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Deze samenvatting wordt u aangeboden door TopLocal Recruitment. TopLocal Recruitment staat voor 
werving en selectie van professionals op het gebied van financiën, secretarieel, sales, marketing, HR 
en communicatie, op MBO+/HBO/WO werk- en denkniveau.  
 
Deze samenvatting is puur een verkorte weergave van hetgeen in het oorspronkelijke boek staat 
geschreven en bevat geen eigen meningen. 
 

Connect! van Menno Lanting, over de impact van sociale netwerken op organisaties, is 
tijdens het jaarlijkse Managementboekengala verkozen tot Managementboek van het Jaar 
2011.  
 
 
1. Van piramide naar schijnbare chaos 
 
Om kennis en kapitaal efficiënt te gebruiken, werden ze consequent op een vaststaande 
manier toegepast volgens een lineair en sterk hiërarchisch principe. In dit traditionele 
piramidemodel bundelen kennis en kapitaal zich samen in een relatief smalle top die sturing 
geeft aan de mensen eronder. Deze machtspiramide kantelt. Miljoenen mensen zoeken 
elkaar online op in diverse netwerken. Zij trekken het initiatief en de macht naar zich toe. De 
Connected! wereld brengt veel mensen in verwarring omdat men zich afvraagt wat dit voor 
henzelf betekent, maar ook voor de organisatie waar ze werken. De Connected! wereld jaagt 
vijf belangrijke ontwikkelingen aan: collectieve expressie, collectieve creativiteit, collectieve 
productie, collectieve macht en collectieve oneindigheid. 
 
 
2. De opkomst van sociale netwerken 
 
Naast organisaties vonden individuen een plek online. Dat leidde ertoe dat mensen 
voorzichtig een virtuele identiteit begonnen te ontwikkelen. De identiteit wordt bepaald door 
drie zaken: online contact leggen met andere virtuele identiteiten, zelf content, producten en 
diensten produceren en met elkaar communiceren. De plaatsen waar deze mensen op deze 
manier met hun virtuele identiteit samenkomen, noemen we online sociale netwerken. 
Verschillende online sociale netwerken zoals YouTube, Twitter en Flickr, faciliteren de 
belangrijkste onlinebehoeften van mensen namelijk: samenwerken, delen, spelen, 
ontmoeten en creëren. De sites die deze uitwisseling mogelijk maken, worden ook wel 
sociale media genoemd. Bij social-networkingsites staat het netwerken centraal: het op een 
aantrekkelijke manier bijhouden, visualiseren en uitbouwen van een bestaand netwerk. Een 
voorbeeld daarvan is LinkedIn. 
 
 
3. Digital natives and digital immigrants 
 
Digital natives zijn opgegroeid in de Connected! wereld en het zijn veelal mensen geboren 
na 1980. Connected zijn is heel belangrijk voor ze. Ze bewegen zich in verschillende online 
sociale netwerken en hebben daardoor een uitgebreide online “presence”. Deze generatie 
ziet weinig verschil tussen hun online en offline identiteit. 
Digital immigrants zijn opgegroeid in het industriële tijdperk zonder internet. Zij moeten dus 
integreren in deze nieuwe, digitale wereld. Het is belangrijk te beseffen dat voor digital 
natives werk vooral ook een manier is om hun netwerk verder uit te bouwen. Ze redeneren 
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dan ook vanuit de gedachte: “het is belangrijker wie je kent dan wat je weet.” En: “wie je 
kent, is wie je bent.” Het zijn ultieme netwerkbouwers en daarin willen ze niet belemmerd 
worden. Ze willen in vrijheid verbonden zijn. Ze zoeken een werkplek waar ze “vrienden” 
kunnen vinden. 
 
 
4. De impact van sociale netwerken op organisaties en leiderschap 
 
Belangrijkste eigenschappen van een connected organisatie: 
- Authentiek; 
- Transparant en open; 
- Faciliteren in plaats van bepalen; 
- Aandacht geven in plaats van aandacht vragen; 
- Vertrouwen; 
- Samenwerken. 
 
 
5. Connected Leiderschap: benodigde strategie en leiderschapsstijl 
 

- A. Leiderschap betekent dat je de organisatie beïnvloedt zodat die de visie van de 
leider volgt. 

- B. Leiderschap betekent dat je de organisatie beïnvloedt, zodat die haar problemen 
onder ogen ziet en haar potentieel waarmaakt. Dit is het leiderschap van de 
toekomst. 

 
“De ongeletterden van de 21ste eeuw zijn niet zij die niet kunnen schrijven en lezen, maar 
degenen die niet kunnen ontleren en herleren”. 
 
Door bereid te zijn te improviseren kun je meestal de juiste mensen en middelen vinden die 
helpen bij het realiseren van taken. 
 
Leiderschap is een proces van sociale beïnvloeding. 
 
Kenmerken van Connected Leiderschap: 

- Een visie faciliteren; 
- Platform bouwen; 
- Ownership; 
- Communicatieve zelfsturing; 
- Vaardig omgaan met moderne communicatiemiddelen. 

 
 
6. Op naar een sociale Netwerkstrategie 
 
Bedrijven verschuiven hun mediabudget van print, radio, tv naar internet, maar dan gaat het 
vooral om marketing campagnes. Met betrekking tot een bredere inzet van sociale 
netwerken door bedrijven staan we aan het begin van een interessante ontwikkeling. Er zijn 
nog weinig organisaties met een doordachte netwerkstrategie. 
Op Hyves zijn bijna 200.000 bedrijvenpagina‟s; de netwerkbeheerder echter is slechts zelden 
iemand van het bedrijf waaraan de pagina is gewijd. Het voeren van een dialoog is een van 
de belangrijkste kenmerken van een connected organisatie. 
 
 
7. Sociale netwerken en business modellen 
 



Het sociale netwerk centraal. KLM heeft een connected business gecreëerd! KLM Chinaclub. 
Door China reizigers als collectief te zien, werd het een sociaal netwerk. De meneer op stoel 
4F zou het antwoord weten op de vraag van mevrouw op stoel 23A. 
 
Soms is de corebusiness van een bedrijf een andere dan de medewerkers zelf vermoeden. 
Bijvoorbeeld: NS vervoert reizigers van A naar B. Echter dit is steeds minder de bepalende 
factor: exploitatie van vastgoed op en rond de stations. 
 
Rode Oceaan (formaliteiten) versus Blauwe oceaan ( sociale aspecten zijn duurzamer). 
 
Bij NS zijn ook mogelijkheden sociale netwerken te creëren. Als iedereen onderweg is, 
worden communicatie en verbinding heel belangrijk. Het is niet voor niets dat toekomstige 
stations “connectoren” worden genoemd. DE bepalende factor is vooral het sociale aspect. 
Succesvolle toepassingen van sociale netwerken rusten op twee pijlers: radicaal nieuwe 
functionaliteit of het aanspreken van een niet eerder belicht sociaal aspect. 
 
Hardnekkigheid van bestaande structuren. 
Ik ga wat jij doet overbodig maken. (Sellaband, Brand New Day.) 
 
Als het organisatiebelang voorop staat. Join2grow van Fortis was geen succes. 
 
Relevantie en authentiek leiderschap. 
Het succes van een sociaal netwerk wordt bepaald door relevantie voor de leden van het 
sociale netwerk en authentiek leiderschap door de initiërende partij. 
 
 
8. Collectieve Passie 
 
- Samen weten we meer. 
- Van passie naar participatie. De massa wil meer zijn dan enkel consument en wil meer 
doen dan alleen consumeren, namelijk uiting geven aan een passie en deze met anderen 
delen. 
 
 
- Wisdom of Crowds. 
- Outsource crowdsourcing (Sara Lee) of doe aan interne crowdsourcing (TNO): behalve om 
te komen tot een nieuwe strategie (TNO) zou crowdsourcing ook kunnen worden ingezet om 
andere processen intern te co-designen, bijvoorbeeld een nieuwe huisstijl, werkprocessen of 
klantoplossingen. 
- Andere rol voor R&D afdelingen; de R&D afdeling van Sara Lee moest getransformeerd 
worden van initiator naar facilitator van vernieuwing. 
- Zorg voor passie (Apple). De medewerkers van het bedrijf zijn zelf gepassioneerd, zij zijn 
producent en consument. 
- Er zijn 8 aandachtspunten voor crowdsourcing. 
 
 
9. Sociale netwerken en HRM 
 
Een uitzondering op de relatieve geslotenheid van veel HRM afdelingen vormt het vakgebied 
recruiting. Voor veel van de huidige sollicitanten is het belangrijker om te weten wie er bij een 
bedrijf werken en wat ze er doen, dan welk bedrijf het is. Dus een organisatie moet ervoor 
zorgen dat zoveel mogelijk van haar medewerkers zichtbaar en aanraakbaar zijn. Ook 
mensen in de top moeten zelf het goede voorbeeld geven en actief zijn in netwerken. Bij 
Deloitte staan drie zaken centraal: luisteren, meepraten en enthousiasmeren. Sociale media 
is verbinden, anderen prikkelen. De HRM professional wordt veel meer een netwerker en 



daardoor ook min of meer een publiek figuur. Bij Hyves en LinkedIn is het vooral van belang 
“wie ken ik” (profilering) en bij ikki.nl gaat het vooral om “wie ben ik en wat kan ik”. Bij 
uitzendbureaus zullen individuele medewerkers zich meer moeten profileren. Ze moeten 
gevonden kunnen worden in netwerken en moeten de werkzoekenden actief betrekken bij 
het proces van matching. Duo coaching kan heel simpel: koppel digital natives aan digital 
immigrants. 
 
 
10. Sociale netwerken en marketing 
 
Social shopping: het kopen van een product of dienst (mede) op basis van realtime reacties 
van anderen uit je sociale netwerk. (Media Markt, espressoapparaat.) Sociale netwerken 
zullen een enorme impact hebben op wat we nu reclame en marketing noemen. 
 
Branding: hier wordt de gewenste perceptie gecommuniceerd, de manier waarop de 
fabrikant wil dat de consument de dienst “ervaart”. Vervolgens wordt door middel van 
marketing de functionele toepassingen gecommuniceerd, zodat de consument weet dat het 
product of dienst er is en wat hij of zij ermee kan. De verpakking van deze communicatie in 
een bepaald medium zoals tv-spot, banner, krantenadvertentie, is vervolgens reclame. 
 
In veel grote organisaties hebben marketeers nog maar heel weinig binding met de 
consument. 
 
Consumenten worden door contacten en informatie in een razendsnel tempo “slim”. Wat 
goed bevonden wordt door een ander, is vast ook goed voor „mij”, zo redeneert de 
consument. Marketing betekent dan ook niet meer dat je de consument lastig valt, maar dat 
je deelneemt aan de conversatie of deze zelfs faciliteert. Ook in marketing verschuift dus de 
macht van bedrijven naar sociale netwerken. 
 
Bedrijven stellen zich te weinig de vraag: “Zitten mensen op mij te wachten en weet ik dan 
waar zij op zitten te wachten?” 
 
Bereik wordt steeds minder relevant. Het gaat erom dat je een betekenisvolle relatie met je 
klant creëert. (Skittles; user generated content.) 
 
“Superdistributiemodel” van Unilever: online en offline zoveel mogelijk contactmomenten 
creëren. Brandmanagers zouden conversation managers moeten zijn; voortdurend in 
gesprek met klanten in online sociale netwerken. Elk met een specifiek aandachtsgebied, 
bijvoorbeeld de werving van potentiële werknemers. 
 
Marketingformule voor de niet-Connected wereld: 
verwarring *bereik = marge (V*B = M) Ofwel, door een diffuus aanbod, ondersteund door 
heel veel marketingimpulsen, word er een vraag en dus omzet en marge gecreëerd. 
 
Marketingformule voor de Connected wereld: 
gemak*vertrouwen*verbondenheid = marge (G*V*V = M). 
Ofwel, bedrijven maken gebruik van conversaties in bestaande sociale netwerken. Dit lukt 
als ze zulke goede producten of diensten maken dat mensen er graag over willen praten. 
Apple past dit principe tot in de finesses toe. (Op feestjes zijn mensen in de weer met de 
iPhone.) 
 
Marketeers zouden zich, bijvoorbeeld door gebruik van sociale netwerken, veel meer moeten 
verbinden met de buitenwereld. Veel marketeers geloven nog steeds in “veel is goed” en niet 
in “gericht is beter”. 
 



 
11. Sociale netwerken en klantenservice 
 
In online sociale netwerken wordt door de intensieve communicatie de beleving van merken 
voortdurend gevormd. Dit vergroot het belang van een goede klantenservice. Deze 
afdelingen kunnen direct deelnemen aan de discussies. Uiteindelijk zullen marketing en 
klantenservice meer met elkaar gaan vervloeien. Sociale netwerken stellen mensen in staat 
om zonder enige drempel hun ervaring of mening over een bedrijf met anderen te delen. 
 
Om conversaties te kunnen monitoren en om erop te kunnen anticiperen, starten steeds 
meer bedrijven een webcareteam. Het is van belang dat er een koppeling is met de strategie 
van de organisatie, zodat klachten die binnen komen, kunnen bijdragen aan blijvende 
oplossingen van interne problemen. In veel organisaties zijn de webcareactiviteiten een 
onderdeel van de afdeling klantenservice. Dat maakt de koppeling naar de strategie vaak 
moeizaam. 
 
Crowd rage: duizenden mensen maken hun ongenoegen kenbaar zoals bij de DSB. Vooral 
via twitter ontstond een stroom van geruchten. Bij DSB was het webcareteam nog in de 
oprichtingsfase. Webcare werkt het beste met een intern team. Ervaren medewerkers van 
verschillende achtergronden die handig zijn met het gebruik van internet. 
 
Hoe transparanter en menselijker een organisatie zich opstelt in de online communicatie, des 
te meer sympathie dat oproept bij de consument. Ook draagt het bij aan het vertrouwen. 
“Underdogeffect”: bij een online strijd tussen een kleine individuele consument en een groot 
bedrijf zou sympathie kunnen ontstaan voor de “underdog”. Dit effect wordt kleiner bij een 
authentieke, menselijke opstelling. 
 
 
Bijlage: Ondernemers en professionals actief in sociale netwerken 
 
Zelfstandige ondernemers hebben een behoorlijke voorsprong op grote bedrijven. Door hun 
beperkte omvang staan ze per definitie dichter bij hun consumenten. Darwin: ” Niet de 
sterksten van een soort overleven, noch de meest intelligenten, maar zij die zich het beste 
aanpassen aan verandering”. 
 
Wine Library. Twee belangrijke redenen voor het succes: 
1. Zichtbaar en herkenbaar en 2. Heel benaderbaar. 
 
Twitter wordt ook gebruikt om collega‟s en stagiairs te vinden. 
 
Wat is strategie eigenlijk? Wat is mijn professie? Wat wil ik bereiken? Met wie wil ik dat 
doen? 
 
Kost aanwezig zijn op LinkedIn en Facebook je nu juist meer van je al kostbare tijd of helpt 
het online sociale netwerk je die tijd efficiënter te besteden? 
 
Impliciet hebben we veel ideeën over wat hoort en wat niet hoort. Generaties lang zijn deze 
ingesleten. Ze bleken een succesvolle strategie om ons te bewegen in het industriële 
tijdperk. Nu moeten organisaties zodanig veranderen dat zij een betere afspiegeling worden 
van de Connected! wereld waarin we leven. Het experiment is  de essentie van leren in een 
werkelijkheid die er niet komt, maar er al is. 
 
 
Het boek direct bestellen? Klik hier!  
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