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1. Beleidsverklaring 
 

Waarom een Social Media strategie voor Wageningen University & Research? Social Media worden binnen 

Wageningen University & Research (WUR) in toenemende mate gebruikt voor informatieve, zakelijke en 

strategische communicatie met de verschillende doelgroepen. Social Media bieden WUR de mogelijkheid 

om in contact te komen met de verschillende doelgroepen, kennis te verspreiden en op deze manier bij 

te dragen aan de doelstellingen van de organisatie.  

Op Social Media worden maatschappelijke debatten gevoerd over onderwerpen in het hart van het 

Wageningse domein. Voor WUR is het belangrijk om daar aanwezig te zijn, om zelf debatten te initiëren 

en daarmee haar thought leadership te vestigen en te bevestigen. 

Deze strategie is ontwikkeld om social mediagebruik te integreren binnen de marketing en communicatie 

activiteiten van WUR. Daarmee zetten we de stap naar social business. Daarbij ligt de focus niet alleen 

op het inzetten van Social Media als kanaal, maar ook op het gebruik van Social Media en de koppeling  

aan onze organisatiedoelstellingen.  

Voor wie is dit beleid? Dit beleid is van toepassing op alle sociale media die door WUR worden beheerd. 

Het betreft de accounts van Wageningen en de onderdelen van WUR. En daarnaast  biedt het een kader 

voor medewerkers met persoonlijke accounts, waarin ze communiceren over werkzaamheden van WUR. 

Wat is het doel? Doel van de strategie is om Social Mediagebruik in de organisatie te ondersteunen en de 

mogelijkheden, kansen en beperkingen op een rij te zetten. Het is niet de bedoeling om het gebruik van 

Social Media volledig te beheersen, maar om handvatten te bieden en een kader te creëren waarbinnen 

organisatieonderdelen en medewerkers zich gemakkelijk kunnen bewegen op sociale media.  

2. Over Social Media 

2.1 Definitie van Social Media 

Social media are media for social interaction, using highly accessible and scalable publishing techniques. 

Social media use web-based technologies to transform and broadcast media monologues into social 

media dialogues. –Wikipedia- 

Bij Social Media gaat het primair om interactie en conversatie, content is een middel om te komen tot 

interactie. Anders dan traditionele media bieden ze de mogelijkheid om een grote groep te bereiken met 

een voor hen relevante boodschap. Op sociale media vormen mensen netwerken op basis van (gedeelde) 

interesses en relevantie. Actieve netwerken verenigen kennis (wisdom of the crowds). Door hier goed 

mee om te gaan kunnen wij deel worden van deze netwerken, daar kennis aan toe voegen en ook 

gebruik maken van de kennis die in de netwerken aanwezig is. 

2.1.1 Sterke kanten van Social Media 

 Verspreiden van kennis onder een relevante doelgroep 

 Viraal effect van content mogelijk / groot bereik 

 Resultaten zijn meetbaar  

 Ontwikkelen van een online netwerk  

 Interactie met de doelgroep 

 Medewerkers en alumni inzetten als online ambassadeurs 

 Monitoren van actuele issues / weten wat er speelt onder de doelgroep  

 Gebruik is goedkoop 

2.1.2 Zwakke kanten van Social Media 

 Negatieve berichten zijn ook toegestaan  

 Informatie is niet altijd betrouwbaar doordat hij niet wordt gecontroleerd 

 Issues kunnen snel onbeheersbaar worden 

 Monitoren is tijdsintensief  
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3. Social Media Strategie 

3.1 Visie 

Waarom wil WUR actief zijn op sociale media? Het is voor WUR van belang om daar te zijn waar de 

doelgroep zich bevindt. Voor het verspreiden van kennis, maar ook om een dialoog aan te gaan met de 

doelgroep en om relevante netwerken te bouwen. Als organisatie willen we weten wat er speelt in ons 

werkveld  en wie daarin een rol spelen,  en willen we hier tijdig op inspelen en zichtbaar en bereikbaar 

zijn.  

De inzet van Social Media vraagt commitment, maar kan ook veel opleveren. Denk aan het opbouwen 

van de eerder genoemde netwerken rondom ieder denkbaar thema of onderwerp en daarmee de 

mogelijkheid tot direct contact met veel potentiële klanten, medewerkers, studenten. Dat biedt goede 

‘warme’ ingangen voor acquisitie, voor personeelswerving, voor studentenwerving en voor samenwerking 

met wetenschappers en andere deskundigen overal in de wereld. Het kan ook een veel grotere 

zichtbaarheid opleveren voor ons werk en daarmee in belangrijke mate bijdragen aan het profiel van 

WUR. 

Social Media leveren ook risico’s op. Een misverstand of negatief verhaal over onze organisatie kan 

binnen een paar uur vele duizenden mensen hebben bereikt. Tegelijkertijd kan slim crisismanagement 

slechte publiciteit soms in het voordeel van de organisatie aanwenden. 

Social Media vormen samen één van de kanalen waarmee we communiceren en maken daarmee deel uit 

van de totale communicatie-inzet van WUR en haar onderdelen. Wij kiezen voor een gecoördineerde 

inzet van Social Media en laten daarin ruimte voor strategische keuzes die passen binnen de totale 

communicatiestrategie van ieder onderdeel van WUR. 

3.2 Strategie 

Door de inzet van Social Media voor marketing en communicatie willen we zichtbaarheid, interactie, 

conversatie en bereik realiseren. We streven ernaar om impact realiseren met de onderwerpen waarmee 

WUR zich als kennisorganisatie positioneert. Dit doen we door zelf actief relevante content te 

verspreiden, maar ook door in te spelen op actuele onderwerpen, debatten en issues binnen ons domein 

en door bereikbaar te zijn voor onze doelgroep.   

Dit document dient als kader. Nadere uitwerking van de Social Media strategie zal per organisatie 

onderdeel plaatsvinden.  

3.3 Doelgroep en doelstellingen 

Om Social Media doelgericht en effectief in te kunnen zetten is het van belang om doelgroepen en 

doelstellingen te formuleren.  

3.3.1 Doelgroepen 

We richten ons in principe op de doelgroepen van WUR. Hieronder vallen klanten en potentiele klanten 

uit bedrijfsleven, overheid en de non profitsector, subsidieverstrekkers, samenwerkingspartners, 

influentials, (toekomstige) studenten, alumni,  pers, (nieuwe) medewerkers, breed publiek 

geïnteresseerd in het domein van WUR. Per organisatie onderdeel zullen de doelgroepen variëren en 

zullen andere keuzes gemaakt worden. 

De wijze waarop de doelgroep communiceert en via welk medium is daarbij altijd leidend.  

3.3.2 Doelstellingen 

Door WUR zullen sociale media worden ingezet om de realisatie van organisatie- en marketing en 

communicatiedoelstellingen te ondersteunen. Deze doelstellingen zullen per organisatieonderdeel 

verschillend zijn en niet alle doelstellingen zijn op ieder organisatieonderdeel van toepassing: 

 Reputatie  en naamsbekendheid versterken 

Door zichtbaar te zijn op sociale media, waar gesprekken worden gevoerd over thema’s  binnen 

ons domein en door onze kennis te delen, profileren we ons als leidende kenniseenheid en 

dragen daarmee bij aan onze reputatie. Daarnaast is het belangrijk zichtbaar te zijn in online 
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debatten en zelf de lead te nemen in online conversaties.  Op deze manier leveren we positieve 

bijdrage aan de naamsbekendheid van de organisatie en kan imagoschade voorkomen worden.  

 

 Thought leadership 

WUR is een toonaangevende kennisorganisatie binnen het domein Gezonde Voeding en 

Leefomgeving. Binnen dat domein willen we ons profileren als een van de belangrijke spelers in 

het maatschappelijk debat. Deelname aan dit debat op basis van de kennis die binnen WUR is 

ontwikkeld kan bijdragen aan het realiseren van thought leadership. Alumni kunnen hierin een 

belangrijke rol spelen. 

 

 Netwerk bouwen en contact onderhouden met  relaties en klanten  

Social Media zijn erg geschikt om relevante netwerken te bouwen en hiermee conversaties aan 

te gaan. Doordat dit contact online plaatsvindt is het eenvoudig om mensen over de gehele 

wereld met gedeelde interesses en kennis te bereiken. Met dit netwerk kan intensief contact 

worden onderhouden waarin meerwaarde wordt geboden aan relaties en klanten op basis van 

hier ontwikkelde wetenschappelijke kennis.  

 

 Acquisitie van nieuwe klanten 

Voor acquisitie van nieuwe klanten is het mogelijk om bij het bouwen van een netwerk o.a. te 

kijken naar nog niet ontgonnen markten en te proberen om van daar uit contact op te bouwen 

met relevante bedrijven en organisaties. Dat kan warme ingangen bieden voor acquisitie. 

 

 Recruitment van nieuwe medewerkers 

Social Media kunnen worden ingezet om nieuwe medewerkers te vinden. Enerzijds door 

vacatures onder de aandacht te brengen op de daarvoor geschikte Social Media, en ook door 

onze medewerkers, influentials en volgers te gebruiken bij de verspreiding ervan. De online 

zichtbaarheid van WUR in het sociale domein zal tevens bijdragen aan Employer branding. 

 

 Werving van studenten 

Scholieren zijn erg actief op Social Media. Inzet van sociale media bij de werving van nieuwe 

studenten is effectief voor de uitwisseling van informatie en om de dialoog aan te gaan. Social 

media zijn dan ook vast onderdeel van de marketing en communicatiestrategie van 

studentenwerving.  

Bovenstaande doelstellingen willen we middels de inzet van Social Media realiseren door o.a.: 

 In te spelen op actualiteit 

We zijn op de hoogte van wat er speelt binnen ons domein en spelen hier actief op in. Monitoring 

van  onze thema’s op Social Media speelt daarbij een belangrijke rol. Zo kunnen we een actieve 

en leidende rol innemen die onze zichtbaarheid vergroot. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om 

de wetenschappelijke kennis van WUR te delen en  deel te nemen aan online debatten. 

 Actief gebruik van webcare 

Webcare is van belang om uitingen over WUR en activiteit in ons domein te monitoren. Daardoor 

is het mogelijk om deel te nemen aan conversaties in het sociale domein en tijdig in te spelen op 

issues. Op deze manier wordt de zichtbaarheid van de organisatie vergroot, kan een leidende rol 

worden ingenomen in het online debat en kan imagoschade voorkomen worden.   

 

 Realiseren van traffic naar de website 

Door de inzet van Social Media realiseren we meer traffic naar de website of specifieke pagina’s 

op de website, bijvoorbeeld van een evenement. Vindbaarheid in google wordt meer en meer 

beïnvloed door de gedeelde links op Social Media. Het verspreiden van links zal dus niet alleen 

traffic generen naar de website, maar ook een belangrijke rol spelen in de ranking van de 

website.  

    

 Influencials en stakeholders te betrekken 

Influentials en een belangrijk deel van onze stakeholders spelen in het sociale domein een 
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belangrijke rol. Zij verspreiden informatie en nemen deel aan online interactie. Denk daarbij aan 

medewerkers, studenten, alumni, samenwerkingspartners en klanten. Door inzet van Social 

Media kunnen we deze groep actief betrekken bij de debatten over thema’s in ons domein. Dit 

heeft doorgaans een positief effect op de online zichtbaarheid van de organisatie en kan 

ondersteunend werken bij communicatie over issues.  

 

 Medewerkers betrekken en stimuleren 

Medewerkers van WUR zijn belangrijke influentials en online ambassadeurs in het sociale 

domein. Het stimuleren van medewerkers om een positieve bijdrage te leveren aan de inzet van 

Social Media is van belang. Dit zal bijdragen aan de online zichtbaarheid van de organisatie.  

3.4 Activiteiten en Middelen  

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren  zijn de volgende activiteiten en middelen nodig.   

 Social Media platform voor medewerkers  

Voor medewerkers van WUR wordt een online platform ingericht met informatie die ze 

ondersteunt bij het gebruik van Social Media. Zo zijn hier de richtlijnen en strategie te vinden en 

ook handleidingen en voorbeelden. Daarmee bieden we onze medewerkers handvatten om actief 

te zijn op Social Media.  

 

 Deelname aan het online debat 

Om zichtbaarheid en impact te realiseren willen we als organisatie deelnemen aan het online 

debat. Dit kan door deel te nemen aan bestaande debatten, maar ook door zelf online debatten 

te organiseren. Deze debatten bieden WUR de mogelijkheid om zichtbaar te zijn in de 

conversaties over de belangrijkste  onderwerpen in ons domein, onze wetenschappelijke kennis 

te delen en hierin een leidende rol te nemen. Debatten worden opgezet rondom de thema’s van 

WUR en actuele issues binnen het werkveld. Alumni zullen hier nadrukkelijk bij worden 

betrokken. 

 

 Webcare team 

Er wordt een webcare team opgezet dat de activiteit over WUR in het sociale domein monitort en 

waar nodig participeert. Het webcare team zal bestaan uit een groep medewerkers/ studenten 

die inhoudelijk op de hoogte zijn van het domein waarin we actief zijn. Deze groep wordt 

inhoudelijk aangestuurd door de communicatieadviseurs van de onderzoeksinstituten en door 

Corporate Communicatie. Bij crisismanagement ligt de coördinatie van alle online activiteiten bij 

Corporate Communicatie en/of de woordvoerders van de kenniseenheden, afhankelijk van de 

afspraken die hierover per issue worden gemaakt.  

Meer over de inrichting van webcare in paragraaf 5.2.   

 

 Monitoring tool  

Om webcare goed in te richten binnen WUR is er een monitoringtool beschikbaar. Deze tool 

maakt het voor het webcare team mogelijk om te monitoren, te reageren en rapportages uit te 

draaien. Meer over de monitoringtool in paragraaf 5.2.1.  

 

 Trainingen Social Media redactie  

Medewerkers die de officiële WUR accounts beheren zullen hiervoor training en ondersteuning 

krijgen. Doel is om de communicatie op Social Media zo effectief mogelijk in te zetten. Voorbeeld 

zijn trainingen op het gebied het creëren van content, redactie, online crisismanagement en 

webcare.  

 

 Workshops medewerkers  

WUR hecht er waarde aan dat medewerkers actief zijn op sociale media. Om medewerkers te 

daarin te ondersteunen en faciliteren worden er workshops georganiseerd. Deze workshops zijn 

vrij toegankelijk en richten zich op het persoonlijk gebruik van verschillende Social Media als 

Facebook, Twitter en LinkedIn. Doel is om de praktische kennis van medewerkers te vergroten 

en mensen te enthousiasmeren en uiteindelijk meer medewerkers actief te maken op Social 

Media. 
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 Social Media Café 

Om medewerkers te laten zien wat er mogelijk is op Social Media  en praktische vragen te 

beantwoorden  wordt er iedere maand een Social Media Café georganiseerd. In deze informele 

sessies is er een vrije inloop voor medewerkers met uiteenlopende vragen over het gebruik van 

Social Media. Doel van het Social Media Café is kennis en ervaringen te delen en een 

aanspreekpunt te bieden voor vragen en ondersteuning.  

4. Richtlijnen Social Media gebruik 
 

Social media zijn niet meer weg te denken uit de communicatie. Er is geen snellere manier te vinden om 

met zoveel mensen tegelijk te communiceren en informatie, ideeën en meningen uit te wisselen. Social 

Media worden binnen WUR in toenemende mate gebruikt voor informatieve, zakelijke en strategische 

communicatie met de verschillende stakeholders. Op Social Media worden maatschappelijke debatten 

gevoerd over onderwerpen in het hart van het Wageningse domein. Voor WUR is het belangrijk om daar 

aanwezig te zijn, om zelf debatten te initiëren en daarmee haar thought leadership te vestigen en te 

bevestigen. 

Veel medewerkers van WUR hebben er al goede ervaringen mee opgedaan. We hopen en verwachten dat 

er nog veel meer mensen de mogelijkheden van gebruik van Social Media gaan ontdekken en gebruiken. 

Met die intentie hebben we deze richtlijnen voor het gebruik opgesteld. 

Waarom Social Media gebruiken? Via Social Media kun je met de hele wereld communiceren en is het 

gemakkelijk om mensen te vinden die interesses met je delen ongeacht of ze in Wageningen zitten of in 

Tokyo. Daardoor kun je veel sneller een relevant netwerk opbouwen en inzetten bij de werving van 

nieuwe klanten, studenten of medewerkers, of om je verhaal aan een brede doelgroep te vertellen. 

Binnen WUR werken we allemaal aan de kwaliteit van leven, de verhalen over het werk dat we doen en 

wat daarmee bereikt kan worden vormen samen ‘het verhaal van WUR’ en ze hebben de potentie om de 

reputatie van WUR te versterken, daarom het is van belang dat je jouw deel van het verhaal vertelt. Op 

deze manier ben je een online ambassadeur voor WUR.  

Deze richtlijnen zijn geschreven om te zorgen dat je gebruik van Social Media een optimaal effect heeft 

zonder onbedoelde gevolgen. Wanneer je de do’s en dont’s gebruikt dan loop je weinig risico’s en kun je 

in je werk heel veel plezier en profijt hebben van Social Media. 

WUR onderscheidt twee vormen van Social Media gebruik: 

 Social Media gebruik door medewerkers op eigen accounts.  

 Officiële accounts van WUR of onderdelen, thema’s of projecten van WUR.  

4.1. Social media gebruik door medewerkers op eigen accounts 

Social Media accounts van medewerkers zijn persoonlijke accounts waarbij in het profiel is aangegeven 

dat iemand medewerker is van WUR, of als er in de boodschappen wordt gesproken vanuit de rol als 

medewerker. WUR heeft do’s and dont’s ontwikkeld voor deze accounts. Deze do’s en dont’s zijn in lijn 

met alle overige afspraken en richtlijnen die van toepassing zijn op communicatie door medewerkers. 

Deze richtlijnen voor het gebruik van eigen accounts zijn te vinden in Richtlijnen Social Media gebruik 

door medewerkers op eigen accounts. 

4.2 Officiële WUR accounts 

Officiële Social Media accounts zijn door gebruik van merknamen en uniforme beeldmerken herkenbaar 

als accounts van WUR of haar onderdelen. WUR onderscheidt vier types officiële accounts: 

 Accounts op corporate (WUR) niveau 

Dit zijn accounts van WUR. 

 

http://www.wur.nl/socialmedia/strategieenrichtlijnen
http://www.wur.nl/socialmedia/strategieenrichtlijnen
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 Accounts op het niveau van de submerken of andere onderdelen 

Dit zijn accounts van researchinstituten, de universiteit en andere onderdelen die met Social 

Media hun doelgroep willen bereiken zoals de bibliotheek. 

 

 Thematische organisatie brede accounts 

Thematische accounts worden uitsluitend kenniseenheid overstijgend ingezet. Hierin wordt het 

werk van alle onderdelen van WUR binnen het thema onder de aandacht gebracht. 

 

 Accounts gekoppeld aan een project 

Projecten lenen zich in de meeste gevallen niet voor een eigen social media account, omdat het 

tijd kost om een kring met volgers op te bouwen en projecten meestal een bepaalde looptijd 

hebben. Er zijn echter uitzonderingen denkbaar in het geval van langlopende projecten met een 

grote publieke uitstraling. 

Bij keuzes over de inrichting van accounts wordt de informatiebehoefte van de doelgroep als criterium 

gebruikt: zal de doelgroep eerder kiezen om een instituut te volgen of een thema. De feitelijke keuze 

wordt gemaakt op niveau van de kenniseenheden als onderdeel van hun totale communicatie strategie. 

Voor alle corporate accounts wordt de keuze gemaakt door Corporate Communicatie. In alle gevallen 

wordt gekeken naar het voorkomen van dubbelingen, het is onwenselijk dat doelgroepen versnipperd 

raken over verschillende accounts die dezelfde berichten versturen. Uiteraard worden doelgroepen 

gevolgd in hun Social Media gedrag en dat kan ertoe leiden dat op een gegeven moment bestaande 

accounts worden opgeheven als de doelgroep bijvoorbeeld massaal kiest voor een ander social medium. 

4.2.1 Account aanvragen 

Een WUR account moet worden aangevraagd. Hiervoor moet een aanvraagformulier ingevuld worden 

over het doel en de insteek van het account. Doel is overzicht te houden over de Social Media accounts 

van WUR, advies te geven over de inzet van het account en de juiste naamgeving. Wellicht bestaat er al 

een vergelijkbaar account of wordt geadviseerd een ander type Social Media account in te zetten. Bij 

geschillen beslist de afdeling Corporate Communicatie. 

 

Het aanvragen van een account is dus niet van toepassing op persoonlijke accounts van medewerkers, 

alleen op officiële accounts van WUR en kan gedaan worden via het aanvraagformulier. 

Voor toekenning worden de volgende criteria gehanteerd: 

 Is er sprake van een doelgroep die niet elders met dezelfde informatie wordt bediend? 

 Is er voldoende budget, mankracht om het account goed te kunnen beheren? 

 Bij thema accounts: gaat het om een account dat kenniseenheid overstijgend is? 

 Bij project accounts: is de duur en de uitstraling zodanig dat dit een eigen account 

rechtvaardigt?  

4.2.2 Richtlijnen  

Voor officiële WUR accounts gelden dezelfde richtlijnen als voor medewerkers aanvullend worden de 

volgende richtlijnen gehanteerd: 

 Social Media accounts van WUR zijn actieve accounts. Accounts die langer dan drie maanden geen 

berichten plaatsen zullen, na overleg met de beheerder, worden verwijderd. 

 De richtlijnen voor webcare worden nageleefd. De richtlijnen met betrekking tot webcare zijn te 

vinden in  Webcare richtlijnen WUR.  

 Wanneer er sprake is van issues die de reputatie van WUR in gevaar brengen wordt het issue 

overgedragen aan de verantwoordelijke woordvoerder. Bij issues wordt gebruik gemaakt van het 

protocol Issuesmanagement WUR. 

 Een officieel account van WUR wordt nooit aangemaakt op het persoonlijke emailadres van een 

medewerker. Wanneer dit e-mail adres vervalt is er geen toegang meer tot het Social Media account.  

4.2.3 Merkgebruik en naamgeving 

WUR hanteert voor alle communicatie uitingen een merkenbeleid, hierin wordt beschreven hoe het 

endorsement met WUR moet worden toegepast. Daarom is er ook voor Social Media accounts sprake van 

http://www.wur.nl/socialmedia/aanvraagformulier
http://www.wur.nl/nl/Over-Wageningen-UR/goto/Social-Media/Social-Media-accounts-Wageningen-UR.htm
http://www.wur.nl/socialmedia/strategieenrichtlijnen
http://www.wur.nl/socialmedia/webcare
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afspraken t.a.v. naamgeving. Deze passen binnen de randvoorwaarden van de verschillende Social Media 

(met name wat betreft het aantal beschikbare lettertekens) en maken onderdeel uit van het 

merkenbeleid van WUR. Meer informatie over de naamgeving in Beleid naamgeving corporate accounts 

WUR. 

Wil je in je persoonlijke account aangegeven dat je werkzaam bent bij WUR of een van haar onderdelen? 

Vermeld dan in je profielomschrijving het organisatieonderdeel volgens de richtlijnen merkgebruik. Kijk 

voor meer informatie over richtlijnen merkgebruik in het merkenbeleid van WUR. 

4.2.4 Visuele stijl 

Om de herkenbaarheid van accounts van WUR te vergroten wordt een zelfde visuele stijl gehanteerd 

voor alle avatars. Voor ieder social medium is een eigen stijl ontwikkeld, aansluitend bij de huisstijl van 

WUR. Deze is geformuleerd in Visuele stijl Social Media. Dit geldt uiteraard niet voor de accounts van 

medewerkers.  

4.2.5 Beheer 

Officiële WUR accounts hebben een verantwoordelijk beheerder die bekend is bij corporate communicatie 

en de internetredactie. Bij afwezigheid laat de beheerder zich vervangen door een collega. Voor 

noodgevallen zijn inloggegevens bekend bij de redactie. 

Meer informatie over centraal en decentraal beheer in paragraaf 5.3.  

5. Inzet Social Media accounts 

5.1 Social Media accounts 

Op basis van de definieerde doelgroepen en geformuleerde doelstellingen is het gebruik van Social Media 

binnen WUR te verdelen in twee onderdelen.  

 Social Media accounts voor externe communicatie 

Om de naambekendheid van WUR te vergroten en aan te sluiten bij de communicatieplatforms 

waar onze doelgroepen aanwezig zijn worden er accounts aangemaakt op Twitter, Facebook, 

LinkedIn, Google+, YouTube en Pinterest. Per doelgroep zullen de in te zetten accounts 

verschillen. Een overzicht van de corporate accounts van WUR is te vinden op Social Media 

accounts WUR.  

Social media zijn volop in ontwikkeling en aan verandering onderhevig, daarom zal bij de  inzet 

van de Social Media accounts altijd ingespeeld worden op actuele ontwikkelingen. 

 

 Social media voor interne communicatie 

Voor de interne communicatie binnen WUR kan er gebruik gemaakt worden van Yammer. Op 

www.yammer.com/wur.nl kan iedere medewerker met het WUR e-mailadres een account 

aanmaken en deelnemen aan de online conversies binnen het WUR account.  

5.2 Webcare 

Het is voor WUR van belang om te weten wat er speelt in het ons werkveld en wie daarin een rol spelen, 

zodat hier tijdig op ingespeeld kan worden en zodat we als organisatie zichtbaar en bereikbaar zijn. Om 

deze reden heeft WUR webcare richtlijnen opgesteld die van toepassing zijn op alle officiële corporate 

accounts van WUR.  

Webcare is als volgt onder te verdelen: 

Monitoring en participatie: Het monitoren van de activiteit rondom de eigen berichten en de buzz die 

ontstaat in het sociale domein rondom de organisatie of het domein waarin de organisatie actief is. 

Daarnaast wordt actief deelgenomen aan conversaties die relevant zijn voor de organisatie. 

Online service desk: Het beantwoorden van vragen en geven van informatie wanneer hier via sociale 

media om wordt gevraagd. Deze online service desk is een verlengstuk van de traditionele contact 

mogelijkheden als telefoon of mail.   

https://www.intranet.wur.nl/nl/services/communicatie/merkenbeleid/Pages/WUR-merkenbeleid.aspx
http://www.wur.nl/socialmedia/strategieenrichtlijnen
http://www.wur.nl/socialmedia/strategieenrichtlijnen
https://www.intranet.wur.nl/nl/services/communicatie/merkenbeleid/Pages/WUR-merkenbeleid.aspx
http://www.wur.nl/socialmedia/strategieenrichtlijnen
http://www.wur.nl/socialmedia
http://www.wur.nl/socialmedia
http://www.yammer.com/wur.nl
http://www.wur.nl/socialmedia/webcare
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Issuesmanagement: Het monitoren en managen van discussies op sociale media rondom de 

organisatie of binnen het eigen domein die de organisatie kunnen schaden. Issuesmanagement is van 

belang om imagoschade te voorkomen. 

5.2.1 Monitoring tool Coosto 

Om webcare goed in te richten binnen WUR is het van belang dat er een goede monitoring tool 

beschikbaar is. WUR heeft een abonnement op Coosto voor het beheer van de officiële accounts van 

WUR en haar onderdelen. Met deze tool wordt de activiteit in het sociale domein gemonitord voor de 

opgegeven zoekopdrachten en campagnes. De tool biedt een alert functie die melding maakt wanneer de 

activiteit op Social Media over het merk of het domein sterk toeneemt. Daarnaast is het mogelijk om 

rapportages uit te draaien die inzicht geven in de activiteit, het bereik, het sentiment en de belangrijkste 

influentials. Deze inzichten geven een goed beeld van de impact en het resultaat van het Social Media 

gebruik. Meer informatie over de inrichting en het gebruik is te vinden in de Coosto handleidingen.   

 

5.2.2 Gratis monitoring tools 

Naast Coosto bestaan er verschillende gratis monitoring tools als Hootsuite en Tweetdeck die gebruikt 

kunnen worden bij het beheer van de niet officiële accounts van WUR en haar onderdelen. Deze tools 

maken het niet alleen mogelijk om een Social Media accounts te beheren maar om ook berichtgeving 

over specifieke onderwerpen, evenementen of berichten van bepaalde personen overzichtelijk te 

monitoren. Meer informatie en een handleiding voor het gebruik van Hootsuite en Tweetdeck is te vinden 

op www.wur.nl/socialmedia  Op deze pagina is een tevens een overzicht te vinden van gratis tools die 

ondersteuning bieden bij het gebruik van Social Media. 

5.3 Beheer van Social Media 
De verantwoordelijkheid voor  het beheer van Social Media en de inrichting van webcare ligt deels 

centraal deels decentraal.  

5.3.1 Decentraal 

Redactie – monitoring – participatie – online service desk 

De verantwoordelijkheid voor het beheer van de Social Media accounts van organisatieonderdelen, 

thema’s en projecten ligt decentraal. Een organisatieonderdeel kan het beheer uitbesteden, maar is zelf 

eindverantwoordelijk. Onder het beheer vallen: de plaatsing van berichten, monitoring en beantwoording 

van vragen. Van belang is dat de verantwoordelijk opdrachtgever op de hoogte is van de issues en 

onderwerpen die spelen zodat hier tijdig op ingespeeld kan worden. De verantwoordelijkheid is 

decentraal georganiseerd, omdat organisatieonderdelen zelf op de hoogte zijn van de verstuurde 

berichten, issues en projecten die op dat moment lopen. Deze kennis is nodig om snel en correct te 

reageren op berichten en vragen.  

Het is van belang dat de beheerder van ieder Social Media account bekend is bij corporate communicatie 

en de internetredactie. Bij afwezigheid laat de beheerder zich vervangen door een collega. Voor 

noodgevallen zijn inloggegevens bekend bij de redactie. 

5.3.2 Centraal 

Beheer corporate account - crisismanagement – monitoring  

De corporate accounts van WUR worden centraal beheerd door een Social Media redactie in opdracht van 

Corporate Communicatie. In het geval een issuesmanagement, zal er afhankelijk van het soort issue en 

de omvang, afstemming zijn tussen de communicatieadviseur van het organisatieonderdeel waar het 

issue betrekking op heeft en de persvoorlichters en woordvoerders van WUR. Afhankelijk van issue zal 

overlegd worden hoe hier mee wordt omgegaan. Dit proces staat beschreven in het Issuesmanagement 

van WUR.    

http://www.coosto.com/
http://www.wur.nl/socialmedia/handleidingen
http://www.wur.nl/socialmedia

