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Sociale technologieën veranderen de manier 
waarop wij met elkaar communiceren. Hoewel 
veel zakelijke leiders oog hebben voor hun 
potentieel, weten sommigen van hen niet 
precies waar ze moeten beginnen of hoe het 
verder moet.

Ons onderzoek toont aan dat vooruitstrevende 
ondernemingen hun bedrijfsprocessen 
transformeren door de implementatie van vijf 
duidelijk onderscheidbare clusters van sociale 
mogelijkheden. Elk van deze clusters is gericht 
op de realisatie van een specifieke 
bedrijfsdoelstelling.

En andere bedrijven kunnen een hoop leren 
van de manier waarop deze pioniers hun 
sociale ambities gestalte hebben gegeven. 
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Steeds meer bedrijven zetten in op sociale technologie. Eerder 
onderzoek door het IBM Center for Applied Insights toont aan 
dat het gebruik van sociale functionaliteit en tools sinds 2012 
ruimschoots is verdubbeld. Twee derde van alle ondernemingen 
is van plan om hun investeringen in sociale technologie de 
komende twee jaar op te schroeven. De early adopters van deze 
nieuwe sociale mogelijkheden profiteren reeds van diverse 
voordelen. 72 procent van deze vooruitstrevende bedrijven zegt 
dat dit hun communicatie en samenwerking heeft verbeterd; 67 
procent slaagde erin het innovatietempo op deze manier te 
verhogen, en 64 procent om voet aan de grond te krijgen in 
nieuwe segmenten of markten.1

Maar wat betekent het nu precies om ‘sociaal’ te zijn? 
Driekwart van de respondenten die deelnamen aan onze meest 
recente enquête ziet een sociale onderneming als een organisatie 
die sociale technologieën inzet om de samenwerking met 
klanten, werknemers en partners te bevorderen — en wij zijn 
het daarmee eens. Sociale technologie draait anders gezegd om 
de inzet van slimmere manieren van samenwerking om 
medewerkers in staat te stellen om betere zakelijke beslissingen 
te nemen. Desondanks bevestigt slechts 20 procent van alle 
managers die aan de enquête deelnamen dat hun onderneming 
een dergelijk niveau van interactie heeft weten te realiseren. 
Dit lijkt erop te wijzen dat organisaties niet in staat zijn om al 
hun bedrijfsdoelstellingen tegelijk te realiseren.

De integratie van sociale technologie omvat een proces van 
geleidelijke veranderingen. Het is een ontdekkingsreis. En een 
analyse van de ervaringen van bedrijven die dit pad reeds zijn 
ingeslagen, levert inzichten op die andere bedrijven in staat 
stellen om te bepalen hoe zij deze sociale technologieën zelf 
het beste kunnen toepassen.

Over de enquête

Het IBM Center for Applied Insights ondervroeg 372 managers 
die verantwoordelijk waren voor de keuze en implementatie van 
sociale functionaliteit. De respondenten waren actief bij organ-
isaties met meer dan 1.000 werknemers die 18 verschillende 
sectoren bedienden. Deze ondernemingen waren gevestigd in 
Australië, Canada, India, het Verenigd Koninkrijk en de 
Verenigde Staten. 21 procent van de respondenten was direc-
tielid; 26 procent was ICT-manager. De overige respondenten 
waren vicepresidenten, directeurs en zakelijke of 
ICT-managers.

Over het IBM Center for Applied Insights

ibm.com/ibmcai

Het IBM Center for Applied Insights introduceert nieuwe manie-
ren van denken, werken en leidinggeven. Het Center voert op 
feiten gebaseerd onderzoek uit om zakelijke leiders bij te staan 
met pragmatisch advies en de realisatie van zakelijke 
verandering.

  

Tweet ditTweet ditTweet dit

74%
definieerde een sociale onderneming als een 
organisatie die sociale technologieën inzet om 
de samenwerking met klanten, werknemers en 
partners te bevorderen. 

Tweet dit

http://ibm.com/ibmcai
https://www.youtube.com/user/IBMCAI/featured
feed://ibmcai.com/feed/
https://twitter.com/IBMCAI
https://twitter.com/intent/tweet?text=74%25%20define%20a%20%23socbiz%20%3D%20using%20social%20tech%20for%20collaboration%20among%20customers%2C%20employees%2C%20partners%20%40ibmcai%20%23IBMSocStudy%20http%3A%2F%2Fibm.biz%2Fsocstudy
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18 branches, 5 landen,
19 mogelijkheden. Hoe geven pioniers 
gestalte aan hun sociale ambities?

Tweet dit

Vijf specifieke 
sociale ambities

De meeste vormen van zakelijke verandering hebben een 
geleidelijk karakter. Bedrijven veranderen in de loop van tijd 
doordat ze zich moeten aanpassen aan nieuwe interne en 
externe prikkels. De integratie van sociale functionaliteit is 
daarop geen uitzondering. Maar waar moet bedrijven 
beginnen? Welke methoden moeten zij hanteren? En hoe zal 
hun ontdekkingsreis verlopen?

Aan aannames en hypotheses geen gebrek. We kozen daarom 
voor een wetenschappelijke benadering om te bepalen wat er in 
werkelijkheid gaande is. We voerden een clusteranalyse uit van 
19 verschillende sociale mogelijkheden die zakelijke leiders 
momenteel toepassen of van plan zijn om te implementeren. 
Hieruit bleek dat bedrijven vaak mogelijkheden in groepen 
tegelijk inzetten. Deze vijf clusters van mogelijkheden, of 
‘sociale ambities’ zoals wij ze noemen, leggen de specifieke 
doelstellingen bloot die bedrijven nastreven naarmate ze een 
socialer karakter krijgen.

Er is geen universele volgorde waarin organisaties de vijf 
sociale ambities implementeren. Elke onderneming bepaalt zelf 
waar wordt begonnen, al naar gelang de specifieke zakelijke 
behoeften en zakelijke marktomstandigheden. De sociale 
mogelijkheden die het meest worden toegepast, zijn echter 
functies die de interne en externe samenwerking bevorderen. 
Dit is voor veel bedrijven een logisch uitgangspunt, omdat het 
een krachtige basis legt voor de realisatie van sociale ambities 
van een hogere orde. De sociale mogelijkheden die het minst 
vaak worden geïmplementeerd, zijn functies die nodig zijn om 
bedrijfsprocessen te verbeteren. Dit wekt het vermoeden dat 
deze sociale ambitie de meeste uitdagingen met zich 
meebrengt.

https://twitter.com/intent/tweet?text=Learn%20how%20pioneers%20are%20tackling%20their%20top%205%20social%20ambitions%20in%20%2540IBMCAI%20%2523IBMSocialStudy%20https%253A%252F%252Fibm.biz%252FSocStudy
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 72%%8 %2 18%

Onmogelijk 
fast te stellen Mislukt Gerealiseerd

Verwachtingen 
overtroffen

Wat zijn hun doelstellingen?
• De productiviteit van werknemers vergroten
• De klantenloyaliteit en mond-tot-mondreclame bevorderen

Werden deze doelstellingen gerealiseerd?

 
Welke mogelijkheden implementeren ze?
• Samenwerkingstoepassingen
• Zakelijke sociale netwerken
• Social media-marketing
 
Welke metingen voerden zij uit?
• Betrokkenheid van werknemers/tevredenheidsenquêtes
• Klantenbehoud/-verloop
• Betrokkenheid van klanten (opmerkingen, likes, posts, 

herhalingsbezoeken)
 
Wie is het meest betrokken?
• Beslissing: CEO 
• Financiering: ICT
• Gebruik: Marketing/ICT 
• Evaluatie: Marketingdirecteur/ICT
 
Wat kunnen we van hun ervaringen leren?
• Begin met de samenwerking: dit is de meest  

gerealiseerde ambitie
• Doe een beroep op de cloud voor schaalbare  

sociale mogelijkheden
• Maak de applicaties toegankelijker door mobiele 

ondersteuning te bieden

Deze ambitie richt zich op sociale mogelijkheden voor interne 
samenwerking die de productiviteit van werknemers vergroot 
en sociale mogelijkheden voor externe samenwerking die de 
klantenloyaliteit verbetert. Deze mogelijkheden worden 
gebruikt binnen alle gelederen van de organisatie. Dit verklaart 
waarschijnlijk waarom 41 procent van de respondenten ze inzet 
vanuit de cloud, en 64 procent via mobiele apparaten.

Cloud computing biedt de schaalbare capaciteit die nodig is 
voor bedrijfsbrede samenwerking. Tegelijkertijd neemt het 
gebruik van mobiele apparaten toe doordat steeds meer 
werknemers buiten een traditionele kantooromgeving 
opereren. Samenwerking wordt daarmee van fundamenteel 
belang voor de manier waarop mensen hun werk doen, 
ongeacht hun afdeling of locatie.

De meeste respondenten gaven daarnaast aan dat hun sociale 
ambitie duidelijk van invloed was op hun bedrijfsvoering, 
gemeten naar de werknemerstevredenheid, het klantenbehoud 
en de betrokkenheid van het personeel (bijv. reacties, posts en 
herhalingsbezoeken). Maar liefst 90 procent geeft aan dat hun 
doelstellingen werden gerealiseerd of dat hun verwachtingen 
werden overtroffen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het 
volwassenheidsniveau van de samenwerkingsmogelijkheden.

Slimmere samenwerking, snellere innovatie
Frontier Medical Group, een fabrikant van medische 
apparatuur, wilde de samenwerking tussen zijn R&D-afdeling 
en verkooporganisatie opvoeren om de doorlooptijden voor 
nieuwe productintroducties te verkorten. Het bedrijf deed 
hiertoe een beroep op sociale software die een slimmere 
uitwisseling van informatie mogelijk maakt. Na het testen van 
de oplossing stelde het bedrijf de software eerst beschikbaar 
aan medewerkers van de afdeling Product Development, en 
vervolgens aan gebruikers binnen andere bedrijfsonderdelen. 
Het resultaat? De R&D- en verkoopmedewerkers van Frontier 
kunnen nu veel eenvoudiger van gedachten wisselen en 
inzichten delen. Dit versnelt de productontwikkeling, bevordert 
de innovatie en stelt Frontier in staat om de concurrentie voor 
te blijven.2
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 %7 %2 80% 11%

Onmogelijk 
fast te stellen Mislukt Gerealiseerd

Verwachtingen 
overtroffen

Wat zijn hun doelstellingen?
• De productiviteit van werknemers vergroten
• Optimaal gebruikmaken van het aanwezige talent

Werd aan de doelstellingen voldaan?

 
Van welke mogelijkheden maken zij gebruik?
• Beveiligingsinformatie
• Personeelstraining
• Werving
• Beleidscommunicatie 

 
Welke metingen voerden zij uit?

• Gebruik door werknemers, feedback
• Personeelsprestaties
 
Wat kunnen we van hun ervaringen leren? 
• Stel sociale technologie centraal binnen uw wervingsstrategie
• Moedig het gebruik van deze sociale applicaties aan door het 

trainen van medewerkers

Bedrijven die de ambitie hebben om sneller over een krachtig 
presterend werknemersbestand te beschikken, zetten sociale 
netwerken in voor personeelswerving. Om de effectiviteit en 
productiviteit van hun medewerkers te vergroten, doen ze een 
beroep op online mogelijkheden voor personeelstraining 
waarmee ze snel trainingsmateriaal kunnen samenstellen en 
delen. Ter bescherming van hun werknemers maken deze 
bedrijven vaak gebruik van sociale technieken voor het 
communiceren van veiligheidsrichtlijnen, -beleidsregels en 
–procedures. Medewerkers kunnen hierdoor eenvoudig vragen 

stellen en feedback leveren. Een andere manier waarop deze 
bedrijven hun personeel beschermen, is door het aanleveren 
van beveiligingsinformatie. Ze monitoren de sociale activiteiten 
en data van medewerkers om beveiligingsrisico’s te identificeren. 
De HR-directeur is vaak intensief betrokken bij de implementatie 
van deze oplossingen en draagt in sommige gevallen zelfs bij aan 
de financiering daarvan.

Volgens respondenten is training een van de beste methoden om 
werknemers aan te moedigen om gebruik van deze sociale 
mogelijkheden te maken. Er is daarnaast sprake van een 
duidelijk verschil in de manier waarop de respondenten nieuw 
talent aantrekken. Uit eerder onderzoek door IBM blijkt dat 
gemiddeld slechts 16 procent van alle managers en HR-
professionals een beroep doet op sociale netwerken voor het 
werven van personeel.3 Desalniettemin maakt 82 procent van de 
respondenten die personeel werven, opleiden en beschermen 
gebruik van sociale netwerken. 30 procent voert de meeste van 
hun wervingstaken uit met behulp van sociale platforms.

Sociaal leren vergroot het succes van verkoopteams
De baanbrekende innovaties in de ICT-branche volgen elkaar 
in hoog tempo op. De internationale halfgeleiderfabrikant 
AMD was op zoek naar een snellere manier om zijn 
verkoopteam op de hoogte te stellen van nieuwe 
ontwikkelingen. Hiertoe bouwde het bedrijf een online 
platform voor sociaal leren dat een centrale locatie bood voor 
trainingsprogramma’s, marketing- en verkoopmateriaal, 
informatie over de concurrentie, inzichten van branchegenoten 
en ondersteuning door experts. AMD plukt inmiddels de 
vruchten van dit initiatief. De tijd die het verkooppersoneel 
nodig heeft om informatie te vinden, is gedaald van meer dan 
10 uur per week tot slechts 18 minuten. Bovendien geeft 80 
procent van de respondenten aan dat de 
trainingsmogelijkheden binnen deze sociale omgeving hen in 
staat heeft gesteld om effectiever te werken.4
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 %5 %2 69% 24%

Onmogelijk 
fast te stellen Mislukt Gerealiseerd

Verwachtingen 
overtroffen

Wat zijn hun doelstellingen?
• De klantenloyaliteit en mond-tot-mondreclame bevorderen
• De omzet vergroten

Werd aan de doelstellingen voldaan?

 
Van welke mogelijkheden maken zij gebruik?
• Customer analytics
• Klantondersteuning
• Social CRM
• Social analytics 
 
Welke metingen voerden zij uit?
• Klanteevredenheid en –behoud, conversie, opbrengsten, 

succesratio’s
• Omzet
• Marktaandeel
 
Wie is het meest betrokken? 
• Beslissing: CEO 
• Financiering: Marketing 
• Gebruik: Marketing
• Evaluatie: CMO
 
Wat kunnen we van hun ervaringen leren?
• Gebruik sociale data ter ondersteuning van 

marketingbeslissingen
• Formuleer een officiële strategie voor klantcommunicatie — 

dit is van cruciaal belang
• Communiceer de voordelen van sociale technologie aan de 

hand van succesvolle praktijkvoorbeelden

Toepassingen als social CRM, social analytics en customer analytics 
stellen deze bedrijven in staat om inzicht te krijgen in hun klanten 
en effectief met hen te communiceren. De meeste bedrijven die 
deze sociale ambitie nastreven, houden de voortgang bij aan de 
hand van klanttevredenheidsenquêtes, klantbehoudspercentages, 
conversieratio’s en vergelijkbare maatstaven. Er blijkt op dit gebied 
sprake van grotere tevredenheid met de geboekte resultaten dan bij 
andere sociale ambities. 24 procent van de respondenten zegt dat de 
resultaten hun verwachtingen overtroffen. Hier blijken dus nog 
volop kansen te liggen voor bedrijven. 
Veel respondenten geven daarnaast aan dat succesverhalen die 
de voordelen van deze nieuwe oplossingen aantonen een 
bijzonder effectief middel zijn om het gebruik te stimuleren. 
Maar ondanks de toegang tot nieuwe sociale data maakt 
minder dan een kwart van de respondenten gebruik van social 
analytics ter ondersteuning van hun marketingbeslissingen. Dit 
lijkt erop te wijzen dat er een officiële strategie moet worden 
ontwikkeld om de nieuwe sociale mogelijkheden optimaal te 
benutten. Het ontbreken van een officiële strategie bleek dan 
ook een belangrijk punt van zorg bij respondenten die deze 
sociale ambitie nastreefden. De bedrijven die het verst waren 
met het realiseren van deze sociale ambitie maakten gebruik 
van sociale data om betere producten en diensten te ontwerpen 
en deze op effectievere wijze in de markt te zetten.

Exact de juiste boodschap dankzij sociale CRM
Sky Italia is met bijna vijf miljoen abonnees een van de 
grootste satellietomroepen van Italië. Het bedrijf is actief in 
een sector die in razendsnel tempo overschakelt van een 
vaste programmering op de levering van on demand 
content. Omroepbedrijven kunnen hierdoor uitsluitend 
groeien door kijkers een uitmuntende gebruikerservaring te 
bieden op elk apparaat dat ze maar kunnen gebruiken. Met 
dit doel introduceerde Sky Italia een systeem voor real-time 
marketing dat enorme hoeveelheden klantengegevens 
analyseert, klanten direct segmenteert en precies de juiste 
boodschap aflevert via een call center en digitale kanalen. 
Dit systeem heeft bijgedragen aan verbeterde 
klanttevredenheid, een reductie van het klantverloop en een 
grotere winstgevendheid dankzij krachtiger upselling.5
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2% 77% 19%

Onmogelijk 
fast te stellen Mislukt Gerealiseerd

Verwachtingen 
overtroffen

Wat zijn hun doelstellingen?
• De talenten van medewerkers optimaliseren
• De productiviteit van werknemers verhogen

Werd aan de doelstellingen voldaan?

 
Van welke mogelijkheden maken zij gebruik?
• Onboarding
• Experts vinden
• Crowdsourcing/idea sourcing
•  
Welke metingen voerden zij uit?
• Deelnamepercentages medewerkers    
• Trainingsscores
• Innovatiemaatstaven (aantal nieuwe ideeën, 

procesverbeteringen)
 
Wie is het meest betrokken? 
• Beslissing: CEO 
• Financiereing: ICT
• Gebruik: HR
• Evaluatie: CFO
 
Wat kunnen we van hun ervaringen leren?
• Zet enthousiaste medewerkers in om community’s te 

ontwikkelen en te beheren
• Onderschat nooit het belang van sociale applicaties met 

mobiele ondersteuning

Bedrijven met deze ambitie maken gebruik van sociale 
mogelijkheden om een beroep te kunnen doen op de binnen hun 
organisatie aanwezige expertise. Om talent te ontwikkelen en 
optimaal te benutten maken ze gebruik van communities voor het 
inwerken van medewerkers en trainingsprocessen, tools voor het 
vinden van inhoudelijke experts en crowdsourcing-applicaties.

De ervaringen van ondernemingen die reeds over deze 
mogelijkheden beschikken, wijzen erop dat de implementatie van 
deze functionaliteit meestal vraagt om de betrokkenheid van een 
bredere groep managers dan het geval is bij andere sociale ambities. 
De HR-afdeling stimuleert het gebruik van de nieuwe sociale 
functionaliteit, de ICT-afdeling financiert de implementatie en de 
CFO evalueert de effectiviteit. Dat laatste gebeurt in de regel door 
het in kaart brengen van deelnamepercentages voor werknemers, 
trainingsscores en innovatiegerelateerde maatstaven zoals het aantal 
nieuwe ideeën dat is gegenereerd.

Het realiseren van deze specifieke sociale ambitie vraagt om een 
andere benadering. De implementatie van de andere vier ambities 
heeft vaak een ‘top-down’-karakter en begint met een strategisch 
mandaat. Het aanboren van expertise binnen de organisatie vindt 
daarentegen vaak van onderaf plaats: 43 procent van de respondenten 
deed een beroep op enthousiaste medewerkers voor hulp bij het 
stimuleren van het gebruik van de nieuwe sociale functionaliteit.

Sociale verbindingen dichten de kenniskloof
Specialistische kennis ligt vaak besloten binnen medische 
instellingen, en kan daarmee niet op grote schaal worden 
uitgewisseld. Artsen bij het Boston Children’s Hospital waren 
vastbesloten om deze hindernis te overwinnen. De gedachte 
was dat als internationale specialisten hun kennis op 
wereldwijde schaal delen, de wereldwijde medische 
gemeenschap direct beschikt over de laatste inzichten. Na 
tien jaar voorbereiding ontwikkelden ze een cloudgebaseerd 
digitaal leerplatform dat medische studenten en zorgverleners 
in alle delen van de wereld de mogelijkheid biedt om 
trainingsvideo’s en lezingen te bekijken, vragen voor te leggen 
aan een sociaal expertnetwerk en advies in te winnen over 
best practices op het gebied van spoedeisende kinderzorg.6
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Bedrijfsprocessen 
verbeteren
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Onmogelijk 
fast te stellen Mislukt Gerealiseerd

Verwachtingen 
overtroffen

 

 

4% 76% 20%

Onmogelijk 
fast te stellen Mislukt Gerealiseerd

Verwachtingen 
overtroffen

Wat zijn hun doelstellingen?
• Kostenbesparingen realiseren
• De omzet vergroten

Werd aan de doelstellingen voldaan?

 
Van welke mogelijkheden maken zij gebruik?
• Workforce analytics
• Verkoopsoftware
• Supply chain management
• Business process management
• Arbeidsprestaties
 
Welke metingen voerden zij uit?
• Prestaties van bedrijfsprocessen 
• Omzet
• Kostenbesparingen
 
Wie is het meest betrokken?
• Beslissing: CEO 
• Financiering: ICT/SalesGebruik: ICT
• Evaluatie: CFO
 
Wat kunnen we van hun ervaringen leren?
• Een goede planning opstellen – dit is de meest uitdagende 

ambitie
• Sociale werkmogelijkheden integreren in bedrijfsapplicaties

De laatste sociale ambitie staat in het teken van de integratie van 
sociale mogelijkheden in bedrijfsprocessen met het doel om 
kostenbesparingen te realiseren en de omzet te vergroten. De 
early adopters richten hun vizier op financiële processen, 
prestatiebeheer en strategiebeheer, governance, risicobeheer, 
compliance en supply chain manage¬ment-processen zoals 
inkoopprocedures en de afhandeling van bestellingen. Dit brengt 
verschillende voordelen met zich mee. Bij een toevoerketen die 
met sociale technologie wordt ondersteund, kan de organisatie 
bijvoorbeeld een beroep doen op social analytics voor 
nauwkeuriger vraagprognoses, communities in het leven roepen 
voor real-time communicatie met leveranciers en interne 
communities inzetten voor benchmarking en het delen van best 
practices op het gebied van supply chain management. 
Veel van de respondenten gaven aan dat het zeer belangrijk is om 
in te zien dat de integratie van sociale mogelijkheden veel meer 
met zich meebrengt dan het toevoegen van een paar aanvullende 
componenten aan een bedrijfsproces. Voor de transformatie van 
bedrijfsprocessen zoals accounting en supply chain management 
moeten bedrijven sociale functionaliteit inbouwen als integraal 
onderdeel van het onderliggende systeem: 43 procent van de 
respondenten gaf aan dat hun bedrijfssystemen nu zijn ingericht 
om automatisch gebruik te maken van deze sociale 
mogelijkheden. Vanwege deze complexiteit hebben bedrijven 
meer tijd nodig om deze geavanceerde ambitie te realiseren.

Sociale technologie transformeert de  
internationale handel
Het vinden van en communiceren met nieuwe partners in 
andere landen is geen sinecure. Eurobank, een van de 
grootste banken van Griekenland, heeft een manier gevonden 
om zijn klanten daarmee te helpen. Hiertoe introduceerde de 
bank een cloudgebaseerd platform voor internationale handel 
dat toegang tot gebruiksvriendelijke sociale tools biedt. Dit 
B2B-portaal combineert krachtige sociale mogelijkheden met 
verschillende digitale diensten die de handel met nieuwe 
partners faciliteren, zoals een gids met zo’n 1.400 Griekse 
exportbedrijven en 6.500 internationale handelsbedrijven. De 
website heeft al voor meer dan 2.300 nieuwe zakelijke 
samenwerkingsverbanden gezorgd.7
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Lessen van 
koplopers

Ongeacht de sociale ambitie waarop 
u zich het eerst wilt concentreren,  
het is zaak om goed na te denken 
over vier belangrijke dimensies:  
strategie, implementatie,  
betrokkenheid en metingen.

Hanteer een bedrijfsbrede sociale 
strategie

Hoewel de inzet van sociale technologie een evolutionair proces 
omvat, is dat geen reden om een geïsoleerde of lukrake aanpak te 
hanteren. Een bedrijfsbrede strategie is een eerste vereiste om 
belangrijke doelstellingen te realiseren met behulp van sociale 
technologie. Slechts 8 procent van de respondenten beschikt 
momenteel over een dergelijke strategie. 45 procent is echter van 
plan om in de komende jaren een bedrijfsbrede strategie te 
implementeren.

• Wat zijn uw meest prangende organisatorische vraagstukken 
of pijnpunten?

• Wat is uw belangrijkste sociale ambitie?

Betrek managers binnen de hele 
organisatie

Respondenten gaven aan dat de CEO bij grootschalige 
implementaties uiteindelijk vaak optreedt als mediator. Er zijn 
echter ook leidinggevenden van andere afdelingen bij de 
investering betrokken, zoals managers van de financiële afdeling, 
HR-afdeling, marketingafdeling en ICT-afdeling. Zij maken 
gebruik van en evalueren de functionaliteit die aan elke sociale 
ambitie ten grondslag ligt.

• Hoe zorgt u voor samenwerking tussen lijnmanagers en 
ICT-managers?

• Hoe bouwt u een netwerk van sociale leiders en voorvechters?

Stel een implementatieplan op dat het 
gebruik bevordert

Een van de meest voorkomende punten van zorg die 
respondenten voor alle sociale ambities delen, is de vraag of de 
mogelijkheden die zij implementeren wel voldoende door het 
personeel zullen worden gebruikt.

• Hoe moedigt u medewerkers aan om gebruik te maken van de 
sociale technologieën die u implementeert? Welke 
ontwerpfuncties bouwt u in deze technologieën in, en hoe 
beheert u de uitrol?

• Hoe vindt u enthousiaste werknemers die collega’s kunnen 
inspireren en op weg helpen?

Voer metingen uit om de waarde van 
uw investering inzichtelijk te maken

Veel respondenten maken zich zorgen dat de ROI op hun sociale 
initiatieven moeilijk aan te tonen zal zijn. Desondanks heeft 
slechts 34 procent van de respondenten formele maatregelen 
getroffen om de resulterende waarde inzichtelijk te maken.

• Welke maatstaven hanteert u om de voortgang in kaart  
te brengen?

• Op welke beslissingen zullen de meetresultaten van  
invloed zijn?

Tweet dit Tweet dit

Tweet dit Tweet dit
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