
Even

voorstellen

Een social marketing bedrijf die bedrijven helpt met 

recruitment, sales en marketing 

Oprichter Aposte

Een methodiek om merkambassadeurs te activeren

Bedenker Social shift

Ondernemer | vader van 3 kinderen | 24 jaar samen met Joyce | Tennis &  

duiken | | netwerker prive en zakelijk | Schrijver Social shift

Koen Jordaans

https://youtu.be/wIfn8JamSQU
https://youtu.be/wIfn8JamSQU


De weg naar Social 

shift. Inspiratie

Een managementtool voor

snelgroeiende bedrijven

Rockefeller habits

Een nieuw concept en bedrijf

ontstaan door de ervaring met 

Twitter in 2010

1 Persoonlijke

tweet

De kern is waardevernieuwing

‘value innovationr’

Blue ocean

https://www.youtube.com/watch?v=8ExRnpy4rPE
https://www.youtube.com/watch?v=8ExRnpy4rPE


Wat is de

Social shift?

Een organisatie medewerkers centraal zet in de communicatie 

met alle stakeholders. Met de Social shift methodiek behaal je  

resultaat met owned, earned en paid media. Lees meer op 

www.socialshift.nl

Een strategie

Met duidelijke rollen, een online platform en werkwijze

worden medewerkers geactiveerd als

merkambassadeurs

Een methodiek

De allerhoogste vorm van communicatie is die van mens tot mens. Alleen

met oprechte, authentieke en persoonlijke communicatie is het mogelijk om 

je visie, geloof en drijfveren over te brengen en echt het verschil te maken

Waarom?

http://www.socialshift.nl/


Naamsbekendheid

• Bereik van posts op social media van medewerkers is 

561% hoger dan van corporate social media pagina’s

• De gemiddelde Nederlander heeft 500 contacten op 

social media

Merkambassadeurs

• Leads via merkambassadeurs leiden tot 7x vaker tot 

een opdracht.

Nieuwe leads

• 91% van de zakelijke klanten is actief op social media

• Gemiddeld gaan nieuwe klanten over tot contact na het 

zien van 3 tot 5 boodschappen 

Persoonlijker (werkgevers)imago bedrijf

• Klant retentie ratio (behoud) is 18% hoger bij 

organisaties met betrokken medewerkers  

Nieuwe kandidaten

• 91% van de werkgevers gebruikt social media voor 

het werven van talent

• 76% van de werkzoekenden vindt een baan via-via 

(referral recruitment)



Tanja van Oosten | Senior communicatie adviseur

“Het was de missing link naar een beter imago”



Andre Schuijl | JobXion - bouw

“We hebben een verandering tot stand gebracht 
en daarmee ons toekomstperspectief enorm vergroot”



Dirk Renders | Verkoop directeur Persgroep

“‘De Social Shift is voor mij de moderne vorm van mond-tot-
mondreclame, maar dan met een eindeloos veel groter effect. 

Als je een goed plan hebt”



Start
Eind 2010 met 1 tweet

Investeerders
2013

Nederland
60 bedrijven

Internationaal
Eerste stappen in 5 landen

Social shift tot heden



Social media in cijfers
De wereld van social media is altijd in beweging!

LinkedIn wordt actief gebruikt door professionals 

tussen de 20-64 jaar.

Instagram is enorm in opkomst. Tussen de 15-39 

jaar gebruikt bijna 50% Instagram.

Met name jongeren kijken vlogs via YouTube: 

maarliefst 86% tussen de 15-19 jaar.

Meer dan 11 miljoen Nederlanders maken gebruik 

van WhatsApp, waarvan 8 miljoen dagelijks

Twitter wordt het meest  

gebruikt door mensen van 20-30 jaar.

De jeugd tussen 15-19 jaar heeft zeker ooit van 

Snapchat gehoord. 72% maakt er actief gebruik 

van.

11 miljoen Nederlanders hebben Facebook. 

Verrassend: van de 80-plussers maakt 38% 

gebruik van Facebook. 

Social media 

in 

cijfers



Belangrijke

Statistieken

6,8 miljoen dagelijks Facebook 

4 miljoen dagelijkse Instagram

gebruikers

Facebook & Instagram

1 miljoen dagelijkse

gebruikers

Linkedin

12 miljoen dagelijkse

gebruikers

Whatsapp grootsts



DATA

Het algoritme bepaalt 

wat je te zien krijgt
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Hoe werken

Social media



1000

500

100

25

0 250 500 750 1000 1250

2010

2013

2016

2018

Impact social media posts vanuit corporate accounts

# Volgers

# Bereik

Bereik

Social media



ALS JE AMBASSADEURS CONTENT DELEN OP SOCIAL MEDIA

ALS JE CONTENT DEELT OP CORPORATE SOCIAL MEDIA

50,000 VOLGERS
2% ORGANISCH BEREIK

1000 BEREIK

1000 BEREIK10 AMBASSADEURS
25-50% BEREIK, 

GEMMIDDELD 400 PEERS / AMBASSADEUR

Bedrijven pagina vs 

merkambassadeurs



Kanalen die je als organisatie zelf beheert. 

Denk bijvoorbeeld aan je corporate 

Twitter-account en je bedrijfswebsite

OWNED

Kanalen waar je je plek echt hebt

‘verdiend’, vooral omdat je waardevolle

content deelt. Denk aan een LinkedIn-

bericht over de trends op jouw vakgebied.

EARNED

Bestaande doelgroep/huidige klanten

Nieuwe doelgroep

Kanalen waar je een (tijdelijke) plek koopt.  

Tegen betaling wordt je advertentie of 

post een bepaalde doelgroep getoond.

PAID

Fans

Onderscheid

Media



25 -50 % van volgers

Earned

Bepalen op basis van 

relevantie, doelgroep-

segmentatie

Paid

2– 15% van volgers

owned

Onderscheid

Media



Bas Veersema | Medisch hoofd UMC

“80% van mijn patiënten komt binnen via social media ”



Promoted posts zijn betaalde berichten die 

worden afgestemd op interesses van de 

doelgroep.

Getarget op de gewenste doelgroep.

In te zetten per social medium: 

Facebook, Instagram en LinkedIn.

Paid

media



Likes en reacties zorgen er voor dat het 

bericht in een groter netwerk komt

2 – 15% van de volgers zien de berichten

Authentieke beelden scoren beter 

door de algoritmes.

Owned

media



Likes en reacties zorgen er voor dat het 

bericht in een veel groter netwerk terecht 

komt

561% meer organisch bereik met authentiek 

beeldmateriaal en via merkambassadeurs 

Merkambassadeurs moeten geholpen 

worden met het creëren en delen van 

content

Earned

media



Richard van Ommen | directeur Talentencampus

Je leert anders naar je organisatie te kijken en daardoor iets voor elkaar krijgt wat anders 
misschien wel buiten bereik was gebleven. Het hele “shift-traject” kun je daarbij zien als de 

ontdekkingsreis die nodig is om het einddoel te bereiken.’”



Earned

media



Sales

Services

Transparant

Authentiek

Bereik

Groeien met 

de 

Social shift



Luuk Slaats | CEO Centralpoint

“De Social Shift is voor mij bij uitstek de methode om je klant in een zo vroeg mogelijk stadium 
van zijn customer journey te beïnvloeden. Relevante content en de netwerken van je 

medewerkers zijn daarvoor belangrijk”



Social shift | van social media naar Social thinking

Bedrijf als netwerk

Zakelijk of prive, hoezo?

Voordeel

Het bedrijf is een netwerk van zakelijke

contacten

Een medewerker heeft zakelijke en

privecontacten die interessant kunnen zijn voor

business

Goed faciliteren van medewerkers levert

voordelen op. Een beter imago door echte

verhalen in een groot netwerk

Authentieke beelden zijn goud waard

Echte verhalen van de werkvloer laten zien hoe 

het er echt aan toe gaat



Doe maar normaal dan doe je 

al gek genoeg

Cultuur

Weinig kennis van de 

mogelijkheden

Kennis

Verschillen in gebruik

persoonlijk en zakelijk

Gedrag

Te weinig tijd om te leren en

en actief te zijn

Tijd

u
itd

a
g
in

g
e
n
?

https://www.youtube.com/watch?v=7pJv91Qk0QA
https://www.youtube.com/watch?v=7pJv91Qk0QA
http://apcn.creativeconnect.nl/
http://apcn.creativeconnect.nl/


Data
Leads

Statistieken

rapportage

Beeldbank

voorspellingen

Plan 
Content strategie

Content planning

Social shift methodiek (rollen, tool, content en samenwerken) 

Tools
Set-up Apostle Connect

(E-)activation (leren, gedragverandering en gamification)

Set-up campagnesRedactie 
Unieke Berichten maken

varieties van berichten

betaalde campagnes

Landingspagina’s

Strategie & 

Aanpak kennis - tijd - gedrag



Social shift

Toolbox

Borging door een digitale

communicatie infrastructuur

Techniek

Eenvoudig in te vullen en

houvast

Templates

E-learning en gamefication

E-activation

Rollen, structuur en centrale

redactie

Werkwijze



Social Creator
Maakt foto’s en video’s in het 

werkveld binnen de contentpijlers

Social Master/group 

manager

Maakt social media berichten en

is aanjager

Social Publisher
Deelt berichten in zijn/haar

netwerk

Rollen
Van Social Master tot Social Publisher



Infrastructuur
Duidelijke rollen, techniek en een redactievergadering zorgen voor borging van de methodiek



Platform

Employee advocacy

Your Title Here

http://apcn.creativeconnect.nl/
http://apcn.creativeconnect.nl/


Platform

Employee advocacy

Your Title Here





Belangrijke

wetenschappelijke

Onderzoeken

De invloed van social 

media op de merkwaarde

De invloed van social 

media op de 

merkattitude

Schivinkski en Dabrowski



Belangrijke

wetenschappelijke

Onderzoeken

De risico’s en voordelen

van gebruik social media

Ten aanzien van 

reputatie

Dreher



proposities

Bind klanten en medewerkers aan jouw 

organisatie. Deel branded content en 

authentieke verhalen van de werkvloer. 

Deel succesjes en onderscheid jezelf door 

te laten zien waar jullie voor staan.

Social binding

De juiste medewerkers vinden is niet 

altijd eenvoudig. Het is belangrijker 

dan ooit om jouw organisatie te 

profileren op de arbeidsmarkt. Met

een groot bereik door authentieke 

verhalen . Met slimme technieken 

versnellen we de quandidate journey.

Social recruitment

Retailers en organisaties met meerdere 

vestigingen of dealerkanaal werken samen aan 

de promotie van jouw merk. Promoot het merk 

door branded en authentieke content te delen via 

de regionale kanalen van de vestiging of dealer.  

Social branding 

Om te groeien is het belangrijker dan 

ooit om jouw organisatie te profileren 

in een overvolle markt. Met een groot 

bereik en onderscheidende boodschap 

en slimme technieken versnellen we de 

customer journey.

Social sales & marketing



Social 
Recruitment

Social 
Marketing & Sales

Social 
Binding

Social 
Brand / retail

Social media campagnes (paid) 

Publishing op corporate social kanalen (owned) 

Authentieke content + verspreiden via medewerkers (earned)

Authentieke content + verspreiden via dealers en vestigingen

Proposities aanpak

Proposities &

Aanpak





Data

Hoe ga je om met privacy?
• Merkambassadeurs geven in de app akkoord
• Er wordt een verwerkingsovereenkomst getekend
• De servers zijn certificeert volgens de nieuwste AVG-normen

Hoe kan ik data meten? 
• Met de koppeling naar Power BI is het mogelijk om hele 

uitgebreide management rapportages te maken
• Met UTM-codes zijn campagnes goed te tracken

Plan
Hoe kan de Social Master een content strategie maken?
• via een wizard is het eenvoudig om een content strategie te maken in 10 

minuten
• Via de wizard worden de content pijlers opgenomen in Apostle Connect
• via de app kunnen medewerkers berichten goedkeuren en insturen 

De Social Master gaat starten met de content planning:
• via Apostle Connect is het mogelijk om berichten in te plannen in de toekomst
• De meeste social Masters starten met het inplannen voor de zakelijke pagina's 

van LinkedIn, Facebook en Twitter
• Doordat je ook berichten kunt delen via je medewerkers en ambassadeurs is 

het mogelijk om meer berichten in te plannen 
• In Apostle Connect kun je planning inzien en borgen 

Onboarding
Is het eenvoudig om te starten met de tool?
• Door een team aan te maken krijg je je eigen omgeving met custos url
• De tool is direct beschikbaar om medewerkers en ambassadeurs uit te nodigen
• door rollen toe te wijzen aan je medewerkers en ambassadeurs maak je het 

duidelijk wat er van hen er wacht wordt 
• Met de tool bespaar je veel tijd doordat je berichtjes vooraf kunt inplannen
• door kennis te delen binnen je team over het gebruik van social media worden 

er meer berichten gedeeld 
• met gamefication krijgen medewerkers en ambassadeurs punten met het 

insturen en delen van berichten

Redactie 

Hoe zorg ik ervoor dat niet iedereen hetzelfde bericht deelt?
• door meerdere variaties te maken zorg je ervoor dat niet alle medewerkers en 

ambassadeurs hetzelfde bericht delen
• met geautomiseerde variaties worden de berichten verspreid in het netwerk 

van je medewerkers (in progress)
• Krijg meer draagvlak met de eindredactie-functie is kunnen medewerkers en 

ambassadeurs altijd het bericht aanpassen in de eigen tone-of-voice

FAQ & 

Aanpak 

https://trial.apostleconnect.com/strategywizard


Social shift

Fans



Social shift

Fans



Social shift

Fans



Social shift

Fans



Apostle

support@apostleconnect.com

Linkedin

Linkedin/koenjordaans/

Whatsapp

0624111692

Vragen?



Thank you


