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GRIP
OP HET ONGRIJPBARE

Tot een paar jaar geleden hadden we nooit kunnen 

realiseren dat social media zo’n enorme impact zou 

kunnen hebben, óók negatief... Toch zijn voorbeelden 

als hierboven tegenwoordig geen zeldzame incidenten 

meer. Ze beginnen op symptomen van een hardnekkig 

virus te lijken, met risico’s waar bedrijven zich niet  

bewust van zijn. Laat staan dat ze weten hoe ze daar 

mee moeten omgaan. Om te duiden of en in welke 

mate directies van Nederlandse organisaties bewust 

zijn van de risico’s van social media, is recent door 

Foster & Fleming een voor de zorgsector gerichte  

enquête uitgevoerd en de resultaten worden in deze 

editie gepubliceerd.

Uit het onderzoek blijkt dat de huidige experts op het 

gebied van risk en compliance management, gericht 

zijn op het voorkomen of beperken van financieel  

administratieve risico’s en procedures, maar dat deze 

zich niet richten op de risico’s van social media. Gezien 

de potentiële gevaren van social media wordt het tijd 

dat hier meer aandacht aan geschonken gaat worden. 

Zeker in de zorgsector worden organisaties gecon-

fronteerd met maatschappelijke ontwikkelingen, die 

de kans op problemen door social media sterk zullen 

doen toenemen. Te denken valt onder andere aan het 

steeds mondiger worden van patiënten. Het sterk 

toegenomen claim gedrag en het toegenomen geb-

ruik van Facebook of LinkedIn of eigen blogs door 

personeel en specialisten; media waarop zij hun 

mening en inzichten ventileren. Daarbij opgeteld  

de media aandacht rondom kosten en declaratie- 

gedrag in de zorg en een breed scala aan medische 

programma’s op de televisie.

Als bedrijven de risico’s van social media willen  

managen moeten zij wel beschikken over de juiste  

infrastructuur en kennis om in te zien wat de actuele 

gevoeligheid is voor de gevaren. Zij zullen overzicht 

moeten hebben van mogelijke voedingsbronnen en 

de soorten risico’s voor hun organisatie. Zij moeten 

permanent kunnen beschikken over de intensiteit en 

bronnen van de te meten symptomen. Directies moeten 

hun ‘behandelplannen’ voor verschillende mogelijke 

probleemgebieden vooraf klaar hebben liggen om  

verspreiding te voorkomen. En er moeten protocollen 

klaar liggen, wanneer de ingezette interventies niet het 

gewenste effect opleveren. 

Dit vraagt om een geïntegreerde aanpak met beproefde 

methoden en bedrijfskundige inzichten van compliance 

en risk management, maar tevens  de inbreng van 

inzichten en ervaringen van de nog jonge social  

media expertise. Een integrale en huidige disciplines 

overstijgende aanpak, gebaseerd op gedegen analyse, 

interpretatie en interventie van social media  

incidenten en crises. Een nieuwe discipline dus:  

Social Media Risk Management!  

De zorg is bij uitstek gefundeerd op vertrouwen tussen 

patiënt en behandelaar, en het vertrouwen in de keten 

van de zorg. Social media kan een hardnekkig virus 

worden die dat fundament aantast. Social Media Risk 

Management zorgt voor het voorkomen en bestrijden 

van deze virussen.

Drs. Ir. Theo Lodewijkx

De schokkende foto van een vleermuis in een ziekenhuis, of de grappig foto van een chirurg  
met een betonschaar. Leuke beelden voor een besloten groep van vrienden. Tot het moment,  
dat zo’n  bericht  geliked of doorgeplaatst wordt: 200.000 facebook reacties en een stevige deuk  
in de reputatie.

Voorwoord
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QUICK
SCAN
Risico’s door de invloed van socia media zijn vaak 
meer voor de hand liggend dan u denkt. Een simpele 
check duidt al snel dat ook uw organisatie gevoelig is 
voor de risico’s van social media…

1
Zorgsector 
gevoelig?

2
Organisatie 

gevoelig?

3
Product 

gevoelig?

 Heeft de 
zorgsector op 

dit moment 
een positief 

imago?

 Is uw 
personeel 

eigenlijk nog 
wel 

tevreden?  Hoe zit het 
met het 
imago 
van uw 

organisatie?

 Heeft uw 
organisatie 
een policy 

rondom 
social media?

 Heeft uw 
doelgroep 

grote emotionele 
binding met 
uw product?

Is de 
zorgsector
veel in het 

nieuws, 
op de radio en 

televisie?

Is uw 
doelgroep 
actief op 

social media?

Spelen er op 
dit moment 
belangrijke 

maatschappelijke 
issues in de 
zorgsector?
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Twitter, idem, boven de 60 wordt er niet veel meer 

getwitterd en veel directeuren zitten in die leeftijds- 

categorie. Jongere werknemers hebben meer kennis 

en zijn veel actiever op social media. Voor zo’n feit heb 

je geen onderzoek nodig,” aldus Marion aan ’t Goor. 

De kansen liggen dus bij het bewust maken van  

managers en de toplaag. “Die moeten we op de 

hoogte brengen van de nieuwste ontwikkelingen. 

Maar tegelijkertijd adviseren we welke middelen er zijn 

om grote risico’s te voorkomen. Ook dat is bewustzijn. 

Veel managers weten niet eens of er social media- 

aspecten zijn opgenomen in hun compliance policy 

en bij zes van de tien organisaties is er niemand ver-

antwoordelijk voor het signaleren of beperken van  

sociale bedreigingen. Er zijn wel bedrijven die iemand 

in dienst hebben die dit als extra taak heeft, maar het 

bestaat nagenoeg nooit als een zelfstandige functie. 

Daar hebben we dus nog heel wat werk te verzetten.” 

TWITTER: GROOTSTE GEVAAR!

Uit het eerder genoemde onderzoek blijkt dat Twitter 

als de grootste dreiging wordt gezien, op grote afstand 

gevolgd door Facebook. Blogs en Youtube-filmpjes 

worden als aanzienlijk minder gevaarlijk gezien. 

Uit het onderzoek van Marion komt verder naar voren 

dat er vooral angst is dat patiënten iets negatiefs over 

een organisatie naar buiten brengen. Toch is dat maar 

een van de hoeken waaruit het gevaar kan komen.

Marion: “Een slechte behandeling in een kliniek kan 

via social media door een boze patiënt gecommuni-

ceerd worden, maar wat dacht je van het personeel 

zelf dat op een feestje bewust of onbewust geheime 

informatie rondstrooit, of lachend uit de doeken doet 

hoe de chirurg op de avond voor een operatie aange-

schoten op het personeelsfeest de sirtaki danst.  

Er zijn ongelooflijk veel scenario’s te bedenken die  

gevaar kunnen opleveren; wij maken een inschatting 

van deze gevaren en verschaffen ook oplossingen.” 

RESCUE REMEDIES

“Wij maken voor elke organisatie en alle situaties 

scenario’s. Regel één in alle situaties van naderend 

onheil is: meteen reageren, niet wachten, contact  

opnemen. Proberen de schade te beperken, helpen, 

transparant zijn, fouten toegeven. Ook al is dat laatste 

moeilijk; een fout toegeven werkt altijd beter dan  

ontkennen.Mensen hebben meer sympathie voor een 

organisatie welke eerlijk is. Bovendien hoef je niet elke 

discussie publiekelijk uit te vechten, je kunt dat ook 

achter de schermen doen. Maar dat kan alleen als de 

olievlek (het slechte nieuws, of de negatieve aandacht) 

zich nog niet enorm verspreid heeft. Grote organisaties 

adviseren wij eerst traditionele media te gebruiken.  

Dat is transparanter en professioneler. Deze worden 

toch altijd als meer betrouwbaar gezien. Vooral bij  

positieve berichten. 

Ons pakket adviezen en oplossingen is eindeloos. 

Maar men moet wel geadviseerd willen worden. Er is 

nog te veel onbekendheid, dus we hebben nog een 

lange weg te gaan. Social Media groeit enorm en zal 

alleen maar groter worden; dit is allemaal nog maar 

het begin.”

"DIRECTIES VAN ORGANISATIES 
HEBBEN VAAK NIET IN DE GATEN 
WELKE RISICO'S ZE LOPEN"

Om het bewustzijn over de gevaren van de social media 

bij organisaties te polsen heeft Marion aan ‘t Goor 

zojuist een onderzoek gedaan in de zorgsector. De 

resultaten zijn best schokkend te noemen. Wat blijkt? 

Het merendeel van de organisaties is nauwelijks  

bezig met de impact van social media en heeft totaal 

niet in de gaten welke enorme risico’s men loopt. Het 

lijkt wel of ze wachten tot er een keer iets ergs  

gebeurt. Bijna vijftig procent realiseert zich wel dat er 

een kans is op een dreiging uit de kant van de social 

media, maar uit datzelfde onderzoek blijkt dat de 

schade van sociale mediaschandalen veel te laag 

wordt ingeschat. De kosten van schade worden  

ingeschat op een bedrag tussen de € 1000,- en  

€ 10.000,-  en dat is laag. Vooral in de zorg worden de 

kosten van schadeclaims over het hoofd gezien en 

dat is in deze tijd niet realistisch.

Marion: “Mensen worden steeds mondiger en zoeken 

steeds meer de publiciteit op. Een operatie of een 

correctie die niet helemaal goed is gegaan, kan  

mensen enorm schaden. Vooral als het om het  

uiterlijk of de gezondheid gaat. Fouten worden  

tegenwoordig niet meer geaccepteerd. Mensen dienen 

schadeclaims in en die kunnen gigantisch zijn. Een 

schadeclaim kan een bedrijf de kop kosten.“ 

GEEN TWITTER BOVEN DE 60

“Social media is een manier van communiceren die 

het eerst door een jonge doelgroep wordt opgepikt, 

die weten daar het snelst mee om te gaan. De  

organisaties waar wij ons op richten weten vaak niet 

zo veel van social media. Vooral de mensen die aan 

de top staan, zijn vaak wat ouder en hebben geen 

idee. Ze kennen Facebook, hebben soms zelf een 

profiel, maar realiseren zich de enorme reikwijdte niet.  

Marion aan ‘t Goor (1988) is de nieuwste aanwinst bij Foster & Fleming en is per 1 juli 

aangenomen als consultant en afgestudeerd in de Communicatiewetenschappen. 

Marion komt uit een generatie die is opgegroeid met nieuwe communicatiemiddelen 

en social media en heeft van haar passie haar beroep gemaakt. Ze weet als geen ander 

hoe social media werkt en leeft en kan dus feilloos inschatten waar de gevaren liggen.
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Van welke social media kanalen maakt 
uw organisatie gebruik?

Welke social media kanalen zijn/zouden het meest 

bedreigend voor uw organisatie zijn?

Zijn er social media aspecten  

 opgenomen in uw compliance policy?

Hoeveel euro schade denkt u dat een 

social media bedreiging zou aanrichten?

Maakt u gebruik van tools om mogelijke 

social media bedreigingen te signaleren 

en/of te beperken?
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RUUD 
VAN 

VESSEM
INNOVATOR IN HART EN NIEREN

HOE BEN JE BIJ FOSTER& FLEMING TERECHT GEKOMEN?

Ik hou van uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen. Social media zijn een nieuw 

fenomeen in communicatie en in ons dagelijks leven, maar het heeft een onmisbare 

plek in de samenleving gekregen. Een dergelijke ontwikkeling en de daar aan 

gekoppelde kansen en bedreigingen moet je leren begrijpen. Met name de di-

recte en indirecte impact op het bedrijfsleven. ICON&CO, het moederbedrijf 

waaruit Foster & Fleming is ontstaan, heeft mij benaderd. Ik vind het een uitdaging 

om aanpakken te bedenken om deze ontwikkelingen in communicatie en risk 

management voor organisaties beheersbaar te maken en om te zetten in  

kansen. Om de effecten en impact van social media in kaart te brengen, te 

monitoren  en te voorspellen. Er komt zoveel bij kijken, positieve mogelijkheden 

en negatieve kanten. Het is een uitdaging voor elke organisatie en voor mijzelf, 

wat mij op het lijf geschreven is.

WAT IS JOUW AANDEEL BIJ FOSTER & FLEMING?

Risk management bij social media is een relatief nieuw gebied. Je moet een 

aanpak, een systeem bedenken om een dergelijke nieuwe service in te richten. 

Naast de algemene bedrijfsstrategie help ik bij het vinden en opbouwen van 

onderliggende  processen en systemen. Je moet eerst kennis opbouwen en  veel 

data verzamelen en omzetten in relevante informatie. Dit is een van de funda-

menten van de dienstverlening die Foster & Fleming biedt. Bij Foster & Fleming 

hebben we een aantal experts op deze vakgebieden bij elkaar gebracht.

Als er iemand is die een neus heeft voor veranderingen in de 
maatschappij, is het Ruud van Vessem; sinds jaar en dag werk-
zaam voor Philips als manager voor Innovation Services. 
Naast deze drukke vaste baan begeleidt hij bedrijven die een 
stap zetten in nieuwe ontwikkelingen. Foster & Fleming is zo’n 
nieuw bedrijf: risk management rond social media. De aandacht 
voor risk management binnen het bedrijfsleven is sterk aan het 
groeien. Koppel dit aan de nieuwe kansen en bedreigingen van 
social media en geweldige kansen en uitdagingen liggen in het 
verschiet.

RUUD VAN VESSEM IS 56 JAAR EN WOONT IN HILVERSUM MET VROUW EN KINDEREN. IS FULLTIME IN DIENST BIJ PHILIPS ALS 
MANAGER VOOR INNOVATION SERVICES EN HEEFT DAARNAAST BIJ DIVERSE BEDRIJVEN ADVIESFUNCTIES. RUUD HEEFT RECHTEN 

EN BEDRIJFSKUNDE GESTUDEERD EN HEEFT IN VERSCHILLENDE LANDEN GEWOOND EN GEWERKT.
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Zij kennen de markt, de economie, de marketing,  

hebben verstand van social media en dataverwerking 

en staan open voor iets nieuws. Er is geen kant-en-klaar 

format voor beschikbaar, dat is de uitdaging. We zetten 

een bouwwerk op, dat nog vorm moet krijgen. Dit  

gebeurt op basis van marktkennis, ondernemerschap 

en vroegtijdige betrokkenheid van onze klanten.  

Op het gebied van Social Media Risk Management 

zijn we pioniers. Dit soort bedrijven bestaat nog niet.

HOE WETEN JULLIE DAT ER ANIMO IS VOOR 

DEZE NIEUWE TAK VAN SPORT?

Voor we aan de slag zijn gegaan hebben we de markt 

goed geanalyseerd. Goed bekeken waar we onze  

service als eerste zouden 

kunnen aanbieden. Al snel 

kwam de gezondheidshoek 

als eerste naar boven. Dat  

is een gevoelige sector die 

vatbaar is voor meningen en 

publiciteit.  Die is heel kwets-

baar als het om imago gaat. 

We hebben met hen om de 

tafel gezeten en hun animo 

gepolst. Die is behoorlijk groot. De impact van  

negatieve of ongewenste publiciteit kan directe en 

verstrekkende gevolgen hebben voor de organisatie 

en het functioneren.

KOMT DE ZORG OM DE INVLOED VAN SOCIAL 

MEDIA VOORT UIT ANGST?

Er zijn drie componenten die de zorg veroorzaken, 

angst is er inderdaad een van. Daarnaast is de relatieve 

onbekendheid een bron van zorg. Je weet niet wat de 

invloed is, wat er gebeurt, of uit welke hoek het komt 

en bovenal weet je niet hoe er mee om te gaan.  

Je hebt geen grip op social media en de meeste  

managers willen controle hebben op belangrijke zaken. 

Tenslotte weet iedereen dat social media nog meer 

zullen groeien, wil je daar ‘grip’ op  krijgen, dan moet 

je iets doen…

JULLIE ANALYSEREN BEDRIJVEN EN MAKEN 

OVERZICHTEN VAN STAKEHOLDERS.

WAT HOUDT DAT IN?

Dat betekent dat wij onderzoeken welke personen of 

partijen invloed op een bedrijf kunnen uitoefenen. Er 

zijn verschillende lagen te identificeren: De belangrijkste 

zijn de eigenaren en de medewerkers, dat is de eerste 

laag. Dan zijn er de toeleveranciers en de klanten, dat 

is de tweede laag. Daarnaast zit daar een brede ring 

potentiële stakeholders omheen. Dat is het grote  

publiek. De eerste twee lagen kun je redelijk goed in 

de gaten houden, daar kun je tot op zekere hoogte 

afspraken mee maken. Op de derde laag heb je geen 

directe invloed, die kun je niet overzien.

Ieder individu beschikt tegenwoordig over social  

media en heeft daarmee een massamedium binnen 

handbereik en kan ermee doen wat hij wil. Daarmee 

heeft de derde laag een enorme potentiële macht.  

Het scannen van de verschillende social media heeft 

tot doel deze grote groep te 

volgen, online gedrag te bekij-

ken en later te voorspellen. Dit 

wordt een van de fundamenten 

voor de services die we aan 

zullen bieden aan bedrijven. 

HET GROTE PUBLIEK 

WORDT DUS CONSTANT 

IN DE GATEN GEHOUDEN?

Ja, voor zover het publieke online communicatie- 

activiteiten betreffen, die voor een bedrijf van belang 

kunnen zijn. Je krijgt op die manier in de gaten welke 

onderwerpen of meningen op jouw gebied circuleren. 

Je ontdekt wat er speelt en wat je in de gaten moet 

houden. Soms ontaardt een zacht briesje plotseling  in 

een storm. Je kunt dan op tijd ingrijpen en veel kwaad 

voorkomen. Op dit moment is daar bij de traditionele 

aanpak van bedrijven geen of te weinig aandacht voor. 

Die reageren pas op het moment dat het te laat is. Dat 

zie je bijvoorbeeld recent rond de commotie met  

betrekking tot het internetbankieren. De banken hebben 

daar te laat op gereageerd. Je moet tegenwoordig 

veel meer proactief zijn. Constant alles monitoren, dan 

kun je actie ondernemen bij de eerste tekenen van 

onrust of eerder.

HOE WEET JE OF JE BEDRIJF ZICH IN DE GEVAREN-

ZONE VAN DE SOCIAL MEDIA BEVINDT?

Wij analyseren bedrijven en bedrijfstakken. We doen 

eerst een quickscan; een service waarmee we een  

algemene analyse aan de hand van een bedrijfsprofiel 

maken, waarin we de kwetsbaarheid van een bedrijf 

kunnen aflezen. Je hebt bedrijven die functioneren in 

de groene zone, die lopen geen gevaar op, de bedrijven 

in oranje zones moeten alert zijn en zij die zich in de 

rode zones bevinden zouden onmiddellijk actie moeten 

ondernemen. Aan de hand van de bedrijfstak en plek 

waar een bedrijf belandt na de quickscan, worden een 

of meerdere passende scenario’s ontwikkeld.

WELKE BEDRIJFSTAKKEN ZIJN BOVENGEMIDDELD 

GEVOELIG VOOR DEZE PUBLICITEIT?

De paramedische en medische sector. Daarin gaat het 

uiteindelijk om onze gezondheid en mensenlevens. 

Hoog emotionele onderwerpen. Verder zijn de voe-

dingsindustrie en de financiële wereld bovengemiddeld 

kwetsbaar. Door de toegenomen transparantie worden 

natuurlijk ook de verschillende overheidsinstanties 

steeds vaker geconfronteerd met de directe mening 

van het grote publiek.

IS ER EEN ANDER WOORD VOOR SOCIAL MEDIA 

RISK MANAGEMENT? IS SPIN DOCTOR OF MEDIA 

DOCTOR EEN GOEDE TERM?

Nee, dat associeer je met iets heel anders. Er zijn wel 

overeenkomsten, maar het gaat niet alleen om pr- of 

communicatieadviezen, het gaat ook om bewustwording, 

kennis en ervaring op doen en het proactief managen 

van deze nieuwe fenomenen.

Wij leveren scenario’s, aanpakken en hands-on onder-

steuning, die organisaties en hun management minder 

kwetsbaar en tegelijk bewuster maken. 

Het allerbelangrijkste wat we doen is misschien wel 

mensen bewust maken van de kansen en bedreigingen. 

Gevaren waar bedrijven zich niet van bewust zijn en 

die zonder verdedigingsmechanismes een bedrijf  

kunnen maken of breken. We kunnen een bedrijf  

veiliger maken, maar 100% controle heb je nooit.  

Het is daarom belangrijk dat er een monitor is die alles 

in de gaten houdt. Op het moment dat er iets negatiefs 

op bijvoorbeeld Facebook wordt gezet en er zijn geen 

likes, is er geen reden tot zorg. Pas als je signaleert 

dat er honderden likes zijn, dan moet je meteen ingrijpen.

WAT KUN JE DAN DOEN, IS HET DAN NIET TE LAAT?

Ons advies is altijd transparant zijn, de zaken monitoren 

en proactief reageren. Zelf nieuws in de media brengen; 

nieuws met informatie en inzage in het bedrijf. Zorgen 

dat je positief in de belangstelling komt te staan en bij 

problemen snel reageert. Het vervelende is namelijk 

dat wanneer een bedrijf negatief in de belangstelling 

komt,  vaak de hele bedrijfstak in een kwaad daglicht 

komt te staan en vice versa. Dát moet je voorkomen, 

daar hebben wij strategieën en aanpakken voor.  

Ik verwacht dat er door alle social media meer trans-

parantie in het bedrijfsleven zal ontstaan. Het lukt in de 

toekomst niet meer om zaken weg te stoppen.  

De hele wereld kan meekijken en doet dit ook en controle 

wordt een beperkt begrip. Dat is een gigantische  

gewaarwording, waar nog niet alle bedrijven zich  

bewust van zijn. Daarmee helpen wij ze een handje.

HOE VERWACHT JE DAT JULLIE BEDRIJFSTAK 

ZICH GAAT ONTWIKKELEN?

Op dit moment staat deze bedrijfstak nog in de  

kinderschoenen. Social media zijn zich nog maar net 

aan het ontwikkelen. Facebook bestaat nog geen vijf 

jaar in Nederland, Twitter nog korter. Maar deze en  

andere media zullen geweldig groeien, daar is geen 

stoppen aan. Het bewustzijn en de impact nemen toe, 

bedrijven hebben daar hulp bij nodig en wij ontwikke-

len manieren om die hulp te bieden. Wij leveren data- 

en kennissystemen die alles wat we daar bij nodig 

hebben monitoren en in kaart brengen. Dat is pionie-

ren, dat is innoveren en dan ben je bij ons aan het 

juiste adres.

"HET 
ALLERBELANGRIJKSTE 

WAT WE DOEN IS 
MISSCHIEN WEL 
MENSEN BEWUST 

MAKEN VAN DE 
KANSEN 

EN BEDREIGINGEN"

"HET SCANNEN VAN DE 
VERSCHILLENDE 

SOCIAL MEDIA HEEFT 
TOT DOEL DEZE GROTE 

GROEP TE VOLGEN, 
ONLINE GEDRAG TE 
BEKIJKEN EN LATER 
TE VOORSPELLEN"
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FACTS &–
FIGURES

26% VAN ONLINE 

GEBRUIK IS OP 

SOCIAL MEDIA KANALEN

FACEBOOK HEEFT MEER DAN 

1,1 miljard 

GEBRUIKERS DIE MAANDELIJKS INLOGGEN

ER ZIJN INMIDDELS MEER DAN 

2,1 miljoen 

LINKEDIN GROEPEN

OP INSTAGRAM WORDEN PER DAG MEER DAN 

40 miljoen
                                                                    FOTO'S GEUPLOAD

95% VAN DE FACEBOOK 

WALL POSTS WORDT NIET 

BEANTWOORD DOOR DE BEDRIJVEN 

EN ORGANISATIES

27% VAN DE MENSEN 

OP SOCIAL MEDIA CHECKEN HUN 

PROFIELEN METEEN ALS ZE 

WAKKER WORDEN

95% VAN DE SMARTPHONE BEZITTERS 

HEEFT ZIJN TELEFOON             100%        VAN DE TIJD  BINNEN ARMLENGTE

IN 2014 ZULLEN MEER MENSEN 

HET WEB BEZOEKEN MET HUN MOBIELE TELEFOON 

DAN VIA DE DESKTOP

42% VAN DE TABLET  

GEBRUIKERS GEBRUIKT DE TABLET  

DAGELIJKS TIJDENS HET TV-KIJKEN

PAS 30% VAN DE 

NEDERLANDSE BEDRIJVEN BIJ DE OVERHEID 

HANTEERT EEN SOCIAL MEDIA BELEID 

GERICHT OP DE MEDEWERKERS

75% VAN DE 

OVERHEIDSAMBTENAREN GEEFT AAN DAT

DE RISICO'S VAN SOCIAL MEDIA 

ERNSTIG WORDEN ONDERSCHAT 

65% VAN DE NEDERLANDSE 

MKB-ERS ZET SOCIAL MEDIA IN 

ZONDER ENIGE STRATEGIE OF BELEIDSPLAN



SOCIAL MEDIA 
IN DE ZORGSECTOR

Tekst: Mark Schors

DOOR DE 
TOEGANKELIJKHEID, 

SNELHEID, 
GROOTSHEID EN 
HET BEREIK KAN 

SOCIAL MEDIA 
VOOR GROTERE 

RISICO'S ZORGEN 
DAN VOORHEEN.

Nieuwe ontwikkelingen, technieken of aanbiedingen zijn allang niet meer weg te denk-
en binnen de sociale communicatie, ook in de zorg. En terecht als je weet dat inmid-
dels meer dan 7,9 miljoen gebruikers actief is op Facebook en maar liefst 7,1 miljoen  
Nederlanders gebruik maken van de videodienst Youtube. Een goede derde is Twitter, 
die al een aantal jaren langzaam stijgt naar de 3,3 miljoen Twitteraars.

Kortom: het gebruik van social media is inmiddels 

geïntegreerd in het leven van de Nederlander. Men 

verwacht met toenemende mate dat social media 

een belangrijke bron zijn voor het verzamelen van 

informatie (2010 – 22 procent, 2013 – 54 procent). 

Daarnaast ziet men social media steeds minder als 

een ‘ver van mijn bed show’ (2010 – 35 procent, 

2013 – 13 procent). Er is in vergelijking met voor-

gaande jaren voor het eerst een daling te zien in de 

verwachting dat social media een steeds belangrijkere 

rol gaan spelen in het leven en dit wordt bevestigd 

door het feit dat deze vorm van communicatie in 

2013 inmiddels vanzelfsprekend is.

SOCIAL MEDIA ALS KANAAL
Uiteraard zie je dit ook in zakelijke vorm terug. ‘Be 

where your customer is’ lijkt steeds meer top of 

mind bij de marketeers van de verschillende zorgin-

stellingen. Bijna elke zorginstelling heeft inmiddels 

wel iemand die verantwoordelijk is voor een aantal 

social media kanalen waar de zorginstelling actief is. 

De ene organisatie is al heel ver en heeft een totale 

sociale strategie laten vormgeven door een bureau 

welke nu wordt uitgevoerd door een community  

manager, ingehuurd voor een aantal uren per week. 

Dit in tegenstelling tot de IT-manager van een andere 

zorginstelling welke de opdracht ‘gewoon doen’ 

heeft gekregen en met carte blanche de wereld van 

social media langzaam verkent. Wat de juiste manier 

is? Dat hangt helemaal van de organisatie af. De ene 

zorginstelling heeft te maken met veel doorverwijzingen 

vanuit het ziekenfonds en de andere moet veel  

investeren in diverse marketing- en saleskanalen om 

opdrachten binnen te halen. Wil je dus als organisatie 

veel investeren in online aanwezigheid en daarmee 

positieve awareness of wil je de beschikbare kanalen 

direct gebruiken om je doelgroep aan te zetten tot 

het afnemen van een dienst. Beiden vergen een  

totaal verschillende benadering maar social media 

als kanaal is in ieder geval zeer geschikt. 

ETALEREN KUNDE EN KENNIS
Op dit moment ontplooit de zorgsector steeds meer 

verschillende initiatieven op social media. Elke dag is 

er wel ergens een arts die zijn of haar patiënten zo 

goed mogelijk probeert te adviseren via een zoge-

naamd Twitterspreekuur. Daarnaast zijn steeds meer 

zorginstellingen en met name specialisten actief met 

het schrijven van hun eigen blogs. Veel gelezen en 

gedeelde content waarmee ze hun kunde en kennis 

etaleren naar een voor hun relevante doelgroep. Een 

doeltreffende manier om je als specialist te begeven 

binnen de doelgroep en in gesprek te gaan met  

mogelijke nieuwe klanten. Ook op LinkedIn zijn 

steeds meer instellingen bezig om op originele wijze 

de aandacht te trekken. Company pages van  

ziekenhuizen en priveklinieken schieten als padden-

stoelen uit de grond en zelfs op Pinterest zijn artsen 

actief profielen aan het aanmaken. Een interessante 

ontwikkeling die aangeeft dat niet alleen de consument 

social media volledig geaccepteerd heeft, maar ook 

de zakelijke markt heeft begrepen dat er met de juiste 

benadering nog heel veel te winnen valt op het  

gebied van marketing binnen de medische sector. 

MATE VAN WAAKZAAMHEID
Juist het feit dat het besef ontstaat dat er nog heel 

veel te winnen valt en dat er veel kansen liggen om 

je onderscheidend te positioneren of interactie met 

je doelgroep aan te gaan zorgt voor nog een hele 

interessante ontwikkeling. Doordat er steeds meer 

partijen actief zijn op verschillende social media in 

combinatie met het feit dat het privégebruik alleen 

maar stijgt en dat het inmiddels een primair commu-

nicatiekanaal is geworden, brengt risico’s met zich 

mee. Niet zozeer dat social media een gevaar vormen 

op zich, maar meer dat door de toegankelijkheid, 

snelheid, grootsheid en het bereik, het medium kan 

zorgen voor veel grotere risico’s dan voorheen. Veel 

voorbeelden van buiten en binnen de zorgsector  

illustreren dat iedereen 24/7 het risico loopt dat  

wanneer hij of zij iets doet wat iemand tegen de 

borst stuit, dit in een mum van tijd online staat klaar 

om opgepakt te worden door de hele online  

community en daarmee vervolgens ook weer de  

offline wereld. Hoe naar het dus ook klinkt, een  

zekere mate van waakzaamheid is vereist bij alles 

wat we doen, zowel privé als zakelijk.

We zouden veel meer bewust moeten zijn dat  

wanneer iets of niets doen dit door bepaalde groepen 

of individuen positief of negatief kan worden geïnter-

preteerd en dus al snel online z’n weg kan vinden. 

Dat geldt voor het gedrag van artsen, assistenten en 

patiënten maar natuurlijk ook voor de marketingaf-

delingen van de zorginstellingen. 

VOORKOMEN EN BESTRIJDEN VAN RISICO'S
Mijn advies is dan ook om de ‘what if’ vraag te allen 

tijde te stellen. Vergelijk het maar eens met een  

medische ingreep. Wanneer een arts een bepaalde  

ingreep uitvoert dan is hij zich bewust van de risico’s 

die deze met zich mee brengt. Hij weet zelfs wat de 

volgende stappen zijn mocht het fout gaan, zodat hij 

in staat is de situatie te stabiliseren en vervolgens 

zelfs weer te herstellen. Een aloude werkwijze in de 

medische sector. De sense of urgency wat betreft 

het voorkomen en bestrijden van risico’s is dus de 

volgende stap die hand in hand gaat met de evolutie 

van social media. Een gezonde combinatie dus,  

social media en de zorg, mits we ook de risico’s in 

de gaten houden.

FOSTER&–FLEMING | 17 
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Een bedrijf zou bewust moeten zijn van de kracht van social media. 
Dat je zelf niets doet met social media, wil niet zeggen dat het 
niets met jou of de reputatie van je organisatie kan doen. Foster & 
Fleming maakt bedrijven daarvan bewust, inventariseert en analy-
seert, en ontwikkelt en implementeert een plan van aanpak om de 
schadelijke effecten van social media te voorkomen of beperken. 
Foster & Fleming biedt Social Media Risk Management als een 
service die bijdraagt aan een evenwichtige uitstraling en incidenten 
voorkomt of minimaliseert.

MENNO 
BREEDVELDT
'BEWUSTZIJN, WAAKZAAMHEID, 
VOORBEREID EN PARAATHEID, 
DÁT ZIJN DE SLEUTELWOORDEN BIJ 
SOCIAL MEDIA RISK MANAGEMENT'

Foster & Fleming komt voort uit moederbedrijf ICON&CO; een bedrijf dat sinds 

2010 zich richt op het professioneel gebruik van social media, met name op het 

gebied van sales- en marketing, dat vragen als ‘hoe vergroot je de omzet met 

social media’ en ‘hoe kun je social media op een goede manier inzetten’ centraal 

stelt binnen de bedrijfsvoering. Binnen dat werkveld kwamen al vrij snel de 

duistere kanten van social media bovendrijven, de zogenaamde ‘cloud  

explosions’. Ofwel de gebeurtenissen die op de social media ontstaan en – uit-

eindelijk ook in de traditionele massamedia - ineens extreem veel aandacht 

krijgen, zoals het volledig uit de hand gelopen Facebookfeest in Haren en het 

welbekende YouTube-filmpje waarbij een koerier een flatscreen-tv over de 

schutting gooit. Deze ervaringen hebben aan de wieg gestaan van de Social 

Media Risk Management service die Foster & Fleming heeft ontwikkeld. Met  

de sales- en marketinghoek als vertrekpunt voor de werkzaamheden, is er  

als een bijna logische volgende stap vanuit de financiële en juridische hoek  

‘risk management’ tegenaan gezet. Een additionele service die draait om het 

beantwoorden van de vragen ‘hoe moet je omgaan met die duistere kanten 

van social media’ en ‘hoe kun je in het geval van een incident de impact  
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beperken of voorkomen’. “Wij hebben gemerkt dat op 

dat vlak een heel gebied open ligt”, aldus Menno 

Breedveldt, voorheen werkzaam in directiefuncties 

binnen diverse grote IT- en zorgbedrijven, nu Managing 

Partner bij Foster & Fleming en Managing Director bij 

ICON&CO. “Met de kennis van social media die we 

hebben bij ICON&CO kunnen we niet alleen kijken 

naar het incident, maar ook heel goed analyseren en 

conclusies trekken en daar vandaan zien wat te doen 

om de impact van een social media incident te voor-

komen of te beperken.”

METHODE EN TOOLS 

Ter ondersteuning van deze dienstverlening, heeft 

Foster & Fleming een op basis van beproefde risk 

&compliance methodes een geïntegreerde aanpak en 

een aantal specifi ek tools ontwikkelt ter ondersteuning, 

waaronder de “Social Media Risk Scorecard’, een ‘Quick 

Scan’, en de ‘Risk Profi ling en Risk Scenario tool’.

“Een gestructureerde en grondige methode waarmee 

Foster & Fleming in kaart brengt in welke mate van 

gevoeligheid de diverse onderdelen van een bedrijf of 

organisatie hebben voor bedreigingen en risico’s 

vanuit social media. Dat gaat van niet gevoelig tot zeer 

gevoelig. We kijken niet alleen naar het bedrijf, maar 

tevens naar de omgeving, de producten en de 

branche waarin men werkzaam is. Welke doelgroepen 

zijn hierbij relevant? Hoe communiceren zij en welke 

kanalen worden daarvoor ingezet? Gevoelige sectoren 

zijn bedrijven en organisaties die zich bezig houden 

met primaire levensbehoeften als gezondheid, geld en 

voedsel. Waarbij de sfeer na jarenlange relatieve rust 

ineens kan omslaan, getuige het rumoer rondom de 

bancaire wereld sinds de crisis en de manier waarop 

de voedselindustrie door het paardenvleesschandaal 

onder vuur kwam te liggen.” Om een sector in kaart te 

brengen en te houden, is een ‘Monitoringtool’ ontwikkeld 

en om effectief in te kunnen grijpen bij een incident een 

‘Decision Support Tool’

“Wij volgen de wereld rondom het bedrijfssegment en 

zien zo precies wat zich daarbinnen afspeelt. Onze 

monitortools stellen ons in staat te zien wanneer er 

ergens beweging is of gevaar dreigt. Op basis van de 

‘Risk Profi ling’ wordt een Risk Management Strategie 

en een preventie plan om de schadelijke gevolgen te 

kunnen beperken ontwikkeld. Deze kijkt naar het 

monitoringplan en inventariseert welke risico’s vooraf 

voorkomen kunnen worden en welke risico’s continu 

een gevaar vormen. Daar een klant dit zelf niet bij kan 

houden, doen wij dit als onderdeel van Social Media 

Risk Management. Waarbij het ‘Foster & Fleming Intel-

ligence Center’ de scenario’s klaar heeft staan met de 

verschillende interventies wanneer er toch bedreiging 

ontstaat. Als je voorbereid bent, is eventuele schade 

enorm te beperken. Social Media Risk Management is 

dan ook geen eenmalig noodplan, maar een service 

die eventuele incidenten in vroeg stadium signaleert en 

indien noodzakelijk indamt. Het assessment moet 

daarom regelmatig herhaald worden. De markt is 

continu in beweging. Je moet op ieder moment overal 

op kunnen inspringen. We werken dus aan de hand 

van risk assessments en op basis daarvan werken 

we scenario’s uit.”

FOSTER & FLEMING INTELLIGENCE CENTER

Social Media Risk Management draait dus om een 

grondige en voortdurende analyse, interpretatie van 

de data en – indien nodig – interventie. Doeltreffende 

bestrijding tot de situatie onder controle is. 

Foster & Fleming monitort 24 uur per dag en heeft een 

team van specialisten paraat om in te grijpen bij een 

eventueel incident of een potentiële crisis. 

Indien gewenst biedt Foster & Fleming bedrijven die 

behoefte hebben aan snelle en doeltreffende begeleiding 

bij de complete verzorging van Social Media Risk 

Management en tevens de borging in bestaande 

bedrijfsprocessen, ervaren en betrouwbare interim 

managers. “Als bedrijf beschikken wij over een enorme 

kennis op dit gebied. Met de kennis van social media 

die we hebben bij ICON&CO, kunnen we niet alleen 

kijken naar het incident, maar ook heel goed analyseren 

en conclusies trekken en daar vandaan zien wat te 

doen om de impact van een social media incident te 

voorkomen of te beperken. Dit kunnen we aan de 

hand van historische data, patroonherkenning en op 

basis daarvan kunnen we een voorspelling doen.” 

Breedveldt geeft aan dat het beginpunt van een 

incident aanwijzen vaak heel lastig is. De geschiedenis 

heeft uitgewezen dat een incident start op een of 

meerdere social media, waarna het de traditionele 

media zijn die inhaken en als katalysator werken. 

“Bedrijven die hun zaken goed op orde hebben, moeten 

zeker niet denken dat zij veilig zijn. De invloed van 

social media grijpt in op een gehele sector, zo is al 

meerdere malen gebleken. Op het moment van een 

rel, wordt in de publieke opinie de hele markt op één 

hoop gegooid. Zodoende brengt het ook schade toe 

aan bedrijven die met een schandaal niets te maken 

hebben. Wij kijken echter niet alleen naar reputatie-

schade, maar pakken het breder aan en richten het 

Social Media Risk Management op alles dat een 

bedrijf liever binnenshuis houdt en schade kan veroor-

zaken, wanneer het op een verkeerde manier in het 

nieuws komt. Copyrightgevoelige zaken bijvoorbeeld, 

of het bewust of onbewust uitlekken van vertrouwelijke 

informatie of gevoeligheden over een persoon. 

Schade hieromtrent kan veroorzaakt worden door 

personen van binnenuit de organisatie, indien zij iets 

via social media naar buiten brengen. Op deze groep 

is rechtstreeks invloed uit te oefenen. Maar de schade 

kan ook komen vanuit mensen buiten het bedrijf. Voor 

deze groep is een andere aanpak nodig.” Foster & Fleming 

waakt met een gedegen monitoringplan en de inzet 

van geschikte monitoringtools 24 uur per dag over 

de organisatie en kan door uitbreiding met ‘artifi cial 

intelligence’ continu online speuren waar er een 

dreiging ontstaat en wanneer dit gebeurt kan er direct 

adequaat opgetreden worden.”

KLANT

Voor de klant betekent de service die Foster & Fleming 

biedt op zich niet dat de dagelijkse processen ineens 

anders gaan lopen. Via een Management Dashboard 

kan op elk gewenst moment inzicht worden verkregen 

in hetgeen zich er op het gebied van social media 

rondom het bedrijf of de organisatie afspeelt.

"SOCIAL MEDIA RISK 
MANAGEMENT IS 

GEEN NOODPLAN, 
MAAR EEN SERVICE"

"DE MARKT 
VERANDERT CONTINUE 
EN WIJ SPRINGEN DAAR 

OP IN DOOR 24/7 
TE MONITOREN"
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SOCIAL MEDIA 
MISSERS
STERKE VERHALEN UIT HET NABIJE VERLEDEN

 WAT:   Assistent-chirurg laat zich 

voor de grap fotograferen 

met  knipschaar

 HOE:  Verspreiding via Facebook

 TYPE SCHADE:  Imago

 OMVANG SCHADE:  Onbekend

 WAT:   Youp van ‘t Hek tweet 

ongenoegen over T-mobile

 WAAR:  Nederland

 HOE:  Verspreiding via Twitter

 TYPE SCHADE:  Imago

 OMVANG SCHADE:   Tussen 200.000  

en 300.000 Euro

 WAT:   Boze bezorger gooit flatscreen tv  

over het hek van bezorgadres, 

opgenomen door  

beveiligingscamera.

 WAAR: Verenigde Staten

 HOE:  Verspreiding via Youtube

 TYPE SCHADE:  Imago

 OMVANGSCHADE:  Onbekend

 INTERVENTIE:  Excuses via Youtube

 WAT:   Voor elke tweet #luxevooriedereen 

stuurt Lidl 5 voedselpakketten  

van euro 20 naar de voedselbank. 

Deze actie ging zo snel dat ze de 

actie moesten stoppen 

 HOE:  Verspreiding via Twitter 

 TYPE SCHADE:  Hoge onverwachte kosten

 OMVANGSCHADE:  Onbekend

 INTERVENTIE:   Stopzetten actie waarna alsnog 

10.000 voedselpakketten zijn  

verdeeld onder arme gezinnen. 

 WAT:   Een arts publiceert specifieke  

persoonlijke informatie,  

die voor intimi herkenbaar is.

 WAAR:  Westerly Hospital Rhode Island

 HOE:  Verspreiding via Facebook 

 TYPE SCHADE:  Imago en schending privacy

 OMVANG SCHADE:  Niet bekend

 INTERVENTIE:   De arts heeft een boete  

en een berisping gekregen

 WAT:   Een medewerker postte een persoon-

lijke tweet waarin een biermerk 

genoemd werd, per ongeluk via de 

account van haar werkgever 

 HOE:  Verspreiding via Twitter

 TYPE SCHADE:  Imago, maar omgedraaid

 OMVANG SCHADE:  Geen

 INTERVENTIE:   Onverwachts werd de tweet door de 

volgers van het “Rode Kruis”  positief 

opgepakt en omgedraaid tot een  

succesvolle donorcampagne  

‘Bier voor Bloed’ 
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Bedrijven in de zorgsector zijn kwetsbaar. Zodra er een incident op het gebied van veiligheid of ge-
zondheid plaats vindt, buitelen de media over elkaar heen om er over te berichten. De aanleiding kan 
daarbij soms klein zijn, zo weet Thybout Moojen, medisch directeur van Equipe Zorgbedrijven. Om er 
voor te zorgen dat eventuele problemen in een vroeg stadium kunnen worden opgemerkt en gecon-
troleerd, zou Social Media Risk Management van Foster & Fleming kunnen worden ingezet.

WAAROM HEEFT SPECIFIEK JOUW 

BEDRIJF SOCIAL MEDIA RISK 

MANAGEMENT NODIG?

“Ik ben medisch directeur van Equipe Zorgbedrijven, een zelfstandige groep van zestien 

gespecialiseerde klinieken, onderverdeeld in drie merken: Velthuis kliniek, Helder kliniek en 

Xpert Clinic, waar respectievelijk plastische-, algemene- en handchirurgie wordt beoefend. 

Wij hebben binnen die drie merken een uitermate hoge patiënttevredenheid, we beschik-

ken over een sterk en adequaat kwaliteit- en klachtenteam. We hebben onze uitingen 

online goed geregeld, onze marketingafdeling is actief op Facebook en Twitter. Maar ik 

ben mij terdege bewust van de risico’s die je als bedrijf loopt en op sommige zaken heb 

je gewoon weinig controle. Mocht er iets gebeuren, werkten we tot nog toe reactief. Ik zag 

dit als medisch directeur als een lacune in ons eigen veiligheid- en risicobeleid. Vandaar 

dat we hier actief mee aan de slag gaan en vanuit Social Media Risk Management een 

uitgebreide risicoanalyse maken voor het bedrijf, onze branche en onze producten.” 

THYBOUT 
MOOJEN

1

TIEN VRAGEN

2 HEBBEN JULLIE WEL EENS LAST VAN EEN INCIDENT GEHAD?

“Gelukkig niet en dat willen we graag zo houden. Je merkt dat de patiënt, zeker op internet, steeds mondiger 

wordt. Dan wil je als bedrijf wel graag zicht hebben op waar zij die uitingen doen, wat de impact daarvan kan zijn 

en hoe je dit kan voorkomen of controleren.” 

"WIJ WILLEN DE 
RISICO'S ZO GOED 
MOGELIJK IN 
KAART HEBBEN"
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ZIJN ER TAKKEN BINNEN EQUIPE ZORGBEDRIJVEN DIE MEER KWETSBAAR ZIJN DAN ANDERE?

“Helder kliniek en Xpert Clinic hebben hierbinnen een heel ander risicoprofiel dan de Velthuis kliniek, waar 

plastische chirurgie wordt beoefend. Daardoor is het toch een meer kwetsbare tak. Niet omdat de zorg 

die we leveren daar ondermaats is, verre van. Velthuis kliniek behoort in Nederland tot de ‘high end’ binnen dit 

vakgebied. Echter, de patiënten die er komen hebben een heel ander eisenpakket en er heerst binnen deze 

patiëntengroep een relatief hoge claimcultuur. Gelukkig nog niet bij ons, maar dat wil je natuurlijk zo houden.  

Er zit een heel andere dynamiek achter, niet in het minst omdat de behandelingen die worden uitgevoerd heel 

zichtbaar en daardoor ook heel mediageniek zijn. Dat betekent echter niet dat we alleen daar bezig zijn met 

Social Media Risk Management.” 

IS DE ZORGSECTOR IN ZIJN ALGEMEENHEID MEER 

KWETSBAAR DAN ANDERE BEROEPSGROEPEN?

“Er zijn een aantal beroepsgroepen die net iets kwetsbaarder zijn 

en die hebben gemeen dat ze allen draaien om reputatie en veiligheid. Dan 

gaat het dus over financiële instellingen en de voedingsindustrie bijvoor-

beeld. Zorg hoort zeker in dat rijtje thuis en als volledige branche is het heel 

lastig om jezelf te verweren tegen negatieve uitlatingen die hun eigen leven 

gaan leiden op het internet. Of ze nu terecht of onterecht zijn. Het is dus 

zaak ook in die virtuele omgeving je goede reputatie te waarborgen en te 

zorgen dat het ene negatieve geluid niet de honderden positieve over-

schreeuwt. In de media ontstaat vaak een hysterie over eventuele risico’s en 

die verhalen worden opgeblazen door ontevreden patiënten. Als bedrijf, 

maar eigenlijk als gehele branche moet je daar proactief tegenover staan. 

Met een genuanceerd verhaal komen, de klachten pareren met onderzoeks-

resultaten en feiten. Proberen een en ander positief om te buigen. Als je er 

inhoudelijk niets tegenover kan stellen, ben je de controle volledig kwijt.  

Het is dus zaak een goed eigen verhaal klaar te hebben staan. In de Verenigde 

Staten is het al heel normaal dat beursgenoteerde bedrijven een Social  

Media Risk Management strategie hebben. Sterker nog, ze zijn verplicht die 

te hebben. Uiteindelijk zal die trend ook naar Nederland komen, maar op dit 

moment zijn we daar in Nederland nog niet zo ver mee.” 

WAT ZIJN DE RISICO'S VAN SOCIAL MEDIA VOOR DE MEDISCHE BEROEPSGROEP?

“De zorgsector ligt in Nederland enorm onder een vergrootglas. Van incidenten als een vleermuis in het 

Haga ziekenhuis en een foto van medewerkers met een betonschaar boven een patiënt op de operatiekamer, 

tot grootschalige problemen, zoals de fraude met zorgdeclaraties, de problemen op de longafdeling van het 

VUmc waarover het ziekenhuis ontkennend reageerde, het faillissement van het Ruwaard van Putten ziekenhuis 

en natuurlijk de PIP-affaire. De zorgsector ligt onder een vergrootglas en je ziet de klachten bij de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg toenemen. Ziekenhuis- en kliniekbestuurders zijn zich terdege bewust van die problemen 

en zien ook dat een probleem van een ander ook hen kan raken. De PIP-affaire is een goed voorbeeld van iets 

wat onze bedrijven indirect geraakt heeft, evenals andere klinieken. Vooropgesteld; het was een schandaal 

waarvan de schuld buiten de ziekenhuizen en klinieken lag die deze implantaten gebruikten. De fabrikant zat 

fout. Maar vervolgens begint zo’n affaire een eigen leven te leiden op Facebook, op borstenfora en op Twitter, 

waardoor zo’n schandaal ook afstraalt op onze klinieken, terwijl bij ons die implantaten niet eens gebruikt zijn. 

Het is dus zaak om dergelijke risico’s te kunnen managen. Dat doe je door te leren bepaalde patronen te her-

kennen en de risico’s in te schatten; waar begint het, hoe kan het zich verspreiden, waar wordt het eventueel 

overgenomen. Daarop  anticipeer je.” 

WELKE AFSPRAKEN ZIJN ER MET HET EQUIPE 

PERSONEEL WAT BETREFT ONLINE UITLATINGEN?

“Er zijn afspraken, maar die zijn nog niet duidelijk  

genoeg. Onze personeelsleden mogen – als vanzelfsprekend 

– op Facebook, maar mogen daar geen werkgerelateerde 

dingen posten. Een van de dingen die in de contracten staat 

is dat men zich ‘niet negatief mag uiten over de werkgever’, 

maar zo’n omschrijving is natuurlijk vrij vaag en kan heel 

breed geïnterpreteerd worden. Een van de eerste dingen die 

Foster & Fleming dan kan doen is de contracten doorlopen 

en heel helder maken wat wel en wat niet kan.” 

ER ZIJN ARTSEN DIE HEEL ACTIEF ZIJN OP 

TWITTER EN FACEBOOK. WAT VIND JE DAAR 

ALS COLLEGA VAN?

“Juridisch gezien zijn uitlatingen die door medici gedaan 

worden op social media uiterst kwetsbaar. Juist omdat er 

nog geen jurisprudentie op dat gebied is, moet je echt 

opletten. Zelf zou ik mezelf niet op een dergelijke manier 

op social media presenteren, maar ieder maakt daar zijn 

eigen afwegingen in. Dat is een persoonlijke keuze.” 

ZIJN DE DIVERSE SOCIAL MEDIA 

ALLEEN EEN BEDREIGING? 

OF ZIJN ZE OOK OP POSITIEVE 

MANIER IN TE ZETTEN?

“Ik vind zelf het Social Media Risk Management 

een positieve manier om het te gebruiken, want 

in feite is het een omgekeerde manier van  

marketing. Je stelt de vraag wat de negatieve 

effecten kunnen zijn en vervolgens werk je terug 

om stapsgewijs te zien hoe en waar die voorko-

men kunnen worden. Je leert over de manier 

waarop je eigen bedrijf communiceert. Wij als 

Equipe Zorgbedrijven zijn bijvoorbeeld in onze 

social media uitingen vooral aan het zenden.  

Het zou wellicht goed zijn om iets meer twee-

richtingsverkeer op gang te brengen, omdat dit 

ook de manier is waarop wij werken. Als arts zit 

ik niet achter een bureau, ik zit naast de patiënt 

en werk met de patiënt samen tijdens diens  

behandeling. De patiënt betrekken bij dat proces 

is momenteel hoe dan ook een thema dat speelt 

in ons vakgebied, daar kan social media dan ook 

een rol in spelen.”  

WORDT DE ZORG IN NEDERLAND BETER DOORDAT PATIËNTEN 

VIA SOCIAL MEDIA MONDIGER WORDEN?

“Absoluut, de beste patiënten zijn de mondige patiënten. Die weten uit zichzelf al de beste specialisten te 

vinden, doordat ze hebben gezocht, via social media aan anderen hebben gevraagd wat hun ervaringen zijn, 

doordat ze op internetfora alle voor- en tegens van de behandeling al hebben gelezen. Blogs worden steeds 

belangrijker, die zitten bovenop de nieuwste ontwikkelingen. Dat zorgt voor meer transparantie en dat juicht 

Equipe Zorgbedrijven ook absoluut toe. Wij leren daar ook van. Je wordt meer bewust van wat er leeft en daarnaast 

houdt het je ook in het hele traject bij de les. Nederland heeft wereldwijd gemiddeld de hoogste penetratiegraad 

mobiel internet. Als je als bedrijf een steekje laat vallen en de patiënt is echt ontevreden, staat het met twee 

drukken op de knop online nog voor zo iemand de wachtkamer uit is.” 

INDIEN HET SOCIAL MEDIA RISK 

MANAGEMENT VAN FOSTER & 

FLEMING WORDT GEÏMPLEMENTEERD, 

WAT HOOPT EQUIPE ZORGBEDRIJVEN 

DAT ER BEREIKT WORDT?

“Wij hebben gemerkt dat je als bedrijf nog zo goed je 

zaken op orde kan hebben, maar dat de branche 

waarin we werkzaam zijn ons kwetsbaar kan maken. 

Onze cosmetische behandelingen zijn ‘high end’, 

maar er zijn andere spelers op de markt die een ande-

re visie op kwaliteit hebben en dat kan indirect op ons 

afstralen. Het doel is om de risico’s zo goed mogelijk 

in kaart te brengen, zowel externe als interne. Zodra je 

die risicofactoren kent, ga je daar bewuster mee om 

en kan je actief aan preventie doen. Dan weten we 

hoe de lijnen lopen tussen een eventueel ‘incident’ op 

social media richting een potentiële hype in de traditi-

onele media. Het is een systematisch proces, waarna 

je – als dat eenmaal is doorlopen – aan scenario’s kan 

gaan werken. Stel dit gebeurt, dan doen we dit dat, 

zus en zo. Ik hoop dat het onze klinieken bespaard 

blijft en natuurlijk kan je dergelijke scenario’s nooit tot 

in detail uitwerken, omdat ieder geval uniek is. Maar 

als de nood aan de man komt hebben we dan wel iets 

klaar staan waar we direct mee aan de slag kunnen.” 
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BEDRIJF EEN 
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JEROEN 
KREEFT
"INCIDENTEN MOETEN 
BETER GEMANAGED 
WORDEN, WAARDOOR 
DE SCHADE 
BEPERKT BLIJFT"

Stellen dat compliance met betrekking tot social media 
nog in de kinderschoenen staat, is een understatement. 
De schoenen moeten zelfs nog gemaakt worden. Jurist 
Jeroen Kreeft loopt hierin met zijn collega’s voorop en 
heeft een aantal policies ontwikkeld die voorschrijven 
hoe bij een bedrijf of organisatie betrokkenen dienen om 
te gaan met uitingen in de media in zijn algemeenheid en 
op social media in het bijzonder. 
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Jeroen Kreeft is senior partner bij Brada LLP, een in Amsterdam, 

Helsinki, Geneve, New York en Tel Aviv gevestigd kantoor van 

advocaten en fi scalisten. Hier heeft men geconstateerd dat er 

met name in de corporate wereld steeds meer aandacht is voor 

de beheersing van bedrijfsgegevens. Zowel nationaal als interna-

tionaal. “Dat proces is jaren terug al begonnen met code-

Tabaksblad, de gedragscode voor beursgenoteerde bedrijven 

en hun aandeelhouders”, zo vertelt Kreeft. “Daarna heeft dit zich 

doorontwikkeld in het bedrijfsleven. Dat betekent dat het een 

belangrijk onderdeel geworden is in de bedrijfsvoering en met 

name wat betreft de regels die worden gesteld voor het perso-

neel en de stakeholders. In de huidige tijdsgeest kan met name 

het gebruik van media een grote impact hebben op de waarde-

creatie binnen het bedrijf. Of juist de afbraak daarvan, indien er 

een incident is. Ik ben tot de ontwikkeling van die policies 

gekomen, omdat je ziet dat in de internationale juridische en 

fi scale omgeving het hebben van regels belangrijk is voor 

compliance en corporate governance. Vanuit die optiek heb ik 

dit tot speerpunt van de onderneming gemaakt.” 

GEVAAR VOOR WAARDEVERLIES

De policies houden in dat een bedrijf op een bepaalde manier 

voorschrijft hoe het personeel, maar ook shareholders als de 

Raad van Commissarissen of Raad van Bestuur, dienen om te 

gaan met uitingen in de media in zijn algemeenheid en meer 

specifi ek op social media. Kreeft: “Zoals daar zijn LinkedIn en 

Twitter en andere van dergelijke instrumenten. Want wij zien die 

social media wel als instrumenten. Maar incidenten kunnen zich 

ook voordoen buiten de invloed van een bedrijf om. Als voor-

beeld van een ‘incident’ dat op social media kan plaatsvinden, 

haal ik regelmatig de zorg aan. Een patiënt is net geopereerd, 

maakt een foto van de operatiewond en zendt deze via Twitter 

de wereld in met de mededeling ‘net een operatie ondergaan in 

kliniek X’. Het kan zijn dat een en ander – ook al is de operatie 

succesvol geweest – er niet zo fraai uitziet en de foto daardoor 

‘trending topic’ wordt. Dan is er door het gebruik van social 

media door de patiënt waardeverlies gecreëerd voor die 

betreffende instelling.” In het kader van compliance is ook dit een 

belangrijk punt, aldus Kreeft en vandaar dat is onderzocht wat 

de mogelijkheden zijn om ook hiervoor policies op te stellen. 

“Hoe kleed je dat in, is natuurlijk de grote vraag. Mag je 

bijvoorbeeld patiënten bewust aan regels binden voor ze een 

operatie ondergaan? Mag je klanten aan regels wat betreft 

communicatie binden voor zij met een bedrijf in zee gaan?  Het 

zijn overwegingen die er toe hebben bijgedragen dat wij hier heel 

serieus aandacht aan besteden.” 

REAGEREN OP EMOTIE

De door Kreeft en zijn collega’s ontwikkelde policies zijn nog niet 

volledig af. Heel bewust, zo stelt hij. “Het is een continue veran-

derend en zich naar de laatste ontwikkelingen aanpassend 

werkdocument. We zijn bezig binnen nog te ontginnen gebied. 

Indien we zouden zeggen ‘we wachten tot alles honderd 

procent klaar is voor we het introduceren’, dan zou het traject 

nooit starten. Grote bedrijven hebben natuurlijk wel al hun regels 

wat betreft geheimhouding, uitingen en dergelijke zaken. Die zijn 

echter nooit heel specifi ek. We lopen in Nederland op juridisch 

en compliance gebied natuurlijk altijd wat achter de feiten aan. 

Dat is inherent aan dit vakgebied. Er is veel over gezegd, maar er 

is weinig recht en rechtspraak over. We staan nu op het moment 

op dit vlak echt iets te creëren. Social Media Risk Management 

is vooral gericht op preventie van incidenten en crises. Wat er 

vorig jaar gebeurd is in Haren is een incident in het extreem, maar 

het is een goed voorbeeld hoe iets vanaf social media wordt 

opgepikt door de reguliere media en vervolgens volledig uit de 

hand loopt. Of zoiets volledig te voorkomen is… Dat weet je niet. 

Maar incidenten als deze moeten beter gemanaged worden, 

waardoor de schade beperkt blijft. Een ander voorbeeld van een 

incident is hetgeen er rond het Koningslied gebeurde. Gebrui-

kers van social media keerden zich als een collectief tegen ‘het 

merk’ John Ewbank, dat het lied componeerde. Nederlanders 

zijn een volkje dat overal een mening over meent te moeten 

hebben en dat ook hardop meent te moeten ventileren. Dat 

Koningslied toont aan dat hoe dichter een incident op de emotie 

van de mens komt, hoe moeilijker het te managen is.” 

UNIFORM BEDRIJFSPROFIEL

De opgestelde policies zijn er om dergelijke uitwassen liefst te 

voorkomen, maar waar nodig in te dammen. Het zijn policies die 

met enige specifi ek beroepsgroepgerelateerde aanpassingen 

binnen elk soort bedrijf in te zetten zijn. “De kern blijft in alle ge-

vallen overeind. Vanuit die kern kunnen we werken met de 

mensen op de werkvloer om de policies zo specifi ek mogelijk te 

maken voor het bedrijf dat ze gaat implementeren.” Kreeft stelt 

dat hij regelmatig bedrijven wijst op het feit dat zij op platforms als 

LinkedIn niet uniform naar buiten treden en dat daardoor al – hoe 

ogenschijnlijk onschuldig die pluriformiteit lijkt – incidenten 

kunnen ontstaan. “In het bedrijfsleven heeft inmiddels vrijwel 

iedereen een LinkedIn pagina. Meestal worden die beheerd door 

de mensen van wie deze pagina is, terwijl het voor een bedrijf 

beter kan zijn om dit ‘gezamenlijk’  te doen. Voor zover je daar-

mee niet in de privésfeer van de medewerkers komt natuurlijk. 

Maar een bedrijf doet er goed aan om er voor te zorgen dat de 

boodschap over de hele lijn van medewerkers hetzelfde is. Als 

binnen de advocatuur een collega zichzelf ‘junior partner’ noemt 

en de ander met exact dezelfde functie ‘advocaat medewerker’, 

geven zij namens het bedrijf een verwarrende boodschap af.” 

Dat laatste is in het geval van medewerkers nog relatief onschuldig, 

maar kan grotere impact hebben zodra het ook de top van een 

bedrijf raakt, zo legt Kreeft uit. “Stel iemand is niet statutair direc-

teur van een bedrijf maar schrijft als managing director op zijn 

LinkedIn pagina dat hij of zij ‘directeur’ is. Feitelijk klopt dat wel, 

maar je wekt er ook de schijn mee dat je bevoegdheden hebt die 

er niet zijn. Daar heb je een incident te pakken en een potentieel 

confl ict. Natuurlijk kan je stellen dat bij een confl ict de tegenpartij 

bij de Kamer van Koophandel had kunnen of moeten controleren, 

maar er zijn situaties denkbaar waarbij een partij dusdanig veel 

waarde mag hechten aan een online uiting – LinkedIn kan dat 

zijn – dat een bedrijf daar schade door ondervindt. Hier wordt 

nog te weinig over nagedacht.”    

HELDER UITLEGGEN

De ‘awareness’ in corporate Nederland en Europa voor hetgeen 

in het kader van Social Media Risk Management gebeurt, begint 

langzaam maar zeker te groeien. Kreeft stelt echter dat er nog 

veel werk te verrichten is. “Het is van belang dat op bestuurders-

niveau de noodzaak van Social Media Risk Management 

doordringt. Je merkt daar nog dat niet iedereen het begrijpt. Op 

bestuursniveau spreek ik regelmatig met Raden van Bestuur of 

Raden van Commissarissen, die heel goed uitgelegd moeten 

krijgen hoe social media werken en wat de risico’s zijn. Dit zijn 

doorgaans wat oudere mensen die redeneren ‘social media is 

toch iets voor mijn kinderen of kleinkinderen, dat heeft geen 

zakelijke impact’, terwijl de realiteit is dat social media onlosmakelijk 

zijn verbonden met de maatschappij zoals die nu is. Door dat 

goed en helder uit te leggen, komt ook op dat niveau het besef 

van de impact van social media, dat een heel krachtig instrument 

kan zijn, zowel in positief als in negatief opzicht. Het gaat er dus 

om dat een bedrijf daar effectief mee omgaat en beleid maakt op 

het gebruik er van, de risicofactoren in kaart heeft en goed weet 

hoe te handelen in het geval van een incident. Dit onder meer 

door een grondige analyse van de situatie te maken en heel 

bewust  te beredeneren wat wel of juist niet te zeggen. Je kan als 

bedrijf niet zomaar alles tegenspreken, want als er een kern van 

waarheid zit in het incident op social media, maak je het alleen 

maar erger. Voor de nieuwe media geldt dat dergelijk commen-

taar nooit meer verdwijnt, dus je moet er heel secuur mee 

omgaan. Je moet ook weten wat juridisch kan en wat media-

technisch de manier is om te handelen. Tot hoe ver gaat je plicht 

om een incident in te dammen? Soms kan juist niet reageren óók 

een remedie zijn. Wat wij doen is dus het bewust maken van 

bedrijven over de mogelijkheden, waarbij de opgestelde policies 

een combinatie vormen tussen enerzijds het voorkomen en 

anderzijds het adequaat reageren op incidenten. Wij willen een 

leider zijn op het gebied van Social Media Risk Management, 

maar hopen zeker dat ons initiatief en onze visie navolging krijgt 

in het bedrijfsleven.”

"SOCIAL MEDIA ZIJN 
ONLOSMAKELIJK VERBONDEN 

MET DE MAATSCHAPPIJ 
ZOALS DIE NU IS"
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