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Inhoud introductie

• Wat zijn SM ?

• Wat kunnen bedrijven met SM ? 

• Wat kunt u met SM doen? (opdracht)
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Definitie

Social media zijn online platformen waar 
de gebruikers, met geen of weinig 
tussenkomst van een professionele 
redactie, de inhoud verzorgen. 

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Social_media
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Web 2.0 videos

http://www.youtube.com/watch?v=MpIOClX
1jPE (social media) 

http://www.commoncraft.com/twitter-search
(twitter search)

http://www.commoncraft.com/bookmarking-
plain-english (social bookmarking)
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Wat kunnen bedrijven met een 

sociaal netwerk?

In sociale netwerken kunnen personen:

• zichzelf laten zien (profileren) 

• hun netwerk opbouwen en uitbreiden 
(connecten) 

• hun bestaande netwerk onderhouden 
(networking) 

• informatie en kennis delen (sharen) 

Sociale netwerken hebben een sterk persoonlijk 
karakter. Het is dus voor bedrijven zoeken hoe 
ze zich moeten bewegen in sociale netwerken. 
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Persoon � organisatie

1. Op puur persoonlijke titel  
lid van sociaal netwerk 

2. Op persoonlijke titel lid van 
sociaal netwerk, maar wel 
duidelijk bij welk bedrijf

3. Organisatie wordt duidelijk 
vertegenwoordigd door een 
persoon

4. Bedrijf is als organisatie 
actief binnen een sociaal 
netwerk
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Opdracht:

Bepalen stappen bedrijf

Als bedrijf zal je moeten bepalen:

• wat je doel is (profileren, netwerken en/of 
kennis delen) 

• wat je invalshoek voor deelname aan een 
sociaal netwerk is (persoonlijk / organisatie, 
business model) 

• of je deelneemt aan een bestaand netwerk of 
een eigen netwerk start 

• wat je intern moet organiseren om 
succesvol deel te kunnen nemen aan een 
sociaal netwerk
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• …

• …

• …

Discussie en vragen


