Deze bewerkte bijdrage is afkomstig van Luc de Ruijter (www.lucderuijter.nl)
Online interactiemiddelen
Bij de interactievisie past persoonlijke communicatie en digitale communicatie. Die
laatste ondersteunen we met zogeheten samenwerkingsgereedschappen. Met
gereedschap doel ik op een informatieplatform zoals een intranet, of wiki. Hierbij zijn
eigenlijk alle medewerkers eigenaar, en is de communicatierichting interactief. Verder is
de informatiedoelstelling hier niet langer een traditioneel communicatiedoel, want het
platform ondersteunt je in je werk. Gereedschappen worden gebruikt omdat je ze zelf
graag wilt of moet gebruiken omdat ze een rol vervullen in het (digitale)
samenwerkingsproces. Ze horen bij het interactieve communicatieproces dat
samenwerken heet.
Twee opmerkingen vooraf. Gereedschappen hebben geen publicatiedatum. Ze zijn er
gewoon continu, klaar voor gebruik.
In de tweede plaats is het van belang social media een plek te geven in deze uitsplitsing. Zijn
social media actiemiddelen of samenwerkingsgereedschappen? Zijn social media primair
gericht op samen interacteren (zoals samenwerken) of zijn ze bedoeld om
communicatieboodschappen te zenden? De sociale component van social media draait
uiteraard om interactie.
Intranet
Intranet is niet alleen een ‘uithangbord’ voor zendergerichte boodschappen. Het is ook een
samenwerkingsgereedschap. De Ruijter1 onderscheidt vier digitale ruimten, met elk een
helder af te bakenen functie in zowel interne als extern gerichte websites. Het afbakenen van
ruimten heeft tot doel de diversiteit in communicatieprocessen expliciet te maken. Het belang
hiervan bespreek ik hieronder in de context van geïntegreerde digitale communicatie.
1. Communicatie en voorlichting
De taak hier is voorlichting, zowel naar binnen als naar buiten. De doelstelling van deze ruimte
is ‘information transfer’ door middel van een zendende boodschap, die doorgaans is
opgesteld volgens de geldende journalistieke normen.
2. Informatie en documentatie
Downloads (documenten) bungelen regelmatig ergens onder aan een pagina, en hebben nog
lang niet altijd een consistente plek op een pagina. Binnen organisaties wordt de meeste
informatie ondertussen wel ‘gecommuniceerd’ als document. En steeds meer zien we
documenten oprukken in digitale communicatie. In Sharepoint-achtige omgevingen staan
documenten vaak centraal. Documenten hebben echter een andere functie in de
communicatie dan voorlichting. Ze verdienen daarom een aparte ‘ruimte’.
3. Transactie en dienstverlening
Dienstverlening als aandachtspunt in (intern) webbeleid is in opmars. Hoewel er op internet al
jaren webwinkels zijn waar je als bezoeker transacties kunt doen, is de vertaalslag naar
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intranet er één van de laatste tijd.2 Het besef groeit dat intranet heel veel frequent
terugkerende offline communicatieactiviteiten kan overnemen. Waar je voorheen de
baliemedewerkster moest bellen om een vergaderzaal te reserveren, kun je dat tegenwoordig
vaak via een webtoepassing. Ook voor het rapporteren van een IT-bug, het indienen van een
klacht of het bestellen van het een of ander, staan ons tegenwoordig allerlei online
gereedschappen ter beschikking. Die gaan over dienstverlening. Dienstverlening is in
structuur afwijkend van voorlichting en documentatie en heeft daarom een aparte ruimte in
de digitale omgeving.
4. Participatie en samenwerking
De toenemende mogelijkheden van webtechnologie in het Web 2.0-tijdperk hebben op
internet de mogelijkheden tot meedoen (participeren) sterk uitgebreid. Hoewel we hebben
gezien dat intranetten nog regelmatig worden ingezet vanuit een zendend perspectief, zien
we de laatste jaren een duidelijke aandachtsverschuiving in digitale interne communicatie.
Samenwerking (aan documenten, in projecten of teams) is hierin een terugkerend thema.
Nieuwe (mode)woorden zoals co-creatie (samenwerken aan content of producten), prosumer
(de in (content)productie participerende consument) en crowd sourcing (het aanboren van de
collectieve ideeënbus die wij als webgebruikers vormen) horen bij de ontwikkeling. Veel van
deze trends en applicaties worden inmiddels vertaald naar interne toepassingen. Hierbij kun je
denken aan het interne broertje van Twitter, Yammer.
Dat participeren een geheel ander proces is dan voorlichten, het doen van zaken of het vinden
van documenten, verklaart dat dit ook een aparte ruimte vergt in digitale communicatie.
Het identificeren van ‘digitale ruimten’ heeft tot doel de verschillende aspecten van digitale
communicatie met elkaar in verband te kunnen brengen. De beschreven ruimten staan
immers niet op zichzelf. Een nieuwsbericht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een
nieuwe dienst, waarvoor nieuwe procedures gelden. En het is van deze tijd dat we kunnen
reageren op dat nieuwsbericht. Daarmee heb je gelijk drie verschillende ‘ruimten’ binnen de
context van één vraag te pakken. Het komt nog veel voor dat verschillende media naast elkaar
als silo worden aangeboden, terwijl ze inhoudelijk uiteraard verband houden met elkaar.
In digitale communicatie draait het steeds meer om het verbinden van mensen, verschillende
informatiebronnen en communicatieprocessen. De behoefte aan samenhang bij de
eindgebruiker wordt steeds meer leidend bij het inrichten van websites. Hierin zie je de
verschuiving terug van aanbodgerichte, verzuilde papieren communicatiemodellen, naar
digitale vraaggestuurde communicatiemodellen. Ook in social media zie je (nu al) de behoefte
aan integratie. Zo kun je op Facebook (een sociale netwerkzuil) ook vrienden uit je andere
online netwerken en e-mailaccounts importeren.
Met de voortschrijdende digitalisering worden ook de grenzen tussen intern en extern
diffuser. En met de komst van mobiel internet vervagen bovendien ook nog eens de grenzen
tussen werk- en thuisomgeving. Het is dus niet verwonderlijk dat in onze tijd zoveel wordt
gesproken over openheid en transparantie. Het interval tussen actie en reactie wordt in het
digitale domein steeds korter; de mate van (digitale) interactie wordt steeds groter. Dit is wat
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digitalisering min of meer afdwingt of met zich meebrengt.
De introductie van een intranet vraagt aandacht, wil het uiteindelijk worden omarmd door
gebruikers. Head noemt in dat verband drie richtlijnen waaraan je zou moeten denken bij het
ontwikkelen van een intranetsite:3
Ken je publiek. Het publiek zijn alleen de medewerkers. Zorg dat je weet wie het zijn.
•
Weet waaraan medewerkers behoefte hebben.
Zorg voor productiever werk. Ontdek wat de gebruikers vaak doen en speel in op hun
•
dagelijks werk. (Zie de casus van Rijkswaterstaat.)
Het belangrijkste het eerst. De belangrijkste informatie en applicaties moeten het
•
gemakkelijkst te vinden zijn.
Robertson4 maakt dit nog concreter door de evolutie van intranetten te schetsen waarin elke
fase een andere focus heeft. Waar velen twee jaar geleden bijvoorbeeld nog bezig waren met
usability, draaien intranetten inmiddels om usefulness.
Blog
Vanuit een actievisie kun je online allerlei middelen inzetten, en naast elkaar gebruiken. Blogs
zijn als ‘zendmiddel’ dan ook lang niet altijd aangesloten op de corporate site, of een intranet.
Het naast elkaar optuigen van allerlei middelen – elk met zijn specifieke eigenschappen – leidt
dan ook regelmatig tot digitale verzuiling.
Facebook en andere sociale netwerken
Sociale netwerken draaien om contacten en interactie met contacten. Ze bevatten
persoonsprofielen, discussiegroepen, agenda’s en prikborden. Zodra je als lid aanhaakt in het
netwerk, worden je gegevens vergeleken met alle andere leden die al lid zijn. Op basis van de
overeenkomsten tussen personen (zoals zelfde opleiding en zelfde werkgever) worden
verwante personen aangedragen als mogelijke match. Op basis van onderwerpen ontstaan er
vervolgens gemeenschappen van geïnteresseerden die hierover online discussies voeren. Het
incidenteel zenden van boodschappen is ondersteunend aan het kerndoel achter sociale
netwerken: het leggen en aangaan van relaties.
LinkedIn en Facebook staan op internet. Dit betekent dat alle informatie in dergelijke
smoelenboeken in meer of mindere mate openbaar is. Dit is iets om in het achterhoofd te
houden voordat je een fotoverslag van het personeelsuitje op de Facebook-pagina plaatst.
Overigens maakt Facebook zich op om voor intranetten een aparte applicatie te bieden, zoals
Yammer dat doet voor intern twitteren.
Discussiefora
Datgene wat gemeenschappen (communities) bindt, heeft te maken met onderwerpen en
thema’s die mensen bezighouden. Hierover discussieert men op sociale netwerken. De
reacties hierop leiden als vanzelf tot nieuwe connecties. Discussies zijn een integraal
onderdeel van sociale netwerken.
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Daarnaast bestaan er ook discussiefora die niet zijn ingebed in een sociaal netwerk of
community. Helpfora bijvoorbeeld zijn zelfhulpgroepen waarbij je vragen kunt stellen, waarop
anderen vervolgens kunnen antwoorden.
Wiki
Een wiki is een website waarop gebruikers (content managers) samen werken aan stukken
content. Voorheen werd informatie offline geproduceerd, geredigeerd en vervolgens als het
‘af’ was op intranet of internet gepubliceerd. In een wiki vindt het hele groei- en
productieproces van informatie online plaats. Elke daartoe gerechtigde gebruiker (iedereen)
kan teksten toevoegen en wijzigen. Elke wijziging is bovendien terug te voeren op degene die
die wijziging aanbracht. Wiki’s ondersteunen de borging van informatie (ook in een
organisatie) en zijn een bron bij het genereren van kennis. Een wiki is een bruikbaar
gereedschap om samen te werken aan een nieuw corporate vocabulaire, bijvoorbeeld bij een
fusie. Op Wikipedia werken duizenden mensen op deze manier ‘tegelijkertijd’ aan deze
digitale encyclopedie.
Social bookmarking
Als je een pagina op het web snel wilt kunnen terugvinden, maak je er een bookmark of favoriet
van in je browser, op je pc of werkstation. En soms mail je een interessante link door naar een
collega. Websites zoals Delicious en Digg voegen hier een dimensie aan toe. In plaats van dat je
een bookmark in je persoonlijke browser toevoegt, voeg je die toe aan jouw pagina op een
social bookmarking site. Dit heeft als voordeel dat je dit hyperlinkarchief vanaf elke pc (met
internetaansluiting) kunt benaderen; dus ook als je niet op je eigen pc werkt. Als je anderen
toegang geeft tot jouw bookmarkpagina – dit doe je net zoals je vrienden toevoegt aan je
Facebook-account – kunnen die anderen jouw bookmarks ook zien. Bovendien zie je zelf wie er
nog meer bookmarks heeft toegevoegd die zijn getagged met dezelfde metadata. En zo
ontstaan er rond al die bookmarks weer relaties en verbindingen. Dat maakt ze sociaal.5
Collaboration, Google docs, Surfgroepen, Sharepoint, et cetera
Er zijn inmiddels allerlei platforms waar informatie-uitwisseling het belangrijkste doel is. Het
belangrijkste en meest zichtbare onderscheid van dit type uitwisseling is de vorm van de
informatie. Dat is in heel veel gevallen de documentvorm. Dit is een andere vorm dan de
‘traditionele’ web content-vorm, die altijd bestaat of wordt getoond als webpagina. Omdat
organisationele inhoud meer is dan een verzameling content, en het beheer van content dus
ook meer is dan web content management, wordt veelal het begrip enterprise content
gebruikt. Dit is alle digitale inhoud in een organisatie. Documenten zijn essentiële
bouwblokken voor kennisontwikkeling. Ze bestaan fysiek, dat wil zeggen dat ze zich digitaal
ergens in een map bevinden. Documenten spelen op intranetten een veel grotere rol dan
conventionele webpagina’s. Documenten sluiten als publicatievorm ook direct aan op het
primaire proces van medewerkers. Het delen van informatie in documentvorm heeft dus veel
minder impact op de primaire werkzaamheden van een contenteigenaar. Het bewaren van
een document op Sharepoint wordt bijvoorbeeld niet als ‘extra werk’ beleefd, terwijl het
kopiëren van een document naar een web content managementsysteem wel als extra werk
wordt beleefd.
Instant Messaging, sms en Yammer
Veel interne communicatie heeft een vluchtig karakter. Toch gebruiken we soms nog
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middelen die dit ad-hockarakter eigenlijk niet zo goed ondersteunen. We e-mailen daarom
heel wat af over gebak bij de koffie en lampen van een auto die nog branden. Snelle eentweetjes worden in digitale communicatie het best ondersteund door applicaties zoals Instant
Messaging (IM) en Twitter. Waarbij dialogen met IM veelal niet zichtbaar zijn voor derden, en
tweets in principe zichtbaar zijn voor al je aangesloten relaties, followers. Twitter is een kort
berichtensysteem van 140 tekens per bericht. Je kunt ervoor kiezen mensen in jouw netwerk
te volgen, dan ontvang jij hun ‘tweets’ (hun berichten). Of mensen kunnen jou volgen (je
‘followers’). Tweets kunnen een sterk informeel karakter hebben en zelfs gaan over wat jij op
dit moment doet...
Dit is gelijk een potentiële valkuil voor interne communicatie, omdat het twitteren over de
afwas of de hond geen relatie heeft met het werk dat we in de organisatie doen. Bovendien
staat Twitter op internet en zijn kennisgerelateerde tweets dus ook te zien door alle
volgelingen – ook als het een interne aangelegenheid is waarover wordt getweet.
Yammer is een afgeschermde variant van Twitter die weliswaar op internet draait, maar
uitsluitend kan worden gebruikt door houders van een corporate account.
E-learning
E-learning is een digitaal gereedschap om te leren. Er bestaan meerdere vormen van elearning. Op internet worden regelmatig webinars gehouden. Dit zijn presentaties die ergens
ter wereld live worden gehouden en via het web worden uitgezonden. Als je wat leert van
zo’n presentatie heb je ge-e-leerd.
Veel organisaties bieden e-learning aan als standaarddienst. Medewerkers mogen (en moeten
soms) bepaalde e-modules volgen om zich te ontwikkelen binnen de organisatie. Ze kunnen
een toevoeging zijn op fysieke lessen en cursussen. Ze kunnen ook offline leertrajecten
vervangen. Via het web ontsloten e-learningapplicaties hebben als groot voordeel dat ze altijd
beschikbaar zijn. Door in te loggen zijn ze vanuit de gehele wereld te bereiken.
Duidelijk is dat samenwerkingsgereedschappen anders zijn dan een journalistieke
contentproductie. We zouden dus in het communicatievak niet moeten proberen deze
samenwerkingsgereedschappen te zien als nieuwe podia voor journalistieke corporate
content. Enterprise content is wezenlijk anders en vraagt een ander type activiteit van de
communicatieprofessional in content management. Het plaatst de communicatieprofessional
in een nieuwe rol.
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