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Vragen over social media

• Hoe zorg je ervoor dat je via social media 
contact krijgt met mensen en contact houdt –
op een manier die werkt? 

• Voorbeelden: wat gaat goed en wie doen het 
het beste?

•Wat bepaalt succes op social media en 
internet? Is dat te voorspellen of te
analyseren?



Stellingen over social media…

Social media…

• zijn het afvoerputje van de maatschappij

• leveren extra werk op en of je toegevoegde waarde krijgt, is 
nog maar afwachten

• zijn verplichte kost voor redacteuren

• ontwikkelen zich sneller dan jij bij kunt houden

• veranderen de maatschappij in een manipuleerbare
autocratie



Dit roept vragen op…
• Hoe scheid je het kaf van het koren?

• Hoe zorg je ervoor dat je waardevolle input krijgt van anderen
via social media?

• Hoe voorkom je een stortvloed aan negatieve interactie van 
azijnpissers?

• Hoe verbind je op een nieuwe manier alle mensen die 
betrokken zijn bij jouw organisatie en jouw medewerkers?

• Hoe creëer je meerwaarde voor jouw medium en jouw kijkers, 
luisteraars en bezoekers?





WTF BBQ???
Nieuwe stylist #lol #diebrilkanechtniet



De essentie van social media zichtbaar vanuit

drie pijlers…



De drie pijlers van social media

1. Stel relevante vragen



De drie pijlers van social media

1. Stel relevante vragen

2. Tijd wordt vloeibaar op internet



De drie pijlers van social media

1. Stel relevante vragen

2. Tijd wordt vloeibaar

3. Bied anderen (thoughtleaders, 
opiniemakers en volgers) een
podium



Vergroot invloed…

Geef invloed uit handen en 
faciliteer ‘virale interactie’

Social media: dit is de bottom line:



9-11 en aanslagen in Parijs



Wat is de trend?
• Het zender - ontvangermodel is definitief

veranderd

– bron – journalist - nieuwsconsument

• Informatie is macht en de macht verschuift

– het informatiemonopolie is gewijzigd



VIER DEFINITIES VAN SOCIAL MEDIA



1. Social media faciliteren georganiseerde
vormen van gezamenlijk acteren.

“Sociality is the human tendency to bind oneself with others in 
interdependent relationships and, thus, to create and join organized forms of 

acting together.” - Huizing, A. and Cavanagh, M. (2009)  



2. Een groep internetapplicaties die de ideologie
en de technologie van Web 2.0 omarmen en de 

creatieve uitwisseling van User Generated 
Content mogelijk maken.

(Kaplan en Haenlein)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Web_2.0


3. Social media is een verzamelbegrip voor online 
platformen waar de gebruikers, zonder of met 
minimale tussenkomst van een professionele

redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken
zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers.

(Wikipedia, 2015)



4. Social media is een verzamelnaam voor alle
internettoepassingen waarmee het mogelijk is 

om informatie met elkaar te delen op een
gebruikersvriendelijke wijze.

Het betreft niet alleen informatie in de vorm van tekst (nieuws, artikelen). Ook
geluid (podcasts, muziek) en beeld (fotografie, video) worden gedeeld via 

social media websites. Met andere woorden: social media staat voor 'Media 
die je laten socialiseren met de omgeving waarin je je bevindt'.

www.social-media.nl

www.social-media.nl


Web 2.0???

“I think Web 2.0 is, of course, a piece of jargon, nobody even 
knows what it means. If Web 2.0 for you is blogs and wikis, then 

that is people to people. But that was what the Web was 
supposed to be all along.”

Tim Berners-Lee, een van de grondleggers van internet



DE DRIE SOCIAL MEDIA PIJLERS
En dan nu…



STEL RELEVANTE VRAGEN



Stel relevante vragen

Ging het vroeger om het antwoord?

Nu gaat het om de vraag



[screendump The Counted]



Waarom is de vraag relevant?
Dit zegt The Guardian over relevantie:

• Het is niet bekend hoeveel mensen in de VS 
omkomen door politiegeweld (De overheid houdt
het niet bij)
• Politiegeweld leidt tot protesten en wereldwijd

debat
• Bijdragen van het publiek vergroten de 

betrouwbaarheid van The Counted

• Alleen met juiste cijfers en feiten, is het mogelijk
een publiek debat te voeren



Vragen dienen drie belangen:

1. Een maatschappelijk belang
(collectief)

2. Een communicatief belang

3. Een individueel belang voor de luisteraar / 
kijker / lezer / websitebezoeker



Maatschappelijk belang

Betrouwbare informatie is nodig voor een
maatschappelijk debat (bijvoorbeeld over 
politiegeweld in de VS)



Communicatief belang

Mensen willen voor betrouwbare informatie
niet alleen afhankelijk zijn van informatie
verschaft door de overheid, maar zelf ook aan
hoor en wederhoor doen en aan check en 
dubbelcheck.



Individueel belang

(voor de luisteraar / kijker / lezer / bezoeker)

Je moet het eigen belang inzien van deelbare
informatie en conform denken of doen.



Vraag: wat zijn relevante vragen?

Relevante vragen

• The Counted

• Hoeveel mensen komen er in de 
VS om door politiegeweld?

• Heb jij informatie over 
slachtoffers? Laat het weten

• The Guardian
http://www.theguardian.com/wo
rld/live/2015/dec/20/spain-
election-results-live-updates-
podemos-ciudadanos

Minder relevante vragen

• Zembla - Tip de redactie

• Opgelicht - Heb je suggesties
voor onderwerpen die je in 
Opgelicht?! behandeld wil zien

• Wil je iets vragen aan de 
redactie? Laat het ons weten!

• Wil je dit bericht delen?

http://www.theguardian.com/world/live/2015/dec/20/spain-election-results-live-updates-podemos-ciudadanos


Welk model heeft jouw voorkeur?

• Stel de vraag op de
website en geef direct de 
resultaten weer. 

• Hanteer de hashtag
#welkmodelkiesjij



VRAAG



Vraag

Welke relevante vraag stel 
jij? #vraag

Straks het antwoord van Triodos





TIJD WORDT VLOEIBAAR OP 
INTERNET



MH17 EN DE IMPACT VAN VACCINATIE
Voorbeelden



Vloeibare tijd

Traditioneel
• Toneelstuk: speelt zich af in 1 dag 

(tragedie)

• Gebeurtenissen vinden plaats
binnen verschijningstermijn van 
media (en geven verandering
weer)

• Nieuwswaarde: gebeurtenis of 
feit moet actueel en 
maatschappelijk relevant zijn.

• Je consumeert het nieuws van 
het moment (tijdgebonden)

Nu
• Realtime (extreme 

tijdsgebondenheid) versus 
timeless (datacrunching)

• Wat zie je NU als je de hashtag
#coderedworm intypt?

• Wat zie je als je data verzamelt
en visualiseert hoe mensen sinds
2010 tweeten over 
#coderedworm

• Mensen over een jaar jouw
timeline alsof het ‘nieuw’ is



Journalist van het jaar



http://community.globaleditorsnetwork.org/node/14129?utm_source=Company+
Newsletter&utm_campaign=49e8254a6b-
18+June+2015+Summit+News&utm_medium=email&utm_term=0_68e99b1866-
49e8254a6b-149247349

http://community.globaleditorsnetwork.org/node/14129?utm_source=Company+Newsletter&utm_campaign=49e8254a6b-18+June+2015+Summit+News&utm_medium=email&utm_term=0_68e99b1866-49e8254a6b-149247349


http://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2014/dec/01/carbon-emissions-past-present-and-future-interactive

http://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2014/dec/01/carbon-emissions-past-present-and-future-interactive


Graatmagere modellen (1)

• Een carrousel met foto’s van
covers (zodat het verschuivende
modebeeld zichtbaar is)

• Toon een grafiek met de bmi’s
van modellen door de jaren heen

• Maak een timeline van momenten
in het komende jaar waarop
je aandacht besteedt aan dit
onderwerp (plan)



• Zet onderzoeksvragen uit
(controleer)

• Toon een grafiek met het bmi van
de bevolking door de jaren heen

• Livechat met Iris Monroe Baker

Graatmagere modellen (2)



VRAAG



Vraag: hoe pas jij bij vloeibare 
tijd toe?

Straks het antwoord van #coderedworm



#coderedworm



BIED ANDEREN EEN PODIUM



Hoe zet je mensen op een podium?

• Vermijd de ‘usual suspects’
• Laat gasten bloggen op je site
• Verwijs op webpagina’s naar de opinieleiders die jij een

podium biedt
• Werk met referrals
• Zet hyperlinks op jouw site naar de social media profielen

van thought leaders
• Vermeld opinieleiders apart op je site (niet wegstoppen in 

een filmpje)
• Zet individuele redacteuren ook op een voetstuk en vorm

samen een nieuw merk
• Zet anderen op een podium, dan zetten ze jou op een

podium (wederkerigheidsprincipe van Cialdini)



Rob Wijnberg van De Correspondent biedt Leslie Moonves een podium



The Guardian zet eigen verslaggevers 
op een podium



• Bekijk hier de hoofdredactrice van
Glamour over modellen

• Wie adviseerde Iris Monroe Baker
watjes te eten? Bekijk hier het 
interview met topmodel Baker

• Lees de kamervragen van
Tweede Kamerlid Hanke
Bruins Slot

Graatmagere modellen



VRAAG



Vraag: wie zet jij op welke 
manier op een voetstuk met 

social media?

Straks het antwoord van Micael Hermansson



Micael Hermansson – #microlessons



HOE PAS JIJ DE 3 PIJLERS TOE?



Toekomst

Overheidsinstellingen en mediabedrijven evolueren en het 
lukt traditionele nieuwsmerken om zichzelf weer relevant te
maken. Door transparanter te werken en zich toegankelijker
op te stellen lukt het mediabedrijven de explosieve daling van 
kijkers en abonnees af te remmen.

Dialoog met lezers en kijkers speelt een belangrijke rol. Het 
publiek stelt hoge eisen aan de journalistiek en is maar weinig
loyaal aan specifieke merken.

www.journalistiek2025.nl

www.journalistiek2025.nl


Lessons learned

1. Stel relevante vragen (en faciliteer dialoog) 

2. Tijd wordt vloeibaar op internet / Plan en controleer
(een deel van het proces)

3. Bied thoughtleaders en opiniemakers en volgers een
podium (creëer ambassadeurs)

Meer invloed? Geef anderen invloed.
Meer macht? Geef anderen macht.



Meer weten? 




