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Een paar jaar geleden was social media hip en 

onbekend. En het gebruik ervan paste niet 

binnen ‘het beleid’ of ‘de communicatiematrix’ 

van de woningcorporatie. Inmiddels is die 

hobbel genomen. Corporaties zijn enthousiast 

aan de slag gegaan en proberen van alles uit. 

Maar het speelkwartier duurt een kwartier. 

En niet langer.

het wordt steeds drukker

in het speelkwartier

Social media:

Joop Reijnhoudt is business consultant bij VVA-informatisering en houdt zich voorna-

melijk bezig met e-dienstverlening en social media bij woningcorporaties. Hij was in die 

hoedanigheid één van de eersten die zich in corporatieland op een professionele wijze 

met social media ging bezighouden. Voor CorporatieGids Magazine blikt hij terug op 

deze pioniersfase en kijkt vooruit naar wat social media corporaties kan bieden.

,,Op de afdeling communicatie was de term al een tijdje 
bekend. Hippe reclamebureaus en adviseurs riepen al 

een tijdje dat ‘social media’ het helemaal ging worden. Het zou 
alle andere vormen van communicatie overbodig maken. Orga-
nisaties moesten zich aanpassen en het liefst zo snel mogelijk. 
Zo snel ging het bij de corporaties niet. Het werd argwanend 
een agendapunt tijdens het werkoverleg. Of het kwam voor-
zichtig ter sprake als WVTTK’tje’’, weet Joop nog. 

Pionieren
Hij vervolgt: ,,Rond die periode begon ik met het geven van 
masterclasses social media, speciaal gericht op woningcorpo-
raties. Tijdens zo’n dag werd duidelijk wat social media was, 
wat je er mee kunt, wat je wel moet doen en wat je niet moet 
doen. Veel corporaties gingen na afloop enthousiast aan de 

slag. Accounts werden geregistreerd en een eerste tweet zag 
het levenslicht. Voor nieuwbouwprojecten werden Facebook-
pagina’s gemaakt en ook op YouTube werd een kanaal aange-
maakt’’.

,,Het was een beetje pionieren. Kijken of het werkt en kijken 
wat voor effect het heeft. Soms één tweet per dag, soms 
eentje per week. Een privéberichtje in de openbaarheid of de 
vraag of iemand wil retweeten in plaats van antwoorden. Een 
Facebook-pagina werd een Facebook-profiel, het nieuwbouw-
project kreeg een geboortedatum en vrienden. Het gebeurde 
en het kon ook allemaal’’, vertelt Joop. 

Joop Reijnhoudt
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Serieuzer
,,Maar na een tijdje spelen, begon het toch wat serieuzer te 
worden. Een beetje onopgemerkt werd bijvoorbeeld Twitter 
een extra communicatiekanaal. Geen betaald servicenummer, 
geen postzegels, geen mailtje naar info@ en geen gesloten 
balie in de middag. Via Twitter kwam er snel reactie en werd 
het probleem opgelost. Vastlegging in dat dure Document 
Management Systeem gebeurde niet en ‘interactielogposten’ 
in het primaire systeem bleven leeg’’. 

De Facebook-pagina’s werden ook steeds serieuzer. Joop 
hierover: ,,Honderden ‘likes’ bij dat gave nieuwbouwproject 
en volop interactie tussen potentiële bewoners. Foto’s van de 
bouwplaats kwamen voorbij, zelfs de kleuren van voordeuren
werden onderwerp van gesprek. De afdeling nieuwbouw 
probeerde het bij te benen, maar voordat de brochure gedrukt 
was of de nieuwsbrief op tikfouten was gecontroleerd, was 
het nieuws via Facebook al verspreid’’.

Communicatie via social media heeft inmiddels serieuzere 
vormen gekregen. Het experimenteren is er af en klanten ver-
wachten steeds vaker deze ‘nieuwe vorm’ van communicatie. 
Het is goed om daar bewust van te zijn en het een goed plekje 
te geven in de organisatie. 

En nu echt
,,De laatste tijd wordt minder vaak de vraag gesteld wat social 
media is en wat een corporatie daarmee kan. De vragen zijn nu 
meer specifieker. Hoe moet ik dat dan? Maar vooral: hoe pas ik 
dit binnen mijn beleid in? Hoe krijgt het een plekje in het werk-
proces? En hoe zorgen we er voor dat het niet het speeltje van 
communicatie blijft? Stuk voor stuk belangrijke vragen waarop 
een eenvoudig stappenplan toe te passen is’’, weet Joop.

De eerste stap klinkt logisch en dat is het ook. Maar het wordt 
vaak vergeten. Waarom ga je social media inzetten? Omdat 
iedereen het doet? Of omdat het bijdraagt aan bedrijfsdoel-
stellingen? Bijvoorbeeld het verbeteren van klantcontact, het 
verbeteren van het imago, het beter onder de aandacht bren-
gen van woningen? 

Deze is al iets moeilijker. Zo zouden ‘alle huurders’ een doel-
groep kunnen zijn. Maar is dat wel verstandig? Het is lastig om 
interessant en relevant te zijn voor een te grote groep. Maak 
hem wat preciezer. Bijvoorbeeld starters voor een tof nieuw-
bouwproject. Inspelen op een specifieke doelgroep is gemak-
kelijker. Ook moet je nagaan waar deze groep zich bevindt. Dat 
kan door een aantal namen van bijvoorbeeld huurders op te 
zoeken via diverse zoekmachines. Maar ook door het gewoon 
te vragen. Door middel van kwalitatief onderzoek krijg je een 
goed beeld van het internetgedrag.

Het beleggen van verantwoordelijkheden is belangrijk. Serieus 
aan de slag gaan met social media schept verwachtingen. 

Deze kunnen alleen worden waargemaakt als mensen zich 
verantwoordelijk voelen en zijn. Zorg dat je in eerste instantie 
een klein team hebt, bijvoorbeeld drie communicatiemedewer-
kers, die het beheer op zich neemt. Zij moeten goed kunnen 
luisteren en de organisatie kennen. Op iedere vraag moeten zij 
een antwoord kunnen geven na het raadplegen van de juiste 
collega. Na verloop van tijd kan verantwoordelijkheid worden 
overgedragen naar verschillende afdelingen. Zo worden vragen 
over een kapotte voordeur door ‘onderhoud’ beantwoord, 
gaat ‘huurincasso’ reageren op vragen over betalingen en 
houdt ‘nieuwbouw’ zich bezig met… nieuwbouw.

Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van social media, 
is het bieden van interessante en relevante content. Dat kan 
zijn door aansluiting te zoeken bij bestaande uitingen. Breng 
je bijvoorbeeld een bewonersblad uit? Plaats dan de PDF ook 
online. Is er belangrijke of leuke informatie over een wijk of 
buurt? Attendeer je volgers daar dan op. Zoek ook altijd de 
actualiteit op. Gaat de 33.000 euro grens veranderen? Laat 
het je volgers weten en geef aan wat dat voor hen betekent. 
Een handig hulpmiddel kan een ‘contentkalender’ zijn. Plan 
bepaalde berichten alvast in. En zorg dat het kanaal levendig 
blijft met een goede frequentie. Beter één berichtje per dag, 
dan één keer per week zeven berichtjes achter elkaar.

Deze stap wordt vaak als eerste genomen. Dat is geen ramp 
als je daarna alsnog de eerste vier stappen neemt en blijkt dat 
de keuze voor dit kanaal de juiste was. Maar vaak worden de 
eerste vier stappen voor het gemak helemaal overgeslagen. 
Dat is jammer, want je blijft dan hangen in het ‘speelkwartier’. 
Als er een bewuste keuze voor een kanaal is gemaakt, richt dan 
daar alle aandacht op. Beter één goed beheerd kanaal, dan 
aanmodderen met meerdere kanalen. Dat is ook de trend op 
internet: gebruikers gaan steeds meer naar één (geïntegreerd) 
kanaal toe. Zorg dat het kanaal herkenbaar is en richt het in 
conform de huisstijl. De bezoeker moet meteen overtuigd zijn 
dat hij niet te maken heeft met een nep-account.

Nee, na het volgen van stap één tot en met vijf is een corpo-
ratie er nog niet. Social media is een continu proces en heeft 
voortdurend aandacht nodig. Het is belangrijk dat bezoekers 
worden gestimuleerd ‘gebruik’ te maken van het gekozen 
social media kanaal. Zorg ervoor dat je via verschillende plat-
formen promoot dat je actief bent op social media. Ook is het 
belangrijk dat je blijft leren. De ontwikkelingen gaan snel. Niet 
alles wat met social media heeft te maken, hoeft van te voren 
te worden vastgelegd en beschreven. Kijk, luister en reageer 
op veranderingen en stuur bij daar nodig. 

Tot slot
Geef het tijd. Het duurt minimaal zes maanden voordat duide-
lijk wordt of de gekozen aanpak succesvol is. En zes maanden 
is flink langer dan dat speelkwartier. Ga dus na het spelen echt 
serieus aan de slag. Je doelgroep is er klaar voor! 
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Onze oplossing voor woningcorporaties:

•  Communicatieplatform voor de gehele corporatie
•  Multimediaal: telefoon, e-mail, webchat, sms, social media
•  Presence Management
•  Thuis- en mobiel werken: Het Nieuwe Werken
•  Integratie met primaire softwarepakketten
•  Standaard uitgebreide rapportage (o.a. KWH)
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