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De opkomst van sociale media leidt tot uitbreiding van het managerdom in 
de communicatie. Ontmoet de social media manager, de community mana-
ger, de conversation manager, de content manager en de webcare manager. 

door Rutger Vahl
fotografie Cor Mooij en Mark van der Zouw

Sociale types

Nieuwe functies in communicatie en social media

Twitter, Facebook, LinkedIn. They are not only 
ways to stay CONNECTED but also VERY IM-
PORTANT TOOLS for businesses. Some com-
panies now dishing out HEFTY salaries to help 

manage their social media presence. Foti Kallergis is joining 
us with more on that. HEE FOTI! 

HEE MIKE! Yeh, this social media thing has really given 
birth to an ENTIRE NEW industry. Meet the SOCIAL 
MEDIA MANAGERS. They get paid to TWEET, FOL-
LOW, make FACEBOOK-posts and to keep your business 
relevant. The best part is some are making SIX FIGURES 
doing it!’ 
(Uit een uitzending van Fox 7, bron: YouTube)

Een inkomen van zes cijfers door te twitteren, te Face booken 
en LinkedInnen. Het kan in de VS. Maar ook in Nederland 
volgens De Telegraaf. In de serie ‘Wat verdient een…’ meld-
de de krant onlangs dat een zeer ervaren social media ma-
nager in ons land 80.000 tot 100.000 euro per jaar verdient. 
Zou het? Misschien verdient ’ie het wel, maar krijgen doet 
’ie het waarschijnlijk niet. Nog maar weinig bedrijven ver-
oorloven zich een social media manager. Daarbij is de vraag 
hoe De Telegraaf ‘zeer ervaren’ definieert. Sociale media 
stellen pas sinds een paar jaar iets voor op de werkvloer. In 
sociale media is nog niemand ‘zeer ervaren’.

Aan het hbo ‘social media management’ studeren kan niet, 
net zoals je tevergeefs zult zoeken naar een volwaardige 
opleiding tot content manager of community manager. We 
zitten nog in de fase dat particuliere opleidingsinstituten 
meerdaagse ‘opleidingen’ uit de grond stampen. Daar kan 
je voor 2.500 tot 4.000 euro worden bijgeschoold in het ge-
bruik van Twitter, Facebook, YouTube, Ning, GoSocial 
en andere sociale media. Wat leer je daar en wat kun je er 
vervolgens mee? Een opsomming van nieuwe functies in 
de communicatie.

1. De social media manager
‘Social media managers zijn leuke mensen. Ze hebben al-
tijd een goed verhaal. Het zijn mensen met wie je ook graag 
een biertje drinkt.’ Aldus recruiter Floor Nobels van Work-
life Recruitment. Ze zoekt voor opdrachtgevers onder meer 
naar social media managers, een functie die nu eindelijk 
doorbreekt in Nederland, stelt ze vast. ‘Tot voor kort na-
men bedrijven stagiaires aan voor het inrichten van een so-
cial media beleid.’
Een social media manager buigt zich over de vraag via wel-
ke sociale media de organisatie haar klanten kan bereiken. 
Hij of zij stelt doelstellingen op, en coördineert het team 
dat social media platformen (Twitter, LinkedIn, Facebook 
etc.) inricht. Verder waakt de social media manager over 
de diverse typen content die op de social media worden ge-
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Kirsten Wagenaar: ‘Het doorvertalen van input van sociale netwerken naar de interne organisatie lukt meestal nog niet zo goed.’
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‘De content manager is een  
onderschatte functie. Content   

 managers zijn moeilijk te vinden’

plaatst. Tot slot is het zijn of haar taak de organisatie bij 
social media te betrekken en medewerkers social media 
minded te maken. ‘Het gaat de social media manager erom 
klantcontact tot stand te brengen op basis van een social 
media strategie’, stelt Kirsten Wagenaar, senior communi-
ty consultant bij Krem. ‘Doel is om als organisatie een cor-
porate boodschap uit te dragen en communicatie met klan-
ten te bevorderen. Het managen van het merk en de online 
reputatie buiten de website om hoort daar ook bij.’
Roos van Vugt is, naar eigen zeggen, de eerste corporate 
social media manager van Nederland. Al jaren bezig met 
blogs en andere sociale media werd ze in 2008 manager  
e-recruitment bij Deloitte. Begin dit jaar ging ze aan de slag 

als social media manager. 
Haar primaire taak is het 
aanjagen van het gebruik 
van sociale media door de 
Deloitters. ‘Ik heb me on-
der andere hard gemaakt 
voor Yammer, een combi-

natie van Facebook en Twitter maar dan voor de interne 
organisatie. Het is fantastisch te zien dat onze ceo zijn nieu-
we strategie via Yammer komt uitleggen en dat medewer-
kers meteen kunnen reageren.’ Van Vugt probeert ook het 
bewustzijn van zowel het hoofkantoor als de regionale kan-
toren te vergroten. Ze laat zien welke klanten online zijn, 
wat klanten op sociale media bespreken en hoe kantoren 
daarop kunnen anticiperen. Ze houdt ook bij wat er over 
Deloitte gezegd wordt op fora en andere sociale media. ‘Is 
iets belangrijk dan speel ik het door naar de verantwoor-
delijke personen. Maar over een jaar moet de organisatie 
zover zijn dat mensen zelf  de discussies op sociale media 
over Deloitte bijhouden. Mijn functie moet dan opgaan in 
de organisatie.’

2. De community manager
De social media manager wordt vaak verward met de com-
munity manager. ‘Er is overlap’, zegt Kirsten Wagenaar, 
‘maar waar de social media manager meer naar buiten ge-
richt is, houdt de community manager zich vooral met de 
eigen organisatie bezig.’ De community manager beheert 
de diverse communities, op LinkedIn, Twitter en Facebook, 
volgt discussies, modereert waar nodig en speelt – erg be-
langrijk – relevante informatie en wensen van klanten in-
tern door, bijvoorbeeld naar afdelingen als klantenservice, 
communicatie en R&D. Wagenaar was zelf  community  
manager bij de Kamer van Koophandel en zette daar de 
HALLO-community op voor ondernemers. ‘Het doorver-
talen van input van sociale netwerken naar de interne or-
ganisatie lukt meestal nog niet zo goed’, is de ervaring van 
Wagenaar. ‘De reden is dat community managers op een 
eiland zitten. De directie heeft het groene licht gegeven voor 
een sociale media strategie, er zijn platforms ontwikkeld, 
maar de interne organisatie is er niet klaar voor. Voor de 
community manager is het lastig de communities te acti-
veren, omdat er vaak ook niet goed is nagedacht over de 
platforms en wat de organisatie er precies mee wil.’ Net als 
de social media manager is ook de community manager 
nog geregeld een stagiair. Wagenaar: ‘Bedrijven vinden dan 
dat het inrichten van de diverse sociale media platformen 

al genoeg geld heeft gekost.’ Opmerkelijk is dat er voor de 
functie van community manager nog minder opleidingen 
zijn dan voor de social media manager. Wagenaar is be-
trokken bij NextConversation, een post-hbo leergang die 
het vak naar een hoger plan wil tillen.
De community manager is praktijkgericht. Deels noodge-
dwongen omdat de directie weinig oog heeft voor het be-
lang van goed community management, maar ook omdat 
weinig andere medewerkers zoveel gevoel voor content op 
sociale media hebben. Dus maakt de community manager 
die zelf. Zo ook Victor Romijn, werkzaam bij Agis. Hij pro-
duceert filmpjes, blogs en andere content waarmee de ver-
zekeraar via een van zijn socialemediakanalen (Twitter, 
LinkedIn en Facebook) communiceert met klanten.  
Romijn publiceert één a twee tweets per dag, over evene-
menten of gezondheidsnieuws, hij reageert op vragen en 
probeert mee te denken met de klant die aan de andere kant 
van het beeldscherm zit. Nu werkt Romijn aan een inter-
viewserie met Agis-medewerkers op Facebook. ‘Ik krijg de 
vrije hand van communicatie. Overigens val ik onder de 
manager internet, niet de manager communicatie. Agis ziet 
veel in sociale media, omdat wij als merk aanwezig willen 
zijn op de plekken waar onze klanten ook zijn. Collega’s 
snappen waarom ik er ben’, vertelt Romijn. Hij wordt af-
gerekend op kpi’s als het aantal volgers en interacties. 
‘Maar een community manager houdt zich in feite bezig 
met de online reputatie van het merk en die is lastig te me-
ten. Daar zijn geen kpi’s voor.’ Is de communicatie over 
Agis op sociale media in potentie schadelijk voor het be-
drijf, dan overlegt Romijn met een van de voorlichters. ‘Een 
tijdje terug was er de hashtag #AgisZuigt op Twitter. Het 
bleek om één persoon te gaan die een probleem had met 
Agis. We hebben contact opgenomen en dat hielp. De 
hashtag verdween.’

3. De conversation manager
De conversation manager is ook actief  op online commu-
nities, maar anders dan de community manager is hij of zij 
proactiever. Een conversation manager beperkt zich niet 
tot die ene website waarop ‘de community’ zit, maar speurt 
naar alle mogelijke conversaties die rond zijn onderwerp 
opduiken in blogs, tweets, Facebook-posts, etc. De conver-
sation manager gebruikt discussies tussen mensen op soci-
ale media om marketingcampagnes te lanceren of te acti-
veren. Hij of zij probeert discussies te sturen en leden van 
een community bij een campagne te betrekken.
De conversation manager als zodanig bestaat nog niet veel 
bij Nederlandse bedrijven. Hij of zij wordt meestal inge-
huurd. Zo betrok Nike rondom zijn campagne ‘Nike Take 
Mokum’ Simon van Oldenbeek van reclamebureau Boon-
doggle. ‘Doel van de campagne was het rennen minder saai 
te maken. Daar hoorde onder andere een Facebook-pagi-
na bij. Mijn opdracht was het gebruik van die pagina te sti-
muleren door met behulp van dialoog de on- en offline we-
reld bij elkaar te brengen. Dat is gelukt. We begonnen met 
1.500 leden en eindigden de campagne met ruim 9.000. Dat 
is uiteraard niet alleen mijn verdienste, maar onderstreept 
vooral de kracht van de campagne.’ 
Als conversation manager communiceerde Van Oldenbeek 
met leden van de Facebook-pagina en daarbuiten. Hij re-
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Victor Romijn: ‘Een tijdje terug was er de hashtag #AgisZuigt op Twitter. Het bleek om één persoon te gaan die een probleem had met Agis.’
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ageerde op vragen, wees de community op de campagne, 
postte links, filmpjes en andere content. ‘Als het stil was 
dan startte ik zelf  een discussie. Maar niet zonder voorop-
gezet plan en altijd vanuit het vooraf vastgestelde doel: 
mensen meer laten genieten van hardlopen. Elke week be-
paalden we van tevoren welke thema’s we aan de orde zou-
den stellen. We gebruiken ook ideeën vanuit de communi-
ty. Door input op Facebook kwamen er bijvoorbeeld een 
Breakfast Run en een Beer & Pizza Run.’ Volgens Van  
Oldenbeek is een conversation manager zeer actief betrok-
ken bij de community. ‘We organiseerden een run in Am-
sterdam en een van de leden liet via Facebook weten niet 
op tijd te kunnen komen vanwege zijn werk. Ik heb via 
Google het mobiele nummer van die persoon achterhaald 
en hem vervolgens gebeld met de mededeling dat hij gerust 
een kwartier later kon komen. Dat zie je klassieke marke-
teers niet snel doen.’

4. De content manager
Ook wijlen Jan Blokker schreef  nog niet zo lang geleden 
over nieuwe beroepen in de communicatie. In oktober 
2009 brak hij zijn staf  over de hoofdredacteur van Nieu-
we Revu, die zijn journalisten andere taken had gegeven 

en nu ‘content managers’ noemde. ‘Weer iets waar ik te 
oud voor ben’, bromde de columnist.
De content manager waakt over alle digitale communica-
tie in de organisatie, en houdt zich bezig met de technische 
kanten van het managen van content. Hij of  zij is in de 
praktijk niet zelden vooral een webredacteur. Teksten 
schrijven voor website, intranet en de digitale nieuwsbrief, 
het verzamelen van kopij binnen de organisatie en het re-
digeren van die kopij, dat zijn dan de primaire taken van 
de content manager. Maar met die karakterisering doen 
we hem of haar tekort, meent recruiter Floor Nobels. ‘De 
content manager is een onderschatte functie. Er is veel 
vraag naar goede content managers en ze zijn moeilijk te 
vinden. Het is namelijk iemand die het verschil kan maken 
tussen een tekst die wel en die niet gelezen wordt, een web-
site die wel of niet bekeken wordt. Een content manager 
weet hoe je koppen maakt, kleuren gebruikt en welke on-
derdelen van de website je visueel maakt.’
Volgens Nobels zijn veel bedrijven vooral gericht op het 
pushen van hun boodschap. Een goede content manager 
zoekt juist de dialoog met klanten en andere stakeholders. 
‘Een content manager moet weten hoe klanten denken en 
naar welke informatie ze op zoek zijn. Het is iemand die 

Opleidingen

Social media manager

Naam Duur Kosten
Lectric Opleiding Social Media 5 dagen € 2.695,-

Storm Social Media Leergang 4 dagen € 2.395,-

Just Connecting Opleiding Social Media Manager voor zzp’ers 3 dagen € 2.795,-

Beeckestijn Business School Leergang Social Media 6 x 3 uur € 1.980,-

Sawa Training & Advies Social media manager (intern) 2 dagen € 1.795,-

Community manager

Naam Duur Kosten
Hogeschool Utrecht Community management 2 x 3 uur € 395,-

Lectric NextConversation, post hbo opleiding over  

klantrelaties en communitymanagement

18 colleges € 3.695,-

Inholland Academy Community manager 2 x 3 uur € 450,-

Conversation manager

Naam Duur Kosten
Steven van Belleghem Training Conversation Management 1 dag € 495,-

Content manager

Naam Duur Kosten
Lectric Opleiding contentmanagement 5 dagen € 2.695,-

DNV In een dag aan de slag: Content Management 1 dag € 695,-

LOI Content Management Professional 4 maanden € 412,-

Eduvision Opleiding Contentmanager 3 dagen € 1.795,-

Cibit Cursus Content management 1 dag € 595,-

IMF Enterprise Content Management (ECM) Master 4 dagen € 2.415,-

Webcare manager

Naam Duur Kosten
Lectric Webcare 3 dagen € 1.595,-

Eduvision Webcare opleiding 2 dagen € 1.199,-

Educator Webcare als online servicekanaal 1 dag € 699,-
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langere tijd in communicatiefuncties bij hetzelfde bedrijf  
heeft gewerkt, daar is doorgegroeid en dus meerdere as-
pecten van marketing, communicatie en sales kent. Bo-
venal is het iemand die erg goed is met taal. Er zijn niet 
veel communicatiespecialisten die deze eigenschappen in 
zich verenigen. Journalisten zijn in de regel niet erg ge-
schikt als content manager. Zij hebben wel taalgevoel, 
maar missen het commerciële inzicht dat de content ma-
nager ook moet hebben.’

5. De webcare manager
Van alle nieuwe communicatiefuncties de defensiefste: de 
webcare manager struint het internet af op zoek naar ne-
gatieve berichten over zijn bedrijf, organisatie of  merk. 
Vervolgens wordt geprobeerd de klager te antwoorden of 
tevreden te stellen. Doel is situaties te voorkomen waarin 
bijvoorbeeld T-Mobile verzeild raakte nadat Youp van ’t 
Hek het bedrijf  via Twitter te kijk zette.
De webcare manager houdt zich doorgaans op in regionen 
van de klantenservice en levert met zijn werk een bijdrage 
aan het reputatiemanagement van de organisatie. Het is 
een functie die deels overlapt met die van de community 
manager. Dat bewijst ook het webcare-team van uitke-
ringsinstelling UWV, dat sinds medio 2010 het web af-
speurt op zoek naar berichten over UWV. Klantadviseur 
Ella Bennink is parttime lid van dit webcare-team: ‘Op vra-
gen over UWV of uitkeringen reageren we als het kan al-
tijd. Op klachten ook, maar alleen als we echt kunnen hel-
pen. Ik reageer niet op iemand die stoom wil afblazen of 
wil schelden. Dat heeft weinig zin. In principe mengen we 
ons ook niet in discussies over UWW op internet. Daar 
valt voor ons niets bij te winnen. Behalve als in een discus-
sie een relevante vraag wordt gesteld.’ 
Webcare management gaat verder dan het louter defen-
sief  reageren op negatieve berichten. Zo heeft UWV een 
samenwerking met het forum zwangerschapspagina.nl. 
Leden van dit forum kunnen in een apart topic vragen 
stellen aan UWV. ‘Het voelt niet onpersoonlijk om te 
communiceren via internet’, zegt Bennink. ‘Een deel van 
onze klanten heeft liever via internet dan via de telefoon 
contact.’

Communicatie of marketing?
Van social media manager tot webcare manager: horen 
deze nieuwe functies bij communicatie, sales of bij marke-
ting? Daar valt geen eenduidig antwoord op te geven, voor-
al ook omdat bedrijven daar zelf  nog over twijfelen. En de 
managers ‘nieuwe media’ zelf  ook: hun achtergronden zijn 
uitermate divers. Hoewel het bij sociale media in de eerste 
plaats om interactieve commu-
nicatie zou moeten gaan, lijkt 
de functie van social media ma-
nager zich meer in de richting 
van online marketeer te ontwik-
kelen. De conversation mana-
ger is sowieso een marketeer. 
Recruiter Floor Nobels merkt dat opdrachtgevers die ma-
nagers voor hun sociale media zoeken expliciet vragen om 
mensen met een stevig sales-bewustzijn. ‘Social media en 
community managers moeten gericht zijn op conversie’, 
stelt ze. De verklaring: directieleden snappen weinig van 
sociale media. Ze weten ook niet waar ze hun sociale me-
dia managers op mogen afrekenen. Dus is conversie be-
langrijk: het aantal visits, traffic, met dat soort data kan 
de directie iets. Dat er een duurzame community is opge-
bouwd met klanten en dat dit op termijn gunstig is voor 
het merk, vindt de raad van bestuur te vaag. Social media 
managers moeten daarmee communicatief  zeer vaardig 
zijn. Zij moeten enerzijds opboksen tegen een directie die 
niets snapt van social media en anderzijds (marketing)me-
dewerkers die trouw hebben gezworen aan traditionele, off-
line media. Een hondenbaan wil Floor Nobels het zeker 
niet noemen. ‘Maar wel een uitdagende baan. Ceo’s uitda-
gen en meekrijgen, zien waar je een zaadje kunt planten 
en waar je kunt oogsten.’

‘Het heeft weinig zin te  
reageren op iemand die stoom 
wil afblazen of wil schelden’
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