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Alec Bergsma:  
  ‘Platform Content en Logeion  

 hebben gezamenlijke ambities; zijn  

  een logische combinatie.’

Koffieautomatengesprek 

gaat digitaal



#internecommunicatie online. wie volgt?6

genoeg energie in activeren en ga dan over  

op faciliteren.’

Sympathiek

Zijn er nadelen aan veel vrijheid online?  

Komen er niet te veel vervelende berichten?  

Bij geen van de koplopers speelt dit een grote 

rol. Koning benadrukt dat goed voorbeeldge-

drag werkt. ‘Als je zelf consequent sympathiek 

en opbouwend bent, zijn anderen dat ook.’ 

Scherpenberg: ‘Wij hebben maar één regel: 

herkenbaar op de foto. Want ZiggoNetwerken 

fungeert ook als smoelenboek en telefoongids. 

Vervelende berichten zijn tot nu toe niet 

geplaatst. Klachten trouwens wel, bijvoor-

beeld over de slechte koffie. (lacht) Dat had 

trouwens snel effect, want de facility manager 

wilde net de automaten vervangen. Voor haar 

waren de berichten een extra aansporing.’

Top drie ‘beginnersfouten’

Iedereen krijgt de ruimte om te experimente-

ren en fouten maken mag, benadrukt Koning. 

De drie meest voorkomende ‘beginners-

fouten’? ‘Vaak zijn mensen in het begin erg 

zendergericht. Ze denken: “We gaan sociale 

media gebruiken en elke dag een berichtje 

plaatsen.” De doelgroep denkt al snel: “Help, 

spam!” Wat ook averechts werkt, is als een 

bestuurder een discussie start maar daarna 

niet meer reageert. Een derde fout: tijdens een 

online discussie verwijst de inhoudsdeskundige 

naar een standaard e-mailadres voor meer 

informatie. Daar neemt de discussiegroep  

‘Steek genoeg energie in 
activeren en ga dan over 
op faciliteren’

geen genoegen mee. De deskundige krijgt 

ineens de rol van discussieleider. Aan ons de 

taak om hem te begeleiden en tips te geven. 

Dat is nieuw.’

Andere rol communicatie

Discussies verplaatsen zich van de koffieauto-

maat naar het online platform. En dat is ook 

precies de bedoeling. Wel verandert de rol van 

communicatie, ervaren de communicatieaf-

delingen. Scherpenberg hoorde enthousiaste 

Ziggo-medewerkers: ‘“Hee, je kunt nu zelf iets 

op intranet zetten!” We houden een regierol, 

meekijkend en meedenkend.’

Ook bij Rijkswaterstaat doet communicatie 

een stap terug. Koning: ‘Medewerkers zorgen 

zelf voor de content en starten bijvoorbeeld 

discussies. Onze rol is monitoren wat er leeft 

en focus aanbrengen. Als veel mensen vragen 

hebben over een onderwerp, signaleren we 

dat. Dan kunnen we besluiten online voor 

extra informatie te zorgen of het onderwerp 

uit te diepen via een ander middel, zoals  

het bedrijfsblad.’

Hoe verder?

TeamKPN is inmiddels uitgegroeid tot een 

online community waarbij hiërarchie er minder 

toe doet; expertise is het belangrijkste. Het 

platform functioneert zoals het bedoeld is: 

informatie-uitwisseling bevorderen, de juiste 

mensen bij elkaar krijgen en medewerkers 

betrekken bij de organisatie. Vos: ‘Dit is nog 

maar het begin. We hebben al een nieuws-

voorziening geïntegreerd en mobiel internet, 
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Vanmiddag ben ik met de fiets be-

hoorlijk hard gevallen. Een kapotte 

knie en een geschaafde elleboog 

waren het resultaat. Daar kwam 

ik trouwens thuis pas achter. Op 

het moment dat ik daar lag, onder 

mijn fiets, was mijn eerste zorg of iemand het had gezien. Want 

dat voelt voor schut en ik hou niet van publiekelijk afgaan. De 

meeste mensen niet. En dus zeg je op zo’n moment tegen de 

toegesnelde voorbijganger dat er niks aan de hand is, om ver-

volgens als een haas overeind te krabbelen en te verdwijnen...

In de jaren vijftig schreef socioloog Erving Goffman over dit feno-

meen het mooie boek: The presentation of the self in everyday 

life. Met herkenbare, alledaagse voorbeelden laat hij zien dat 

mensen de hele dag druk zijn met gezichtsverlies voorkómen.  

En als we niet met onszelf bezig zijn, helpen we medemensen  

om niet af te gaan. In de hoop dat zij ons ook de hand boven  

het hoofd houden, mocht dat nodig zijn, aldus Goffman.

We zien dat terug in de gesprekken met elkaar. Daarin pro-

beren we inhoudelijk van alles voor elkaar te krijgen. Maar  

tegelijk proberen we onszelf neer te zetten. We willen graag 

de goede dingen doen. En de dingen die we doen, goed doen. 

Nog liever willen we dat anderen vinden dat we het goed 

doen. Diverse studies bevestigen dit. Zo blijkt dat mensen al 

snel een paar keer per dag liegen om beter over te komen; 

het leugentje om bestwil. En als we op zo’n leugentje worden 

betrapt, gooien we er, om gezichtsverlies te voorkomen, liever 

nog een leugen overheen dan ons gedraai toe te geven.

Niet afgaan, gerespecteerd worden, erbij horen, ertoe doen.  

Het zijn fundamentele behoeften die we enkel in interacties 

 kunnen bevredigen. Daar zijn we kennelijk behoorlijk wat 

energie, aandacht en tijd mee kwijt. Best jammer. Misschien 

helpt het wanneer we ons realiseren dat anderen met dezelfde 

 problemen zitten. En we dus eigenlijk niet zo bang hoeven  

te zijn voor gezichtsverlies. 

Noelle Aarts

bijzonder hoogleraar strategische communicatie  

(Logeion-Leerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam  

en UHD aan Wageningen Universiteit
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Voordelen van sociale media voor  
interne communicatie
•  Vergroten van betrokkenheid: iedereen krijgt de kans mee te praten.  

Medewerkers voelen zich meer betrokken bij wat er speelt.

•  Verbetering van de samenwerking: het is gemakkelijk samenwerken via  

bijvoorbeeld een teamsite of een digitaal forum. 

•  Betere kennisdeling: twee weten meer dan één, vijfduizend al helemaal.

•  Breder beeld van wat er leeft in de organisatie: een bredere blik, omdat je  

reacties hoort uit de hele organisatie en niet alleen van je directe collega’s.  

Ook het management krijgt een beter beeld wat er gebeurt op de werkvloer.

•  Versterkt de bedrijfscultuur: meer contact met collega’s door sociale media  

heeft een positief effect op het vertrouwen in en de waardering voor elkaar.

•  Verbetert de internal branding: medewerkers gaan zich meer identificeren  

met de organisatie, zijn trotser en meer tevreden met hun organisatie.

dat steeds belangrijker zal worden. Wat volgt 

is een koppeling met document management 

en met Lync, waarmee te zien is wie er online 

is. Ook biedt het de mogelijkheid direct contact 

op te nemen met anderen en vergaderingen op 

te zetten.’

Kortom, het draait niet meer alleen om mensen 

verbinden, maar ook om informatie delen en 

opzoeken. Straks hebben organisaties een 

 digital workplace die net zo onmisbaar is als 

e-mail. Alles wat je nodig hebt voor je werk op 

één plek. De voorbeelden van Ziggo, KPN en 

Rijkswaterstaat maken duidelijk dat nú inves-

teren in sociale media en interne com municatie 

straks z’n vruchten zal afwerpen.

Alaude Jaasma is senior tekstschrijver/ 

adviseur bij JCM Context.

Geïnteresseerd in de case 

van TeamKPN? Neem gerust 

contact op met Arjan Vos  

via arjan.vos@kpn.com.
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