Communicatie

Transparantie geeft macht
Sociale media veranderen de manier waarop bedrijven zich profileren.
Werd de consument vroeger gepusht om producten of diensten af te nemen,
nu draait het om het delen van kennis en het creëren van een positief imago.
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daarbij belangrijk. Dit betekent niet dat je
voordeel van sociale media het verbeteren
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door actuele informatie te delen. “Door
aan de communicatie via sociale media.
handige apps weten veel reizigers al dat er een
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het allerbelangrijkst is om oprecht te
van consultancybedrijf Sapient. Zij gebruikt
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Yammer, een microblog vergelijkbaar met
Twitter, met het verschil dat het binnen de
beveiliging van het bedrijfsnetwerk draait.
De berichtgeving is dus alleen te zien voor
medewerkers met toegang tot het netwerk.
“Michelle communiceert niet alleen over
het reisbeleid, maar laat bijvoorbeeld weten
wanneer er in een veelgebruikt gecontracteerd hotel happy hour is. Op die manier
houdt zij de medewerkers geïnteresseerd
en betrokken bij het reisprogramma.”
Ambassadeurs

Walker benadrukt dat een travel manager
de sociale media niet moet negeren. “De
gesprekken vinden sowieso plaats, of je nou
luistert of niet. Waarom zou je sociale media
niet benutten om de betrokkenheid van de
medewerkers bij het reisbeleid te vergroten?
Zakenreizigers lopen allemaal met een
smartphone rond. Er zijn duizenden apps
ontwikkeld voor deze doelgroep. Onderzoek
welke nuttig zijn voor zowel de zakenreiziger
als het bedrijf en deel deze applicaties.
Interactie is de belangrijkste drijfveer,
dan komt het ‘verkopen’ vanzelf.”
Het is niet de bedoeling dat het bedrijf medewerkers volledig vrijlaat in wat zij doen met
sociale media, aldus Walker. “Om binnen het
bedrijf succesvol gebruik te maken van sociale media, heb je een sterke ondersteunende
infrastructuur nodig. Identificeer ‘sociale
media kampioenen’ binnen het bedrijf, die de
communicatie mede kunnen vormgeven. En
stel duidelijke richtlijnen op, zodat alle medewerkers ambassadeurs van het bedrijf kunnen
zijn in de sociale media die zij gebruiken.”
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