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Voorwoord
Zonder de zorginnovaties van de afgelopen dertig jaar, zouden we
circa drie keer zo veel ziekenhuizen nodig hebben om het huidige
niveau en kwaliteit van zorg in de lucht te houden. Innovatie in de
zorg is noodzakelijk. Nu, maar vooral ook in de toekomst! De enorme
kostenstijging, de toename van de vraag door de vergrijzing en het
toekomstig tekort aan arbeidskrachten behoeven verder geen uitleg.
Veel van de gerealiseerde innovaties zijn vanuit technologische
hoek ontstaan en ingevoerd. Organisatorische en sociale aspecten worden echter steeds belangrijker voor succesvolle innovatie. Technology push werkt niet meer, acceptatie en betrokkenheid des te beter. Om dit te kunnen bereiken is goede en snelle
communicatie tussen alle betrokkenen cruciaal. De sociale media
bieden daarvoor unieke mogelijkheden. Ze dragen eraan bij dat
innovaties beter tegemoet komen aan de behoeften van de gebruikers en de kwaliteitsverbetering van de zorg. Hoe meer mensen
gebruik maken van sociale media, des te meer zij kunnen bijdragen
aan ontwikkeling en verspreiding van vernieuwingen.
Dit eBook over sociale media draagt een steentje bij aan het gebruik van sociale media. Daarvan is Health Valley overtuigd. De
overzichtelijke informatie over de ins en outs van sociale media
inspireert, het stimuleert om sociale media te gaan gebruiken. En
daarmee draagt dit ook bij aan versnelling van innovatie, precies
hetgeen waar het Health Valley om te doen is.
Jan Jonker, directeur Health Valley
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Inleiding
Sociale media zijn de hype voorbij. Ze horen erbij, als communicatiemiddel, als marketingkanaal en als hulpmiddel voor zakendoen en voor vrije tijd en fun.
Maar wat kan de zorgsector hier nu mee ? Het grootste deel van
de zorg is immers niet commercieel en is een serieuze zaak voor
de betrokkenen… Dat klopt, maar zorg gaat wel over communicatie en zorg en is gelukkig ook sociaal. En dat is waar sociale
media nu juist sterk in zijn.

SoMe
SoMe wordt vaak als
‘afko’ gebruikt voor
sociale media

In dit eBook nemen we je mee in de wondere wereld van de sociale media SoMe en proberen wij het nut en de noodzaak hiervan
te laten zien. Dit zonder dat we pretenderen volledig te zijn, daarvoor is de wereld van SoMe te groot. Maar mede daardoor zit die
wereld ook zo vol met kansen.
We nemen je mee in nut en noodzaak, zonder onze visie op te
willen dringen. Wij willen vooral inspireren.
Wij geloven dat sociale media een goede rol kunnen spelen in de
moderne zorgwereld, die van nu en de duurzame zorg van morgen
en verder. En wij hopen dat je na het lezen van dit eBook net zo
enthousiast en overtuigd zult zijn als wij.
Saskia Timmer/Denis de Vries
maart 2012

changinghealthcare
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Sociale media, niet te stuiten
opmars of stuiterende hype?
Bekend?
Kinderen die naar binnen rennen, jassen weggooien en schoenen
uitschoppen. Onze eerste gedachte: “Die zijn uitgespeeld met de
overbuurjongens.” Verkeerde interpretatie, ze zijn klaar met voetballen, nu gaan ze samen gamen: ze hebben online afgesproken
en de vriendjes wachten al….
Ze spelen gewoon verder, alleen nu niet face to face, maar online.
“Ik ga ff Hyven”, zegt zoonlief en pakt de laptop op schoot. Binnen één minuut is de oudste van twaalf online in contact met zes
klasgenoten. Hij voert korte gesprekken, heeft lol. Een blik over
de schouder laat zien dat de vragen niet alleen maar online geouwehoer zijn. De kinderen stellen elkaar vragen die te maken
hebben met puber zijn. Ze delen zaken over verliefdheden, over
de leraren en meer. Maar ook over school: wat moet er aan huiswerk gebeuren, wie kunnen ze waarmee helpen, et cetera.

Noemen we dit contact? Vind je dit sociaal?
Wij wel, het gaat nog steeds over communicatie, alleen de vorm is
anders. Het beeld rijst van oma, die de introductie van de telefoon
nog meegemaakt heeft. Het eerste toestel dat geplaatst werd bij
iemand in de straat en uiteindelijk had ze ook zelf een telefoon in
huis, vertelt ze glunderend. “Het vergrootte mijn wereld enorm.”
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Als we de telefoon zo onbevangen kunnen ontvangen, hoe zit dat
dan met de sociale media? Als oma hoort over online contacten,
over sociale media-activiteiten, kijkt ze verlekkerd. Ze zou graag
meedoen!

Stuiterende hype?
Voor ons en vele anderen zijn de sociale media de hype allang
voorbij. Het is geen hype die voorbij gaat, we kunnen beter
spreken van de stuiterende opmars die de sociale media hebben
doorgemaakt. Als je bedenkt dat:
Google+ nog geen jaar oud is, een baby dus.
Twitter zes jaar oud is, net kleuter af.
Facebook en Hyves dit jaar 8 worden, ach al een schattig
basisschoolkind dat laat zien wat het kan.
LinkedIn nu 9 jaar oud is, een bijna bovenbouwkind, dat nog
dagelijks leert en groeit.
Kortom, de sociale media zijn er en blijven er. Maar ze zijn nog
sterk in ontwikkeling.
Sociale media zijn nu ook aan hun opmars bezig in de zorg, vandaar dit boek. Zodat jij mee kunt in de opmars voor zover je nog
niet op weg was. Want de patiënt van morgen heeft sociale media
in zijn systeem zitten. En als die gewend is online te communiceren, hoe ga je elkaar dan treffen als je geen idee hebt wat hij daar
doet of waar hij online te vinden is? En hoe gaat hij jou vinden, als
hij vanuit zijn perspectief veronderstelt je wel tegen te komen op
Facebook, Twitter of YouTube?
7

Dus… stap 1 heb je gezet

SoMebeet

Je hebt het boek gedownload.
Lees de rest ook, om te voorkomen dat je een SoMebeet wordt…

Een analfabeet is iemand
die de vaardigheid in
lezen, spellen en schrijven
niet of in onvoldoende
mate beheerst (Wikipedia).
Een SoMebeet is iemand
die alleen weet dat er
zoiets als sociale media
bestaan, maar het gebruik
ervan niet of in
onvoldoende mate
beheerst (Timmer &
de Vries, 2012).

Bij sociale media gaat het om ‘Samen’. Dat kan alleen als jij er bij
bent. Let’s go!
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Sociale media, waar hebben ze het over?

platformen
Platformen zijn combinaties van verschillende
soorten internettoepassingen die gericht zijn op
1 doel.

Tijd om wat meer kennis op te doen van de sociale media. We
geven eerst een definitie. Daarna ordenen we het nog steeds
groeiende woud aan soorten sociale media. Een woud dat zo snel
uitbreidt dat het gemakkelijk is om het overzicht te verliezen. En
zonder overzicht geen inzicht.

Wat is het?

Web 2.0

Wikipedia: definitie sociale media
Sociale media (de Engelse term social media is ook gangbaar in
het Nederlands) 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 onderling.

Web 2.0 omvat een generatie websites waarbij
er(mede door technische
ontwikkeling) voor de
gebruiker mogelijkheden
zijn voor reactie- of deelname. Dit in tegenstelling tot de statische 1.0
websites.

Kaplan en Haenlein (2 gerenommeerde professoren in de marketing in de VS) definiëren sociale media als ‘een groep internetapplicaties die gebruikmaken van de ideologie en de technologie
van Web 2.0 en de creatieve uitwisseling van
User Generated Content‘.Onder de noemer sociale media worden
onder meer weblogs, fora, sociale netwerken als Hyves, Facebook,
Google+ en LinkedIn, en diensten als Twitter geschaard.

User Generated Content
Inhoud zoals foto’s,
video, muziek of tekst die
door de gebruiker zelf
gemaakt en gedeeld is

Via deze media delen mensen verhalen, kennis en ervaringen. Dit
doen zij door berichten te publiceren of door gebruik te maken
van ingebouwde reactiemogelijkheden. Denk hierbij aan weblogs,
waar lezers reacties achterlaten via een reactieformulier.
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Zoals er veel definities voor sociale media bestaan, zo zijn er ook
vele classificatiemodellen.
Voor de eenvoud hanteren wij de volgende zes categorieën:
Social networking
Blogging
Multimediasharing
Collaboration
Communities
Location based
We lichten ze toe:

1 Social networks
Dit zijn sites/toepassingen waarbij het profiel en de beleving van
de gebruiker/eigenaar centraal staan. Hij deelt zaken die voor
hem relevant zijn, waarbij het doel is zo veel mogelijk te linken
aan andere inhoud of andere gebruikers. Dit kan zowel zakelijk
als privé, hoewel het onderscheid bij sociale media nog al eens
vaag is. Voorbeelden van social networks zijn Facebook, Hyves,
Google+ en LinkedIn. We leggen deze verderop uit.

2 Blogs
Onder blogs verstaan we die sites en toepassingen die het mogelijk maken meningen of ervaringen te delen, waarop anderen op hun
beurt kunnen reageren. Dit is deels te vergelijken met
columns in traditionele media, waarbij lezers via ingezonden brieven
kunnen reageren. Maar dan met de openheid en snelheid van nu.
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Een site waarop veel (lees: 69 miljoen) blogs te vinden zijn, is
WordPress.com. WordPress is online software waarmee je binnen
enkele minuten je eigen blog kunt creëren. Je kunt er zelfs je
eigen url en vormgeving aan hangen. En dat alles is helemaal
gratis. Er zijn in de blogwereld ook microvarianten, waaronder het
beroemde Twitter, waarbij in 140 tekens ge’blogd’ wordt. Twitter is
door de enorme hoeveelheid updates veel vluchtiger als blogmechanisme, maar ook veel sneller. Deze populaire tool komt
verderop aan bod.

url
Dus bijvoorbeeld
http://changinghealthcare.
wordpress.com

3 Multimediasharing
Multimediasharing is het delen van (zelfgemaakte) media als
video’s, foto’s en muziek, maar ook bijvoorbeeld presentaties en
nieuws. We zien het overal: mensen maken even een fotootje of
filmpje en zetten het meteen online. Of we geven er een reactie
op en inspireren of bekritiseren elkaar daarbij.
De meest bekende sites hiervoor zijn YouTube (inmiddels ook de
één-na-grootste zoekmachine ter wereld), Flickr (foto’s), Picasa
(foto’s) en Spotify (muziek). Maar dit zelfde delen, kan ook voor
links via Delicious, waarbij je onderling de favoriete websites
deelt. Zakelijk zijn Slideshare en Presi (voor presentaties) en
Vimeo (video) veel in gebruik.
We zien ook in deze categorie steeds meer vermenging van persoonlijke en zakelijke (meer traditionele) nieuwssites. Op bijvoorbeeld nu.nl, één van de grootste nieuwssites in Nederland,
is een speciaal onderdeel nujij.nl: gebruikers kunnen hier links
plaatsen van nieuws dat ze zelf gevonden hebben. Ze kunnen zo
zelf de discussies hierover starten of op nieuws van anderen
11

reageren. De kern is dat een gebruiker content (inhoud) creëert
en dit deelt op één van de netwerken: hij staat anderen toe om
hiernaar te kijken of er zelfs gebruik van te maken.

deelt
Vanuit de meer ideÎle gedachte dat alles online van
iedereen is ontstond creative commons. Hierbij kan
content gratis kan worden
hergebruikt. En inmiddels
zijn er zelfs organisaties
die zich profileren met
right to copy in plaats van
copyright.

4 Collaboration
Deze categorie betreft de sites en toepassingen waar mensen
samen werken aan het creëren van bepaalde inhoud. Veruit het
mooiste voorbeeld hiervan is Wikipedia, de grootste online encyclopedie. Die wordt samengesteld en kwalitatief beoordeeld door
een zeer actieve gemeenschap. In principe kan iedereen eraan
meewerken. Alleen al in Nederland heeft deze encyclopedie meer
dan 1 miljoen pagina’s.
Een ander sprekend voorbeeld is Google Docs, een online mogelijkheid van Google om gezamenlijk aan documenten te werken.
Andere partijen waaronder Microsoft (met office365) bieden dat
inmiddels ook. Het lijkt de toekomstige manier van het bewerken
en delen van documenten te worden. De documenten staan in de
cloud en zijn per definitie eenvoudig deelbaar met en bewerkbaar
door anderen, vanaf elke plek, op elk moment.

cloud
Met de cloud bedoelen we
‘ergens’ opgeslagen op
internet. Het doet er niet
zo toe waar, het verschil is
dat het niet op onze lokale
computer staat maar in
the cloud waardoor het op
aanvraag beschikbaar is,
overal.

5 Communities
Onder deze categorie vallen websites en toepassingen die zich
richten op een thema of onderwerp, denk hierbij aan een specifieke hobby, maar ook aan een aandoening of dergelijke. Deelnemers hebben vaak een zelfde achtergrond of passie voor dit
onderwerp en delen content, gaan in discussie met elkaar, chatten
erover, et cetera.
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Dit gebeurt vaak in een gezamenlijke online omgeving. Mogelijk
is deze openlijk toegankelijk. Maar deelname vraagt wel vaak een
gebruikersnaam en wachtwoord. Dit gebeurt onder eigen naam
en identiteit of door middel van een personage (een zogeheten
avatar) of schuilnaam (nickname). Voorbeelden zijn leefwijzer.nl
(voor chronisch zieken), de fora van verschillende patiëntenverenigingen, maar ook de sites van mensen met elke denkbare hobby. Er zijn veel voorbeelden van communities. Interessant is dat
in die communities zowel on- als offline contact door elkaar loopt:
oftewel mensen ‘ontmoeten’ elkaar op het web en daarnaast hebben ze ook bijeenkomsten in real life.
Een bijzonder voorbeeld is MySpace, een wereldwijd social network waarop vooral veel artiesten (wereldwijd 10 miljoen) zich
presenteren door hun eigen muziek, filmpjes en concertagenda te
plaatsen. Er zijn veel bands en artiesten ontdekt door hun profiel
op MySpace.
Het grootste verschil tussen communities en social networks is
dat bij deze laatste vanuit het individu geredeneerd wordt. Bij
communities draait het om een thema, om de verbinding tussen
mensen. De deelnemers hebben een hechte digitale band rondom
een gemeenschappelijk thema.

6 Location based
Dit is een categorie van websites en toepassingen die sterk in
opkomst is. Tegelijkertijd vragen veel mensen zich af of ze dat
location based wel zullen of willen gebruiken. Een gebruiker geeft
namelijk zijn actuele locatie door, wat aanleiding kan zijn tot een
digitaal gesprek. Een bekend voorbeeld hiervan is Foursquare.
13

Met deze app op je smartphone ‘check‘ je in als je op een locatie
bent. Dit kan de bakker zijn, maar ook het station, je huisarts,
een hotel, een ziekenhuis of bijvoorbeeld je eigen huis. Dit wordt
vervolgens online gedeeld: je vrienden kunnen zien waar je bent
en kunnen daarop reageren. Bovendien kan de eigenaar van de
locatie je iets aanbieden. Hij kan specials creëren, door bijvoorbeeld bij x keer inchecken iets uit te reiken (veel restaurants doen
dit en geven bijvoorbeeld een gratis drankje weg).
Foursquare heeft daarnaast een competitief element in zich doordat elke locatie een zogeheten mayor heeft, een burgemeester.
Dat is diegene die het meest heeft ingecheckt op deze locatie. Dit
levert weer een ‘badge’ op, wat stimulerend werkt. Foursquare is
een typisch ‘You love it or you hate it’-product: 15 miljoen mensen hebben zich geregistreerd en checken samen miljoenen keren
per dag in. De hate it zit met name in het acuut op een plek iets
moeten doen (even inchecken). Andere aanwezigen ergeren zich
misschien daaraan. Bovendien zit er een competitief element in.
Opvallend genoeg zijn het vooral mannen die Foursquare waarderen en gebruiken.
Een toepassing (app) die nog een stap verder gaat is Yelp. Hiermee kun je inchecken en meteen een waardering geven. Dan gaat
het bijvoorbeeld om reviews van restaurants, winkels en andere
dienstverleners. Zo zie je snel wie waar is en wat de mening van
‘the crowd’ over de locatie is.
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Een mooie afgeleide van Wikipedia is de app Wikihood. Hierin is
alle locatie gebaseerde informatie uit de Wikipedia samengevoegd
tot een gigantische informatiebrochure, die je digitaal bij de hand
hebt. Deze kun je op elke plek gebruiken op je smartphone. Je ziet
dus meteen op de plek waar jij staat (location based) de informatie die over die plek in Wikipedia is opgeslagen.
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Overzicht sociale media
Functie

Voorbeelden

Social Networks

Je eigen profiel en beleving staan centraal.

Hyves, Facebook,
Google+, LinkedIn

Blogs

Je deelt je mening, waarbij anderen
mogelijkheden tot reageren hebben.

WordPress, Blogspot,
Twitter

Multimediasharing

Je deelt (zelfgemaakte) media.

YouTube, Flickr, Picasa,
Spotify, Slideshare,
Vimeo, Presi

Collaboration

Hier werk je in gezamenlijkheid aan het creëren
van bepaalde inhoud.

Wikipedia, GoogleDocs

Communities

Je sluit je aan bij community rondom een thema
of onderwerp.

MySpace, Leefwijzer,
MijnZorgnet

Location based

Je stelt je locatie ter beschikking en kunt van
daaruit acties ondernemen

Foursquare, Yelp
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De BIG 5 (+1) van de Nederlandse
sociale media

unieke bezoekers
Cijfers januari 2012

De wereld is door internet weer bijna een dorp geworden waar
we heel makkelijk met iedereen contact kunnen leggen. Maar we
blijven gelukkig onze eigen-aardigheden behouden. Sociale media
hebben vaak een landelijke ontstaansgeschiedenis. Door de technische grenzeloosheid gaan sommige media over landsgrenzen
heen en krijgen dan ook voet aan de bodem buiten hun eigen
regio.
Volgens cijfers uit februari zijn er 12 miljoen Nederlandse internetters. Inzoomend op Nederland zijn de vijf meeste gebruikte
sociale media:

Hyves (5,9 miljoen unieke bezoekers)
Hyves is het grootse Nederlandse sociale-mediasucces tot nu toe.
Het is bedacht door een paar jonge ondernemers die gebruikmakend van de hype (en door erg goed te luisteren naar hun klanten)
in zeer korte tijd een enorme hoeveelheid gebruikers aan zich
wisten te binden. Je gaat naar de site, creëert een profiel van/
over jezelf, Hyves helpt je je vrienden te zoeken en daar ga je. Je
‘zit op Hyves’.
Techniek en functionaliteit lieten vaak te wensen over, maar desondanks wisten ze het grootste Nederlandse vriendennetwerk
neer te zetten. Door de uitstraling en de mogelijkheden werd het
17

aanvankelijk veel gebruikt door jongeren en jongere vrouwen.
Inmiddels hebben mensen van bijna alle leeftijden het geaccepteerd en is het gebruik niet meer seksespecifiek. Het sociaal netwerk komt overweldigend over als je er voor het eerst mee aan
de slag gaat. Het kent eigen woorden, termen en gebruiksregels
en is sterk gericht op zo veel mogelijk delen. Alles staat erop: wie
je bent, waar je bent, wat je doet, wat je vindt. Alle activiteit op
Hyves is gericht op het versterken van het sociale netwerk door te
zorgen dat jij veel en makkelijk kunt delen.

zwermen
Zwermen is het groepschatten op Hyves. Hier
kun je je eigen vrienden
uitnodigen om mee te
doen in het gesprek, zij
kunnen weer hun eigen
vrienden uitnodigen.
Dit zwermen geldt alleen
op dat moment. Stopt de
zwerm dan is deze ook
voorbij.

Daarnaast speelt Hyves goed in op het groepsgevoel: je kunt
groepen creëren over wat je maar wilt. In die groepen kun je
informatie delen en samen ‘hangen’ (tegelijkertijd chatten met
elkaar) in zogeheten zwermen. Belangrijk is ook dat gebruikers
bijna vanaf het allereerste begin van Hyves zelf de look-and-feel
aan kunnen passen. Dat geeft een persoonlijke touch mee. De
enorme hoeveelheid gebruikers en de (zeker in begin) impulsieve
gebruikersgroep hebben tot prachtige acties geleid. Niet zelden
ontstaat door de acties een sneeuwbaleffect en krijgen zieken
bijvoorbeeld duizenden wensen of wordt er in recordtempo geld
ingezameld.

YouTube (8 miljoen Nederlandse gebruikers per maand)
Op YouTube kun je (eigen) filmpjes uploaden en delen en naar
andere filmpjes zoeken. YouTube begon als een plek waar mensen
hun video’s deelden vanuit de slogan YouTube, Broadcast yourself.
De site presteerde het om binnen één jaar in de top-10 van meest
bezochte sites te komen. Variërend van de vakantievideo tot het
op een smartphone opgenomen geintje, maar ook zeer serieus
18

beeldmateriaal over onderzoeken of oproepen:
het is allemaal op YouTube te vinden.
De hoeveelheid is duizelingwekkend: elke seconde wordt er één
uur aan beeldmateriaal geüpload en dat 24 uur per dag, 7 dagen
per week, 365 dagen per jaar.
Voor tieners is YouTube inmiddels Google voorbij als favoriete
zoekmachine. Niet alleen omdat de inhoud beter is, maar vooral
ook passender en sneller toegankelijk. Een plaatje zegt meer dan
duizend woorden.

Facebook (5,9 miljoen Nederlandse gebruikers)
Facebook is een sociaal netwerk dat Marc Zuckerberg in 2004 bedacht. Hij was student en zette het op als een soort smoelenboek.
Studenten konden foto’s van medestudenten beoordelen en contactgegevens delen. Later kwamen er chatmogelijkheden, fora en
ook zakelijke pagina’s bij. Het is een model dat ook andere
sociale netwerken gebruiken: je start eenvoudig met iets wat hot
is en breidt het langzaamaan uit. De wereldwijde groei is mede te
danken aan de eenvoud van de gebruikersinterface waardoor de
acceptatiegraad erg hoog is. Inmiddels heeft Facebook een omzet
van meer dan 3 miljard dollar en gaat het naar de beurs. Facebook
is voor veel mensen onderdeel van hun leven geworden: ze delen
persoonlijke zaken (foto’s, video’s e.d.), onderhouden (wereldwijd) contacten en geven hun oordeel. Beroemd is het
like-duimpje waarmee je aangeeft of je iets leuk vindt. Er is
bewust geen dislike, omdat Facebook wil bijdragen aan een
positievere wereld.
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LinkedIn (3,1 miljoen Nederlandse gebruikers)
LinkedIn is sinds 2003 het sociale netwerk voor professionals.
LinkedIn is begonnen als site waar je een profiel van jezelf kon
creëren met daarin je opleidingen, werkervaring en dergelijke.
Het werd vooral gezien als een digitaal CV. Inmiddels is de site
op vele gebieden verrijkt en ontstaan er thematische professionele communities. Dit gebeurt door de LinkedIn-groepen: mensen
kunnen op onderwerp met elkaar discussiëren en ze kunnen ook
zichzelf of hun organisatie of bedrijf promoten.
Alleen al voor de zorgsector kent LinkedIn meer dan 1000 interessante groepen, variërend van vakinhoudelijk, thematisch, marktspecifiek of organisatiegericht.
Ook kunnen gebruikers en organisaties evenementen publiceren,
hun publicaties delen en meer. Een opvallend en sterk voorbeeld is
Jeugdzorg 2.0 Deze beweging ontstond tijdens een landelijk
congres. Het ging vervolgens regionaal via allerlei LinkedIn-groepen verder. Nu zijn er meer dan 5000 deelnemers bij betrokken.

Twitter (4,2 miljoen Nederlandse bezoekers)
Twitter heeft een enorme vlucht genomen: wereldwijd zijn er 100
miljoen gebruikers met 200 miljoen tweets per dag. Het is de
sociale-mediavariant van sms en andere short message services.
Vanaf je telefoon, computer, tablet of laptop stuur je een kort
berichtje de wereld in. Het wordt gebruikt voor statusupdates (ik
ben nu hier, ga nu daar heen of doe dit), maar ook voor delen van
informatie (lees dit eens, of dat is interessant) aan je volgers.
Zoals je bij Hyves en Facebook vrienden hebt, heb je bij Twitter
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volgers. Andere twitteraars die jouw updates altijd kunnen zien.
Daarnaast is er bij Twitter ook de mogelijkheid op een term te
zoeken. Je krijg dan meteen de laatste actuele tweets met deze
term erin te zien. Door de beperkte hoeveelheid tekens moet een
twitteraar (iemand die twittert, ook wel tweep genoemd) compact
en to the point te zijn.

iemand
@ChangingHC gaf een
interessante lezing.

Bij Twitter horen eigen termen en worden woorden uit de smstaal gebruikt. Een Retweet (genoteerd als RT) is bijvoorbeeld een
tweet (bericht) van iemand anders die je herhaalt en waaraan
je vaak je waardering toevoegt. Een mention is een verwijzing
naar iemand anders, genoteerd als het @-teken met daarachter
de twittergebruikersnaam van iemand.

zoeken
#dzz voor duurzame zorg,
of #ehealth

Veel gebruikt en nuttig is de zogeheten hashtag (het #-teken) om
onderwerpen aan te duiden waar mensen vervolgens op kunnen
zoeken. Ook wordt een hashtag veel gebruikt voor evenementen.
De organisator kan zo makkelijk zaken aankondigen en de deelnemers kunnen over het evenement twitteren. Zonder iemand te
volgen kun je op de hashtag zoeken, de zoekresultaten opslaan en
zo snel de laatste tweets met die hashtag zien.

evenement
#HVE12 oftewel het
Health Valley Event 2012

Een mooi voorbeeld van de kracht van Twitter is het fenomeen
#dtv oftewel Durftevragen. Durftevragen was aanvankelijk alleen
een offline format waarmee groepen mensen elkaars collectieve
kennis en kunde in korte tijd in powersessies benutten. Waarom
zetten we de vragen waarmee mensen zitten niet óók op Twitter,
was het idee. Dan kunnen nog meer mensen hun ideeën inbrengen. Als iemand met welke vraag dan ook #dtv toevoegt wordt
er bijna altijd geantwoord. Dit omdat veel mensen standaard
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zoeklijstjes op deze hashtag hebben staan en ze elkaar graag
helpen. Via #dtv zijn vele huizen en exotische muziekalbums gevonden en openingstijden gecheckt.

crossmediaal
Crossmediaal betekent
tussen en over traditionele
en moderne media, dus
bijv. TV/Radio en Internet

Tegenwoordig wordt Twitter ook veel gebruikt als PR- en communicatiekanaal van politici en bekende sterren. Ook wordt
crossmediaal de populariteit van bijvoorbeeld tv-shows gemeten
of worden acties tijdens de show gehouden en de actuele status
van aantallen en inhoud van de tweets live gedeeld.

webcare

Twitter is bovendien een serieus kanaal voor webcare. Grote ondernemingen vangen hiermee veel telefoontjes en mails af. Ze
kunnen snel ingrijpen en communiceren, mochten er calamiteiten
zijn. Bij het drama bij Pukkelpop in België gebruikten mensen in
de regio in no time hashtags om gedupeerde bezoekers te helpen.
De zorg- en hulpverlening konden zo eveneens razendsnel communiceren zonder veel tijd kwijt te zijn aan het creëren van de
randvoorwaarden (studio’s) hiervoor.

Webcare staat voor online
interactieve serviceverlening, waarbij men de
sociale media gebruikt

Een inmiddels redelijk vaak gebruikt fenomeen is het
Twitterspreekuur waarbij iemand (een specialist, wethouder of bekende Nederlander) een uur lang via Twitter vragen beantwoordt
van tweeps. In geval van meer privé gerelateerde vragen gaat
men dan vaak over op privéberichten of verplaatst de dialoog zich
alsnog naar een beveiligde omgeving.
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Google+ (800.000 Nederlandse gebruikers)
De Big 5 +1 = Google+. We noemen deze ook omdat dat het een
snel groeiende netwerk is, met een grote potentie door de power van Google. Google heeft jarenlang allerlei verschillende losse
diensten gratis neergezet en ermee geëxperimenteerd.
Na langdurig onderzoek is het Google+ netwerk gelanceerd in juni
2011. Het had in januari 2012 al 90 miljoen geregistreerde gebruikers. Nog lang niet allemaal actief, maar de stap over de sociale media drempel is gezet. En Google maakt het de gebruiker
makkelijk doordat het gratis is en gekoppeld is aan de gratis email (Gmail) en agenda (Gcal). De groei zal dus zeker doorzetten.
Waarin is Google+ anders dan andere sociale netwerken? Door het
concept. De diverse sociale media zijn inmiddels redelijk volwassen aan het worden. Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan
naar de effecten, de logica en de verbindingen met de ‘gewone’
wereld. Deze kennis heeft Google+ omgezet in een zogeheten
Circles-concept, een onderscheidend concept dat vergelijkbaar is
met de kringen die een mens in het normale leven heeft. In elke
kring kun je zaken anders doen en toelaten wie jij wil (of niet).
Omgekeerd kun jij je weer aansluiten bij kringen van anderen.
Dus dit kan je vriendenkring zijn, je werkkring, je hobbykring,
enz. Door de kringen kun je meer variëren in wat je deelt met wie.
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Sociale media, wat doen ze ermee?

echte leven
IRL genaamd in internetslang In real life, als
tegenhanger van online

Het woud van de sociale media is nu ontgonnen. Weten wat het
is, is één, gebruiken is stap twee. Daarom geven we hierna een
antwoord op de vraag: hoe worden de sociale media gebruikt en
wat zijn de mogelijkheden voor de zorg? Als eerste een blik op de
rol van sociale media in het dagelijks leven. Daarna meer over het
gebruik in andere sectoren: hoe passen ze daar de sociale media
toe? De uitstapjes zijn vooral bedoeld om ervan te leren en je te
laten inspireren: hoe kun je dat vertalen naar toepassingen in de
zorg? Dus op naar de moderne hangplek, de sociale marketing en
dan door naar de zorg. Let’s go!

SoMe, de moderne hangplek
In het echte leven hebben mensen van elke leeftijd of subcultuur
wel een plek waar ze elkaar ontmoeten. Kinderen op het speelveldje, jongeren op de (gesubsidieerde) hangplek, ouderen op het
bankje in het park, enzovoorts. We zoeken allemaal herkenbare
zaken, ankers waaraan we ons vast kunnen houden. Maar ook
zaken die het ons gemakkelijk maken. Passend bij onze behoefte
aan structuur, herkenbaarheid en de mogelijkheid tot ontmoeten
(sociaal gedrag). In de vermenging van de digitale met de echte
wereld zien we dit fenomeen ook terugkomen.
Veel van de sociale media, tools en sites hebben standaard een
mogelijkheid tot delen, maar vaak ook een plek om in ‘rond te
hangen’.
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Dit kan bijvoorbeeld een chatroom zijn waarbij je meteen ziet dat
er ook anderen online zijn (bijvoorbeeld de zwerm van Hyves of
de hang-out van Google+).
Of het is een plek om anoniem deel te nemen. Dat anonieme is
iets dat we in de ‘echte’ wereld niet of nauwelijks kunnen: het
heeft allerlei verrassende effecten. Iemand kan ineens iets in de
groep gooien terwijl de anderen zich niet bewust waren dat hij er
(online) was. Of iemand kan ‘meeluisteren’ zonder een mening
te hoeven geven. Dit laatste maakt dat mensen zich vaak zorgen
maken over wat er zich allemaal online afspeelt en hoe dit hun
leven beïnvloedt. Ze maken zich zorgen over wat anderen over
hen op internet kunnen lezen als ze ook rondhangen en informatie
prijsgeven…. Hangplekken, iets om bij stil te staan.

hang-out
De hang-out bij Google+
is vergelijkbaar met een
zwerm bij Hyves. Een
plek waar je in een eigen
omgeving een chatruimte
kunt creëren.

like-knop
Het beroemde duimpje
van Facebook waarmee
je aangeeft dat hetgeen
de ander geplaatst heeft
Leuk is.

Ik ben jong dus online…
Als er één leeftijdscategorie geassocieerd wordt met sociale media
zijn het de jongeren. Voor zover de jongeren als groep bestaan
natuurlijk, want ook jongeren kennen subculturen, sekseverschillen, geloofsverschillen. Maar ze kennen zeker ook overeenkomsten: het gebruik van sociale media is vast onderdeel van
hun leven geworden, er zit nog net geen like-knop op hun hoofd.
De digitaal multitaskende jongere (laptop, smartphone, telefoon,
Hyves, Twitter, Facebook en meer tegelijkertijd) vormt inmiddels
een gewoon beeld. Ze leveren met dat blijkbare multitasken een
‘prestatie’ die vele 30plussers lijken te benijden, maar ook niet
snappen. Hoe kun je dat allemaal tegelijkertijd en waarom wil je
het?
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Voor deze generatie is de digitale wereld niet een verlengstuk
maar een onderdeel van hun leven. Het vriendinnetje van school
zie je in de klas en na het huiswerk maken op Moviestarplanet, het
vriendje zie je op WOW, of misschien ontmoet je elkaar samen in
Habbo Hotel. En online heb je het ook over alles wat je normaal
bespreekt, in de algemene chat over die ene leraar en je favoriete
idool, maar in de privéchat ook over je sores.

Moviestarplaneet
Een community gericht op
het virtueel creëren van
een eigen filmster

Ik ben 55+ en online
Tekenend voor de acceptatie van sociale media is de ‘opmars’ die
ouderen in het gebruik maken. Online zijn is niet langer alleen
chill voor jongeren, ook ouderen ontdekken de mogelijkheden.
Ze beginnen vaak met het skypen met de kleinkinderen of worden vrienden via Facebook of Hyves. Of het nu is om contact op
afstand te hebben of om deel uit te maken van het leven van hun
kleinkinderen. Of om hun vrienden online te treffen omdat het in
het echte leven minder makkelijk wordt door mobiliteitsproblemen.

WOW
World of Warcraft, ’s
werelds grootste online
gamecommunity

Habbo Hotel

Denk daarnaast ook aan het groeiend aantal communities van
ervaren, maar niet meer werkende professionals. Ze hebben veel
kennis. Door de discussie en door deel te nemen aan de online
hangplekken, vindt deze kennis zijn weg naar de opkomende professional.

Habbo Hotel is een virtueel
hotel waar je kunt rondlopen en nieuwe vrienden
kunt maken. Het is ontworpen voor jongeren van 12
tot 20 jaar oud
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More than fun!

WordFeud

So, like it or not… de sociale media worden meer en meer de
moderne hangplek. Ze bieden fun en games (zin in een spelletje,
start WordFeud en kies een ‘friend’ of een willekeurige speler om
mee te spelen). Maar daartoe blijft het niet beperkt. Het internet
is een plek waar je elkaar kunt ontmoeten, ook als je geen tijd
hebt op hetzelfde moment, als je minder mobiel bent, of als je
gewoon contact zoekt.

WordFeud (spreek uit als
wurdh fjoedh) is een online
variant van scrabble die
vooral op smartphones erg
populair is

De sociale media zijn voor veel mensen een van de manieren geworden om contact te onderhouden. Om elkaar te volgen, ook als
we het druk hebben.
Dat geldt privé, maar ook zakelijk. KLM biedt tegenwoordig zelfs
stoelkeuze op basis van het sociale mediaprofiel en de mogelijkheid te zien waar je friends vliegen. En KLM is al enkele jaren
zeer actief. Toen de beroemde aswolk zich voordeed blokkeerden
al snel alle reguliere communicatie kanalen, met name de
telefooncentrales en ook de KLM-website. De oorzaak was helder,
in korte tijd wilden veel mensen informatie en contact. Om klanten
toch op de hoogte te kunnen houden, plaatste KLM status-updates
op Facebook en Twitter. De inhoud ervan was vergelijkbaar met de
berichtgeving op de website van KLM. Deze was door de drukte
echter overbelast. Door de grote hoeveelheid positieve reacties
werden beide sociale-mediavormen binnen enkele dagen serieuze
communicatie- en informatiekanalen.
De sociale media werken in alle sectoren, ook in de zorg zijn er
steeds meer voorbeelden te vinden waar de sociale media het
verschil kunnen maken. Hierover later
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Ik ben > 30 maar < dan 55, dus SoMebeet?

Buzz

De leeftijdsgroep onder de 30 wordt ook wel omschreven als digital natives: zij die opgegroeid zijn in de digitale wereld. Degenen
die ouder zijn dan 30 en de digitale middelen in hun leven (lees
vrije tijd, werk, relaties, leren, et cetera) geïntegreerd hebben,
worden ook wel omschreven als de digital immigrants.
De weg naar digitale immigratie is soms lastig, hobbelig en gaat
met veel experimenteren en leren gepaard. Zien wat de jongeren
doen, de termen horen en flarden van begrippen opvangen, zonder te weten wat ermee bedoeld wordt.

Buzz komt af van geroezemoes of ook wel het zoemen van de bij. Gebruikt in
de marketing, als er veel
buzz over iets is. Je hoort
er veel over en het wordt
vaak steeds harder

Je hoort de Buzz over Twitter, Facebook of Google+ maar kunt de
ingang niet vinden, althans geen ingang die voor jou passend is.
Want hoe sluit je aan op een feestje waar het lijkt alsof iedereen
een andere taal spreekt en andere omgangsvormen kent. Waar
het lijkt alsof iedereen niet één maar meerdere gesprekken tegelijk voert, in verschillende talen (meerdere SoMe-vormen) en dat
ook nog ogenschijnlijk moeiteloos doet?!
Als je jezelf nu deze vragen stelt, begin je wellicht een immigratieingang te vinden. Laten we eens zien hoe SoMe werkt voor de
marketing van bedrijven. Enkele bedrijven lijken hun immigratie
goed voltooid te hebben, daar kunnen we ongetwijfeld van leren.
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Sociale marketing, lessen voor de zorg

voorbeeld
zie bijvoorbeeld online
http://youtu.be/e91c0m
WP960

De intrede van marktwerking in de zorg en de beweging waarbij
de patiënt een klant wordt die zelf keuzes maakt en kritisch is, zijn
redenen waarom marketing een item is in de zorg. Klantbinding
is belangrijker geworden dan ooit. Vandaar de toenemende aandacht voor informatie. Waar vroeger eenvoudige informatiefolders
volstonden, zijn er nu websites en PR-campagnes.
De vraagt rijst hoe de sociale media een bijdrage kunnen leveren
aan het versterken van de relatie met de klant.
Laten we het voorbeeld van Obermutten er eens bij nemen. Obermutten is een klein, onbekend dorpje in Zwitserland, dat zichzelf
meer op de kaart wilde zetten. Net als in de zorg hadden ze weinig
budget en weinig expertise op dit gebied, maar ze zagen absoluut
de kansen van sociale media. In Obermutten hebben ze beloofd
dat iedereen die hun Facebook-fanpage van het dorp van een like
voorziet, met zijn foto op het prikbord in het dorp komt en dat alle
vragen beantwoord worden.
Een actie die fun in zich heeft én servicegerichtheid én communicatie, de kwaliteiten van de sociale media bij uitstek. In een paar
weken tijd had Obermutten meer dan 12.500 Facebookfans over
de hele wereld, en met 80% ervan interactie. Door het succes was
het bulletinboard al snel te klein voor alle nieuwe fans, maar het
hele dorp heeft zich achter de actie geschaard en nu hangen de
afdrukken op de muren van alle huizen in het dorp.
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Gevolg: de toerisme-website van de regio heeft een toename van
250% in het aantal bezoekers en duizenden mensen hebben de
intentie getoond om het dorp ook écht (irl) te bezoeken. Honderden mensen hebben het dorpje inmiddels bezocht. Een mooi
voorbeeld van de kracht van de sociale media.
De sociale media hebben potentie voor sociale marketing ofwel
marketing2.0. Eerst eens een blik op wat er precies met deze term
bedoeld wordt, met in het achterhoofd de vraag of dit ook een
onbenut potentieel voor de zorg is…

0
.
2

Marketing2.0
Mooie term, maar wat is nu eigenlijk 2.0? En wat heeft dat met
marketing van doen. Je bent het vast wel vaker tegengekomen,
de term 2.0.
Ken je een van onderstaande uitdrukkingen?
Ambtenaar2.0
Jeugdzorg2.0
Zorg2.0
Marketing2.0
Gezondheid2.0
……
Het lijstje zal ongetwijfeld nog groeien of misschien ken je nu al
andere 2.0-voorbeelden. Maar weet je ook waar 2.0 voor staat?
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2.0 is in 2001 geïntroduceerd als term waarmee een nieuwe generatie websites wordt geduid. Web 2.0 omvat een generatie websites waarbij de bezoekers meer mogelijkheden hebben om zelf
iets te plaatsen. Er is veel ruimte voor interactie. De aanduiding
2.0 staat daarmee voor interactie, communicatie en uitwisseling.
Maar ook voor gelijkwaardigheid: alle gebruikers zijn in principe
gelijk. En dat luidde ook meteen de kracht van de crowd in.
De eigenaren van een 2.0-site maken niet meer helemaal zélf de
dienst uit. De kracht van het begrip wordt gezien en daarom duikt
de term nu in allerlei markten en sectoren op, vandaar de benaming XXX2.0.
Let wel, 2.0 betekent niet per definitie de inzet van sociale media.
Maar vaak worden de sociale media gezien als een middel om de
interactie, communicatie, vorm te geven vanuit dat principe van
gelijkwaardigheid.

Marketing2.0, hoe doen ze dat?
Maar hoe ziet nu marketing2.0 eruit ? We laten, ter inspiratie, een
mooi voorbeeld zien van marketing2.0. Het gaat om Seats2meet
(S2M), een nieuw werkplek- en vergaderconcept in onder meer
Utrecht en Eindhoven. Bij S2M kun je elkaar gratis IRL ontmoeten,
maak je gratis gebruik van Wifi en van de sociale-mediatools van
S2M en betaal je alleen voor de overige diensten zoals de huur
van zalen voor vergaderingen en congressen. S2M benut de dialoog met zijn stakeholders. Die geven op Facebook of Twitter hun
mening over S2M als dienstverleningsconcept. Door deze dialoog
weet S2M wat er leeft. En kan de organisatie anticiperen op de
vraag van de klant. Misschien hebben de bezoekers behoefte aan
meer stiltewerkplekken of geven ze hun oordeel over de lunch.
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De dialoog in de SoMe vertelt of de dienstverlening aansluit bij de
vraag van de klant. Iets dat in de zorg natuurlijk ook prima kan
worden toegepast.
Die dialoog heeft nog een andere kant: het is de kracht van de
mondelinge reclame of ‘Word of Mouth’ om in sociale-mediatermen te blijven. Een bedrijf kan zelf vertellen wat het goed kan,
maar het komt vele malen sterker over als mensen van buitenaf
zeggen dat ze de diensten en producten waarderen. Dat is de
kracht van Word of Mouth. In markering2.0 wordt dit mechanisme
volop benut. Echter, wel met een verschil: het is meer dan een
trucje. Omdat het 2.0 is, is de waarde dus altijd aanwezig voor
beide partijen. Dat zijn de twee kanten van de medaille bij Marketing2.0. Bij sociale media en (actieve) participatie speelt altijd
de vraag:

tags
tags zijn kernwoorden
die je als zoekterm kunt
toevoegen

‘What’s in for me?’: zorg dat deelname van waarde is voor het
individu (dat kan zowel een patiënt als een zorgverlener zijn).
‘What’s in it for them?’: zorg dat er meerwaarde ontstaat als
de gebruikers onderling informatie delen. Dat creëert
meerwaarde voor de actieve én passieve deelnemers aan de
community (dat kan voor patiënten, medewerkers,maar ook
ketenpartners of financiers zijn).
De kunst is om dit transparant en zuiver te doen. In het
Seats2meet-concept zijn alle partijen gebaat bij fysieke aanwezigheid én online kennisdeling (door in te loggen in het systeem en
met tags specifieke kennisdomeinen aan te geven): de
Seats2meet-plek wordt interessanter om te bezoeken, wat meer
publiek trekt en dus uiteindelijk meer ‘verkoop’ van vergaderruim32

tes oplevert. Voor de aanwezigen is de plus er ook, zij zijn namelijk
met hun expertise en locatie zichtbaar en kunnen dus gevonden
worden! Gevonden worden kan leiden tot gevraagd worden, wat
kan leiden tot nieuwe werkopdrachten. Een mooi voorbeeld van
Marketing2.0. We vroegen Ronald van den Hoff, eigenaar van Seat2meet, wat voor zijn organisatie het belang van sociale media is.

ZP’s
Van den Hoff spreekt liever
over ZP-ers (zelfstandige
professional) in plaats
van ZZP-ers (zelfstandige
zonder personeel)

r vandenhoff

@rvandenhoff
Dutch serial enterpreneur. CEO. Meeting & Workspaces
www.seats2meet.com . Author Society30. Hardlopen.
Trend Strategist. Golf.
Netherlands · http://www.ronaldvandenhoff.nl

“Mijn organisatie, mijn werk en mijn netwerk; ze zijn niet meer
van elkaar te onderscheiden. Ook mijn zakenpartner Mariëlle Sijgers en onze medewerkers zijn duurzame gebruikers van de sociale media. Daarmee hebben we als organisatie een dagelijkse
dialoog met letterlijk duizenden stakeholders. Onze hele organisatie ademt sociale media. We zijn transparant en proberen met
alle stakeholders persoonlijk te communiceren.
We denken vanuit overvloed; we geven heel veel en we houden dat
stug vol. We delen al onze kennis. Gratis, gewoon omdat we het
leuk vinden. We bieden aan de vele starters, ZP’s, ondernemers,
vernieuwers en wereldverbeteraars een co-working ontmoetingsplatform, zowel fysiek als virtueel. Dat is onze Seats2meet.comformule. Daarmee hebben we een succesvol nieuw businessmodel
in de markt gezet, waarbij onze gebruikers deels betalen in traditionele euro’s en deels met sociaal kapitaal: met kennis en de wil
tot kennisdeling. Dat maken wij via het web inzichtelijk, zodat er
boven iedere fysieke plek een virtuele deken hangt. Die laat niet
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alleen exact zien wie er op een bepaald moment op een locatie
aanwezig is, maar ook wat voor talenten en kennis beschikbaar
zijn. Dat maakt de ontmoeting tussen mensen bij Seats2meet.
com vaak onverwacht relevant. Serendipiteit dus.

Serendipiteit
Wikipedia: “Serendipiteit is
het vinden van iets onverwachts en bruikbaars
terwijl je op zoek bent
naar iets totaal anders.”

Dankzij onze dagelijkse dialoog met alle stakeholders leren we
permanent. We geloven in sustainability. Onze hele socialemediastrategie is een soort ecosysteem geworden, waarin de eigen medewerkers en alle overige stakeholders volop participeren.
In klassieke geldterminologie redenerend is het een ongelooflijk
goedkope en zeer effectieve, maar vooral erg leuke manier van
zakendoen. Zakendoen niet alleen maar om of met geld, maar
vooral zakendoen met leuke nieuwe mensen, die beschikken over
een tomeloze energie, creativiteit en de natuurlijke neiging tot
‘delen’. De energie en innovatiekracht stromen. En dat is elke dag
weer een feest!”

To talk or not to Talk
Marketing draait om gezien worden. Degenen die de sociale media
gebruiken als markeringtool(s) of -methode, laten zich zien met
hun kennis, ze zorgen ervoor dat er over hen gepraat wordt.
Laten we dat eens vertalen naar de zorg. Willen we daar ook dat
er over ‘ons’ gepraat wordt? Willen we daar ook zichtbaar zijn met
onze kennis en diensten?
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Een veel gehoorde vrees onder zorginstellingen of zorgverleners
is, dat de buitenwereld ‘van alles’ over hen zegt. Over de kwaliteit
van de zorg, over de kwaliteit van de dienstverlening, over de
medewerkers, enzovoorts. Voor veel zorginstellingen is dit een
van de redenen om niet te starten met sociale media. Een slimme
marketeer zou dit benutten. Die zou willen dat er over zijn bedrijf
gesproken wordt en willen weten wat er gezegd wordt.

“Ja… maar toch niet als het negatief is…. “
Als de geluiden negatief zijn, is dat vervelend. Maar zou je het niet
willen weten als je klanten, de zorgvragers of patiënten, negatief
over je spreken? Waarom doen we anders al jaren al die cliënttevredenheidsonderzoeken? En zou je niet willen weten of je dienstverlening aansluit bij de vraag van de zorgconsument.
Dat is vraaggerichte zorg in een modern jasje!
En natuurlijk, de impact en reikwijdte van negatieve berichtgeving via de sociale media zijn groter dan een negatieve roddel
tussen twee medewerkers of buren. Maar de kans om het recht
te zetten ook! Je kunt publiekelijk reageren, laten zien hoe jij als
organisatie hierover denkt of wat je eraan doet om deze klacht of
dit negatieve geluid te verminderen. Dat is een enorme kans om
te laten zien hoe jij werkt aan verbetering van je dienstverlening.
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En als we inzicht hebben in wat er speelt, kunnen we het bijsturen. Met behulp van de sociale media wordt het makkelijker om de
vragen van je klanten als basis voor je dienstverlening te nemen.
Of de communicatievorm als uitgangspunt voor het contact. Een
vraag om de eenvoud ervan te verduidelijken:
Heeft de organisatie waar jij werkt een telefonisch spreekuur? En
wie (of wat) heeft het tijdstip hiervoor bepaald?
Zou een patiënt niet veel liever op een ander tijdstip contact met
je willen hebben? Bijvoorbeeld door vragen te stellen of suggesties te doen via Twitter of Facebook. Met als neveneffect dat er
minder telefoontjes zijn tijdens de vaak overbelaste telefonische
spreekuren?
Dus nogmaals de vraag: to talk or not to talk? Wil je nog steeds
niet dat er over je gepraat wordt? En dat je klanten aangeven wat
ze waarderen of graag toegevoegd zien aan je dienstverlening?
Via de positieve insteek van Facebook (vooral via de likes of constructieve kritiek) kunnen de SoMe een positieve stimulans zijn
voor zorginnovatie.
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Sociale media, de zorg in the cloud

online
De Stichting Theoisonline
maakt zich sterk voor internet voor mensen met een
verstandelijke beperking.
Waarom? Omdat zij ook
onderdeel willen zijn van
de maatschappij. En zij
vinden dat internet daarbij
hoort! Ook zij kunnen
sociaal participeren en met minder stigmatisering
- online contact hebben
met anderen.

De sociale media bieden mogelijkheden voor communicatie en
contact. Dat is precies datgene waar het in de zorg ook over gaat.
In verander- of begeleidingsprocessen in de zorg draait het om
contacten tussen mensen. Zorgtaken zijn natuurlijk breder dan
alleen contact. Denk aan een zorghandeling zoals kousen aantrekken of een borstholte palperen. Dit is niet te vervangen door een
online handeling. Daarnaast weten we dat er drempels zijn, onder
mensen die niet zo digitaal vaardig zijn of zelfs SoMebeten zijn,
maar drempels zijn er bij elke grote verandering. De uitvoerende
zorghandelingen en de drempels even buiten beschouwing gelaten, willen we toch een blik werpen op de positieve invloed die de
sociale media op de zorg kunnen hebben, voor de zorgvragers en
zorgbieders.

The Caring Cloud
Het eerder genoemde World of Warcraft blijkt erg nuttig te zijn
voor jongeren die moeite hebben met sociale communicatie in het
echte leven. Misschien hebben ze last van de vele prikkels in het
dagelijks contact, of te weinig focus door ADHD-problematiek. Of
denk aan mensen met een verstandelijke beperking of ernstige
angst- of depressieve klachten: online contact kan voor hen het
lijntje met de buitenwereld zijn. Online kunnen ze zichzelf zijn,
contact hebben zonder de vaak lastige drempels in het echte leven.
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De communities zijn een middel om vereenzaming te verminderen
in plaats van te vergroten zoals aan het begin van de internethype
werd gedacht. Lotgenotencontact is online per definitie eenvoudiger te bewerkstelligen dan fysiek. Daarbij is er de mogelijkheid om dit meteen landelijk of zelfs wereldwijd te doen. Sommige
patiëntenverenigingen merken dan ook dat de contactrol die zij
vroeger automatisch vervulden (deels) door sociale media wordt
vervangen. Patiënten delen informatie online, over hun ziekte,
hun behandelaars en hun proces.
Patiënteninformatie is makkelijker online toegankelijk, contacten
kunnen veel sneller en bijna any time any place plaats vinden.
Mensen steunen elkaar continu. The caring cloud in optima forma.
Enkele voorbeelden van communities waar patiënten elkaar vinden
en elkaar versterken: Patientslikeme is een community van ruim
130.000 patiënten. Er is informatie over meer dan duizend ziektebeelden te vinden. Opgericht in 2004, met de volgende belofte:
“PatientsLikeMe is committed to putting patients first. We do this
by providing a better, more effective way for you to share your
real-world health experiences in order to help yourself, other patients like you and organizations that focus on your conditions.”
Ook in Nederland zijn dergelijke communities te vinden. Proud2Bme is de digitale hangplek voor iedereen met vragen over
eetproblemen, eetstoornissen en wat daarmee samenhangt. De
gebruikersaantallen overstijgen alle verwachtingen, zeker gerelateerd aan het aantal officieel geregistreerde mensen met een
eetprobleem.
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My Avatar, My new Me

avatar

Een leuke bijkomstigheid van sociale media zijn de verschillen die
er natuurlijk ook zijn tussen online en IRL presentie. Je gedrag
veranderen is lastig, het vraagt oefening. En oefening in het echte
leven vraagt lef! Stel je doet een sociale-vaardigheidstraining omdat je niet assertief genoeg bent. Assertiever worden vraagt veel
oefening. De eerste keer nee zeggen in het echt is een behoorlijke
klus. De sociale media geven je de mogelijkheid om ander gedrag
te oefenen die minder bedreigend en ingrijpend kan zijn dan IRL.
De schijnbare onzichtbaarheid kan je helpen om stappen te zetten
in je leerproces. Je avatar is tijdelijk je nieuwe jij!

Avatar: de afbeelding die
je gebruikt als online representatie

Sociale media, Power to the patient!
Sociale media bevorderen ook participatie in de zorg. De macht
van de zorgprofessional als het gaat om kennisvoorsprong verdwijnt deels en daarmee wordt de relatie ook anders, gelijkwaardiger. En zeg nou zelf, dat werd toch hoog tijd?
Als zorgverlener is het toch prettiger te werken met een patiënt
die goed geïnformeerd is, die meedenkt, die actief probeert om
kennis en informatie te begrijpen of zelfs bij te dragen aan zijn
behandelproces? Natuurlijk is niet alles op het web heilig en kloppend, maar dat zijn de praatjes op een verjaardagsfeestje ook
niet en die zijn veel minder open en worden veel minder gecorrigeerd. Al in 2005 concludeerden wetenschappers dat de Wikipedia
net zo betrouwbaar is als Encyclopædia Britannica, alleen dan wel
veel actueler en met veel meer onderwerpen en informatie.
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Als zorgvrager is het toch prettiger te werken met iemand die je
betrekt, serieus neemt, informatie biedt en die aansluit bij jouw
kennisniveau. Niets zo vervelend als vijf minuten te moeten luisteren naar iets wat je al weet, in afwachting van het moment dat
jij je vraag mag stellen… Wiens proces, wiens gezondheid is het
nu eigenlijk?!
Mede dankzij de sociale media en de verandering richting zorg2.0
wordt de zorgprofessional een dienstverlener, online of IRL.

Actievoeren online
We hebben afgelopen jaren gezien wat de impact van de sociale
media kan zijn als het gaat om veranderingsprocessen. Het gebruik van Facebook of Twitter als communicatiekanaal tijdens de
opstanden in de Arabische landen, de Arabische lente, is hiervan
een voorbeeld. Dit is actievoeren met een politiek kleurtje.
Hetzelfde principe wordt ook toegepast in de zorg. Lees het
verhaal van Michelle oftewel @mies10 en hoe zij met een
weblog, Twitter en haar online community aandacht vraagt voor
haar ziekte ME.
Michelle @Mies10
23 - Honoury Aussie - BA (B&O) - Wannabe med student ME patient - hockey - animallover - CM - RW & TT Zachtaardig vrolijk begaan
The Netherlands · http://deziekteME.petities.nl
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“Sociale media: Twitter, Facebook, Hyves, blogs....alle hebben
mij enorm geholpen om mijn boodschap, zowel nationaal als internationaal, te verspreiden. In september 2007 ben ik getroffen
door de Neuro-immuunziekte Myalgische Encefalomyelitis (ME).
Een ziekte met een verwoestend effect op je leven, een ziekte
onderhevig aan heftige discussies, een ziekte waar – medisch gezien - nog maar weinig over bekend is en een ziekte omringd
door ernstige stigmatisering. Tijdens de eerste twee jaar liep ik
dan ook tegen vele problemen aan. Getergd hierdoor had ik al
snel mijn roeping gevonden: mensen, in het breedste zin van het
woord (van familie tot vrienden, van fysiotherapeuten tot artsen),
informeren over mijn ziekte en aanzetten tot nadenken. Maar hoe
doe je dat als je huisgebonden en (zeer) energiebeperkt bent?
Juist: via sociale media! Ik begon met het posten van updates
over mijn gezondheid via mijn blog, Facebook en Hyves. Al snel
daarna startte ik met het informeren over mijn ziekte via Twitter,
met als voornaamste doel het creëren van ‘awareness’. Via Twitter kan ik iedereen bereiken, van jong tot oud, van laag opgeleid
tot hoog opgeleid, van onbekend tot bekend en in Nederland tot
Australië. Twitter is tevens het ideale netwerkmiddel. Mijn tweets
hebben al vele interessante contacten, volgers, reacties, retweets
en discussies opgeleverd; dingen die essentieel zijn voor het bereiken van mijn doel.
Sociale media is voor mij de beste en de enige manier om mijn
boodschap te verspreiden. Zonder zou ik nooit kunnen doen wat
ik nu doe!”
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Nog een voorbeeld, dat zeer sprekend is en duidelijk de kracht
van de sociale media laat zien, het verhaal van Sameer Bhatia. Hij
is een ondernemer in Silicon Valley, gediagnosticeerd met leukemie op zijn 31e. Een beenmergtransplantatie was nodig, maar het
vinden van een goede donor was lastig omdat weinig potentiële
donors Zuid Aziatisch zijn. En eenzelfde etnische achtergrond is
bevorderlijk voor de match. Zijn vrienden gebruikten de sociale
media om leden van de ‘tight-knit South Asian community’ te vragen zich als donor te registeren. 11 weken, 480 beenmergpuncties en 150.000 websitebezoekers later, hebben meer dan 24.000
potentiële donoren zich geregistreerd. Een ervan was een perfecte
match voor Bhatia. Helaas overleefde hij de leukemie niet. Maar
de nieuw geregistreerde donoren hielpen tevens anderen. In 2008
vonden 266 door deze acties geregistreerde donoren een match
met een patiënt.
Twee mooie voorbeelden van de empowerende werking van Sociale media in de zorg voor de patiënt. En de zorgverlener? Ook die
heeft baat bij de sociale media. Let’s change view.

Hulpverlener in the cloud
We kunnen veel schrijven over hulpverleners in the cloud. Laten
we eerst eens kijken wat hulpverleners hier zelf over schrijven.
Aan het woord zijn Wouter en Friso, zij nemen ons mee in hun
wereld van sociale media en zorg.
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Wouter Bruijning @wouter_kwadraad

Maatschappelijk werker en projectmanager Online
Hulpverlening | In die volgorde | Medeoprichter
http://www.mijndoelenstellen.nl/
http://online.kwadraad.nl/

Sociale media = Kennis vergroten. Kennis verbreden.
Delen. Leren.
“Sociale media helpen mij om samen te werken met andere professionals, dwars door bestaande structuren heen. Onafhankelijk
van tijd en plaats ontwikkel ik nieuwe mogelijkheden. Financiële
concurrentie verdwijnt naar de achtergrond. Experts die van elkaars bestaan niet wisten, trekken gezamenlijk op om hulpverlening breder geaccepteerd en beter verankerd te krijgen.
De ontmoeting via sociale media stimuleert mij om buiten de gebaande paden te treden. Wat werkt voor de ene sector, kan ook
heel goed passen in een andere. Ik leen. Ik probeer eens wat en
pas aan wat nodig is. Het resultaat geef ik terug. We leren van
elkaar.
Ik maak steeds meer en beter gebruik van wat er al is. Het wiel
is reeds uitgevonden en wordt vrij aangeboden via sociale media.
Alles is van iedereen. Waardebepaling vindt plaats door gebruikers, die met hun eigen ideeën mede zorg dragen voor doorontwikkeling. De eindgebruiker is de medeontwikkelaar door bij te
dragen op een niveau dat bij hem past.
Ik, wij, de maatschappij plukken de vruchten van samenwerking,
mede mogelijk gemaakt door sociale media. Dat is slechts het
platform. Wens en drang zijn leidend.”
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Friso Raemaekers @FrisoRaemaekers
SEH-verpleegkundige & voorzitter Verpleegkundige
Adviesraad@HagaZiekenhuis | initiatiefnemer
Twitterchat voor verpleegkundigen @VpkChat | single ;-)
Den Haag · http://www.linkedin.com/in/frisoraemaekers

Vpkchat – Twitterchat voor verpleegkundigen
“Verpleegkundigen maken veel gebruik van sociale media. Dat gaat
echter verder dan vrienden worden met collega’s en foto’s delen
van afdelingsfeestjes. Op Twitter zijn de zogenaamde
‘early adopters’ aanwezig: voortrekkers in de zorg, innovatieve verpleegkundigen die kennis en nieuwe inzichten opsnuiven en willen
toepassen in hun eigen praktijk. Een praktijk die continu aan verandering onderhevig is. Sinds een jaar is er ook een Twitterchat voor
verpleegkundigen actief, @VpkChat. Het is een wekelijks event op
Twitter waarbij verpleegkundigen berichten sturen over een
specifiek onderwerp, gelabeld met de hashtag #vpkchat.

Kennis delen
We hebben het over de beroepsinhoud: over privacy, verantwoordelijkheid, grenzen aan de zorgverlening, de kloof tussen opleiding en praktijk, beroepstrots en leerlingbegeleiding. Ook nieuws
en actualiteiten zijn onderwerp van discussie. Denk aan de vastgebonden jongen Brandon, de Donorweek en de bezuinigingen in
de zorg met de stelling: “Stel, jij bent minister van VWS. Waar zou
jij op bezuinigen?”. De transcripties worden direct na de chat op
de website gezet en later omgeschreven tot een blog, zodat ook
niet-twitterende zorgprofessionals ze kunnen lezen.
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Verbinding
Door de chat ontstaan ook professionele netwerken. Want verpleegkundigen twitteren niet alleen op vrijdagavond tussen 20:00
en 21:00 uur, maar ook de rest van de week. Ze micro-bloggen
over interessante ontwikkelingen en bruikbare onderzoeken en
geven nuttige tips. Op deze manier bevordert het de deskundigheid van de individuele verpleegkundige.

Reikwijdte
Twitterende verpleegkundigen laten ook beleidmakers zien hoe
onderwerpen leven op de werkvloer en signaleren tekortkomingen
uit de praktijk. Of het nu gaat om personeel van het ministerie van
VWS, de beroepsvereniging V&VN, vakbond NU’91 of wetenschappers die vanuit de universiteit aansluiting zoeken bij de werkvloer.
Het verbindt ook beroepsbeoefenaren uit de diverse zorgvelden,
zoals ziekenhuizen, verzorginghuizen, thuiszorg, psychiatrie en
zorg voor verstandelijk beperkten. Het laat hen discussiëren over
de muren van instellingen heen.”
Tot zover voorbeelden van twee zorgverleners. En de instellingen?
Zijn die ook online en zien ze de mogelijkheden? Ja en nee. Er zijn
instellingen die de sociale media omarmt hebben én er zijn er die
het zich er niet aan wagen. Laten we eens kijken bij degene die er
wel wat mee doen.
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Sociale HealthOrganisation
Een zorginstelling die de sociale media gebruikt, het
HagaZiekenhuis aan het woord.
HagaZiekenhuis

@HagaZiekenhuis
HagaZiekenhuis van Den Haag.
Onze kernwaarden zijn zorgzaamheid, innovatie, samenwerking.
Den Haag · http://www.hagaziekenhuis.nl

HagaZiekenhuis van het perspectief van de medewerker
‘Patiënten bloggen over hun aandoeningen en melden op Twitter
wat ze van hun behandeling in het ziekenhuis vinden. Verpleegkundigen delen op Facebook met hun collega’s hoe hun werkdag
was. Sociale media zijn voor veel mensen een vast onderdeel van
het dagelijks leven geworden. En het HagaZiekenhuis vindt dat
dat voor een ziekenhuis ook zo zou moeten zijn.
Sociale media geven nieuwe en ongekende mogelijkheden om als
ziekenhuis te communiceren met patiënten, medewerkers en andere doelgroepen. Het HagaZiekenhuis zet deze mogelijkheden
actief in. Een voorbeeld is de arbeidsmarktcampagne
#werkenbijhaga. Via de Facebookpagina van het HagaZiekenhuis geven medewerkers van Intensive Care, Operatiekamers en
Spoedeisende Hulp een kijkje op hun werkplek en enthousiasmeren collega’s die op zoek zijn naar een baan om te solliciteren op
hun afdeling.
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De foto’s en bijschriften zijn geïntegreerd in de website werkenbijhaga.nl en advertenties in vakbladen, op abri’s en het openbaarvervoer wijzen de weg naar de site.
Het ziekenhuis communiceert ook actief met patiënten op bijvoorbeeld Twitter en is één van de eerste ziekenhuizen die is gaan
samenwerken met ZorgkaartNederland. Patiënten kunnen op deze
site hun behandelaar beoordelen en daarmee andere patiënten
helpen met het maken van keuzes in de zorg.
Deze manier van communiceren sluit uitstekend aan bij de kernwaarden van het HagaZiekenhuis: zorgzaamheid, innovatie en
samenwerking. Sociale media maakt het mogelijk om op innovatieve wijze verbinding te leggen met en tussen doelgroepen.’
Een mooi voorbeeld van het gebruik van de sociale media om de
klantrelatie te verbeteren. Het HagaZiekenhuis staat hierin niet
alleen. Uit de sociale media monitor in de zorg bleek dat meer
dan 75% van de geïnterviewde instellingen op Hyves ’zat’. Er zijn
pagina’s waar ze met patiënten communiceren en hen informeren,
maar ze gebruiken het zeker ook veel voor communicatie tussen
collega’s binnen een instelling, maar ook intercollegiaal en in de
keten.
Wil je weten hoe dit voor jou kan werken? Zoek je vakgebied
eens op YouTube op en je vindt een enorme hoeveelheid gedegen
videomateriaal. Te gebruiken voor jezelf,maar ook voor je collega’s of je medewerkers. Of gebruik de sociale media voor interne communicatie. Van een aantal grote sociale media bestaan
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ook ‘interne’ varianten zoals het inmiddels redelijk veel gebruikte
Yammer. Hierbij kun je een besloten microblog-omgeving neerzetten, die op veel gebieden overeenkomt met Twitter. De ouderwetse ideeënbus in een sociaal mediaal jasje zeg maar, waarbij je
kunt rondhangen voor discussies, maar ook voor inspiratie en om
ideeën te delen.

Need I Say more?
De kansen liggen er. Ze worden opgepakt en benut. De voorbeelden tonen aan hoe. De rest is up to you! Pak je de handschoen
op, ben jij ook online zichtbaar of heb je nog twijfels om je in the
sociale media cloud/crowd te begeven?
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SoMe, that so (not) me!
Als je nu nog twijfelt, is dat niet voor niets. Weet je wat jou weerhoudt om deel te nemen?
Noteer dit eens voor jezelf, voordat je verder leest. Probeer het
zo concreet mogelijk te maken. Wees gerust, jij bent de enige die
dit leest ;-)
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Goed, nu verder. Laten we enkele veelgehoorde twijfels eens onder de loep nemen. Mogelijk staan die van jou er ook bij.

Mooi, maar is het contact, die infobesitas?
Infobesitas, zo noemen sceptici alles wat gedeeld wordt op de diverse sociale media. “Ik word al gek van de gedachte dat ik al die
informatie ook nog eens bij moet gaan houden.”
Daarbij stellen ze ook vragen over de inhoud van datgene wat de
sociale-mediagebruikers ‘dialoog’ noemen:
“Moet ik echt weten dat je nu koffie pakt?” (Twitter)
“En moet ik voortdurend weten waar je bent?” (Foursquare)
“En waarom moet je al je foto’s delen?” (Mediasharing)
Nee, het moet niet, maar het mag wel!
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En dat is nu precies de crux. Omdat er zo veel vormen zijn en
omdat je zelf bepaalt met wie je contact hebt met behulp van een
van de sociale media. Je kunt kiezen en datgene doen wat bij jou
en de ander past. En als de ander je gedrag of informatie niet
meer interessant vindt, wat let hem dan om de online relatie te
verbreken of andersom?
De twitterende professional merkt vaak dat de persoonlijke uitwisseling een extra dimensie geeft aan de zakelijke en inhoudelijke uitwisseling. Het voedt de relatie, wat het professionele
contact ten goede komt. Twitter is een vorm, maar hetzelfde geldt
voor contacten en uitwisseling via Facebook of Hyves. De mix van
zakelijk en privé zorgt voor een intensivering van je zakelijke of
liever gezegd professionele netwerk.

Het eeuwige internetarchief
Wat ik online zet, kan ik niet zomaar deleten. Het internetarchief
is immers eeuwig… Internet is een ander kanaal voor communicatie en aanwezigheid en heeft andere effecten dan traditionele
kanalen zoals bijvoorbeeld de telefoon.
Klopt, internet kent nog geen delete-knop. Er wordt wel over gesproken maar eenvoudig te realiseren is dat niet. Dat betekent dat
je goed moet nadenken wat je online zet en hoe je dit deelt.
Een handzame vraag kan zijn: zou ik dit delen met mijn buurvrouw
en zou ik het erg vinden als zij dit doorvertelt? Als het antwoord
op beide ja is, moet je je afvragen waarom je deze informatie
online wil zetten. En hoe je dit doet. En áls je het wil delen, bepaal
dan met wíe je dit wil delen. Besteed aandacht aan je privacy50

instellingen van bijvoorbeeld LinkedIn of Twitter. Jij bepaalt de
precieze instelling ervan. Weet hoe je dit ingericht hebt, zodat je
ook weet wie wat kan meelezen of zelfs verder delen. Maar je zou
er ook voor kunnen kiezen om een ‘echt’ privé-account te maken
voor Twitter. Of om bijvoorbeeld op Facebook of Google+ bepaalde
zaken als foto’s alleen voor de intimi toegankelijk te laten zijn. Je
kunt stiekem meer in control zijn dan je denkt.
Niet voor niets ontstaan er nu in de zorg richtlijnen voor professionals en hun sociale-mediagebruik. Een richtlijn is bedoeld om
je aan het denken te zetten, zodat je er bewust mee gaat.

Informatiehoos
We leven in een tijd waarin de informatie ons om de oren vliegt.
We krijgen een overvloed aan e-mail naast de gewone mail, lees
post. En er is in toenemende mate ook de online informatie, via
sociale media of via websites. Het actief zoeken naar informatie laat een verschuiving zien. Waar voorheen teletekst de
meest actuele informatie bood, is dit nu sneller te vinden op
websites. Echter, al is een websiteredactie nog zo snel, zo snel als
de sociale media zal niet lukken. In de diverse sociale media zijn
namelijk 24/7 mensen actief met het delen van informatie die zij
van belang vinden.
Leuk, die snelle informatievoorziening, maar wel veel! Hiervoor
noemden we al de term infobesitas. Voor velen voelt het zo, de
hoeveelheid informatie op internet of in de sociale media. Maar……
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Informatiehoos, dat bepaal ik zelf!
Juist, je bepaalt het zelf!
De huidige tijdsgeest vraagt van ons dat we anders omgaan met
informatie. Een boek wordt vaak niet meer van voor naar achter
gelezen. Eerst bekijkt de lezer uitgebreid de inhoudsopgave en
selecteert die delen die hij interessant vindt. Mails ‘scannen’ we.
We weten in een oogopslag of dit een mail is die meer tijd vraagt,
serieus gelezen moet worden en waar misschien actief iets mee
moet gebeuren. Of dat de mail snel gelezen kan worden of zelf na
de eerste blik meteen weg kan. Informatie scannen, is dat. Bij de
papieren post doen we dat net zo. De reclame vissen we eruit, de
rekeningen gaan op een stapel, enz. We schiften! We lezen niet
alles even uitgebreid.
Dus… laten we die vaardigheid nu eens toepassen op de
sociale media:
Maak lijsten in Twitter voor wie je zeker wilt volgen op
bepaalde onderwerpen.
Gebruik de RSS-functie van blogs die jij relevant vindt, zodat
het nieuws daarop in je mailbox komt. Dan hoef je niet op alle
blogs steeds weer naar het nieuws te zoeken en overal langs
te scrollen. Op één van je drie mailmomenten per dag scan je
de RSS-feeds en lees je alleen wat interessant is.
Selecteer discussiegroepen en scan vervolgens de discussie-		
items. Dan pas lezen wat je interessant vindt.
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Maak een onderscheid tussen zakelijk en privé relevant.
Dit bepaalt wat je deelt met wie, maar ook op welke momenten
je er aandacht aan besteed. Neem ook gerust een echt
privéaccount (gesloten en alleen gedeeld met intimi) en een
zakelijk account.

DM
Direct Message een privébericht voor een bepaald
iemand dat niemand
anders kan lezen

Kortom, zoek je eigen manier om te schiften.

Durf te vervangen!
En… vervang. Het is mogelijk om met sommigen het mailverkeer
te vervangen door tweets. Scheelt een heleboel gedoe. Sterker
nog: het is sneller, omdat je minder woorden kunt gebruiken.
Maar ook omdat we tweets niet archiveren. En bij mail komt toch
altijd weer onze bewaardrang om de hoek kijken…..
Daar heb je bij Twitter geen last van.
Twitter vervangt voor sommigen telefoontjes: Zij spreken geen
voicemail in maar laten een tweet achter.
Of ze voeren een Twitterconversatie, misschien openbaar maar
vaak ook via DM. Net een telefoongesprek maar met een groot
verschil: je kunt dit doen wanneer jij tijd hebt! (oh ja.. en vaak
kost het ook nog niets)
Dus… als je twee minuten over heb, kan je even snel iemand een
DM sturen. Of een mention. En dit geldt ook voor de ander. Ook hij
kan dit doen als hij tijd heeft. Stel je eens voor hoeveel eindeloze
in-gesprektonen of voicemailmeldingen dit zal schelen!
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Of… als je twee minuten over hebt, kun je je lijsten lezen en dan
ben je weer bij op de onderwerpen die je het meest van belang
acht.
Of… je leest de nieuwsberichten die anderen delen op Facebook of
Google+. Waarom niet gewoon op bijvoorbeeld volkskrant.nl kijken? Omdat we zo de kracht van de persoonlijke kennisselectie op
Facebook en Google+ waarderen en benutten. We volgen diegenen waarvan we vinden dat zij waardevolle informatie delen. Als
je dit doet, merk je waarschijnlijk dat zij het nieuws van andere
sites bijhouden dan jij misschien leest of volgt. Die hoef je dan
niet meer te selecteren, dat hebben zij al voor je gedaan. Daardoor zijn jouw twee minuten leestijd veel waardevoller!
Vervangen dus, ook hier weer op die manier die bij jou past.
De tips zijn suggesties, ontdekt je eigen mogelijkheden!

Dat kost me zeeën van tijd!
Tijd, communicatie kost tijd. Ja en nee. Aandacht kost tijd. En
aandacht vraagt tijd. Maar of het werkelijk zeeën van tijd kost is
vooral afhankelijk van hoe je dit doet.
Eerder waren er voorbeelden van hoe de sociale media een deel
van je communicatie kunnen vervangen. De kunst om het geen
zeeën van tijd te laten kosten is niet zo ingewikkeld.
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Enkele tips:
Richt het zo efficiënt mogelijk in. Je hoeft niet 24 uur per dag
online te zijn, wees wel duidelijk wanneer je online bent of hoe
je bij voorkeur communiceert. Net zoals veel mensen
tegenwoordig belmomenten plannen, kun je dat ook met
je sociale media doen.
Gebruik bestaande tools om het jezelf makkelijker te maken.
Er zijn tools waarmee je vooraf geschreven tweets kunt delen,
maar ook tools om te monitoren wat ´men’ over je zegt of wat
er over bepaalde onderwerpen wordt gezegd.
Doe niet meer dan je aankunt! Starten met sociale media is
ontdekken. Dat kost soms iets meer tijd aan het begin.
Dus start niet met alle vormen tegelijk of met een complex
sociale-mediaplan als je nog helemaal geen ervaring hebt.
Beperk je als je nog nieuwkomer bent of als je weinig tijd hebt.
Beter één goed communicatiekanaal, dat je duidelijk zichtbaar
laat zijn, dan vijf niet functionerende.
Neem de tijd om uit te zoeken welke sociale-mediavorm bij jou
past. Durf te experimenten en vervolgens ook te kiezen!
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What’s in it for….
Wat het gebruik van sociale media oplevert, is voor een deel afhankelijk van wat je ‘erin stopt’. Het is belangrijk om je te realiseren dat alle vormen van sociale media draaien om de online
community die ontstaat en waar jij een rol in hebt. Het gaat uiteindelijk wel om communicatie naar en interactie met jouw volgers en hun volgers en hun volgers en hun volgers. Dus moet je
om te beginnen interessante berichten plaatsen, zodat mensen
je willen volgen. En daarnaast moet je ook realiseren dat je nu
onderdeel bent van een community. En juist dat laatste levert de
meerwaarde van de sociale media. En die winst kan wel eens heel
anders zijn dan we denken, omdat we het effect van het gebruik
en de reactie van de crowd niet kunnen voorspellen.
Een betrokken patiënt neemt meer verantwoordelijkheid neemt
voor zijn gezondheid of zijn genezingsproces. Dat hadden de
meeste artsen zich 100 jaar geleden nooit gerealiseerd toen kennis de macht bepaalde. Een betrokken patiënt wil vragen kunnen
stellen, wil zich kunnen inlezen. Hij wil snappen waarom een zorgorganisatie de dienstverlening inricht zoals deze ingericht is. En
hij wil bij onvrede hierover zijn mening kunnen geven.
Meerdere ziekenhuizen gebruiken Facebook en Twitter om te communiceren met patiënten. Patiënten kunnen zo het laatste nieuws
op allerlei gebieden volgen. Er zijn zorgorganisaties die Twitter
gebruiken als een soort vragenspreekuur. Dat lijkt een mooie vervanging voor het telefonisch spreekuur dat vaak overbelast is.
Groot voordeel is ook nog dat de Twitterantwoorden voor meerdere mensen te lezen zijn.
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Ook is bekend dat een betrokken zorgverlener die handelt vanuit
compassie en met oog voor de patiënt, een positieve invloed heeft
op het genezingsproces. Deze vriendelijkheid kan in de persoonlijke ontmoeting vorm krijgen. Maar ook online. Als iemand al
oprechte, interessante en respectvolle conversaties tussen artsen
en patiënten gelezen heeft, krijgt hij een positiever beeld van desbetreffende zorgorganisatie.
Dus vriendelijkheid en transparantie zorgen er niet alleen voor dat
mensen de juiste dingen over je zeggen, maar hebben ook een
positieve invloed op de gezondheid en het genezingsproces.
Stel je het volgende eens voor… dat je met een beetje sociale media inspanning een bijdrage kunt leveren aan de gezondheid van
patiënten die je niet eens kent!
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En toen… Hoe nu verder?
Hopelijk hebben we je laten zien dat de sociale media in de zorg
ook de hype voorbij zijn en nu als ‘gewoon’ middel ingezet kunnen
worden. Niet omdat het moet, maar omdat het kan en extra kansen biedt. Voor bijvoorbeeld senioren om meer contact te hebben,
maar ook voor de instelling om meer te delen en te leren van haar
klanten. En om die klanten te laten vertellen over hun ervaringen
en daarvan te leren, maar ook om de positieve zaken te laten delen. En om te stoppen om al die kenniswielen opnieuw te vinden.
En om te verbinden. Om om om……..
Wij hopen dat we je een stukje geholpen hebben. Pay with a tweet
or a like… Of mopper en help ons je verder te helpen.
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