
 

De impact van sociale media op de 
bedrijfsvoering van mkb-accountants: 

kans of bedreiging? 





 
 

De impact van sociale media op de 
bedrijfsvoering van mkb-accountants: kans of 

bedreiging? 
 
 

Juni 2017 
  



 2 

  



 3 

Voorwoord 
 

Welkom in de sociale media jungle bestaande uit een ‘bos’ van applicaties die door gebruikers voor 
verschillende doeleinden kunnen worden ingezet. Hoe is het voor de mkb-accountant mogelijk om door 
het sociale media bos, de bomen te zien? Hoort de mkb-accountant thuis in deze jungle en hoe kan hij 
hierbij zijn beroepsregels niet uit het oog verliezen? Wat is wel en wat is niet mogelijk? Hoe kan het mkb- 
accountantskantoor de mkb-accountant hierin ondersteunen? Vragen die menig mkb-accountant en mkb- 
accountantskantoor momenteel stelt of heeft gesteld.  
 
Inmiddels lijkt er bijna geen keuze meer te zijn om wel of niet aanwezig te zijn op sociale media. De 
toename van sociale media gebruikers groeit en blijft groeien. Dat blijkt wederom uit het jaarlijkse 
Nationale Social Media onderzoek 2017 van Newcom Research & consultancy (zie blz 13). 
Uit onderzoek van het CBS 1 komt naar voren dat anno 2015 gemiddeld 63 % van de bedrijven ten minste 
één vorm van sociale media gebruikt. In de financiële sector maakt 63% van de bedrijven gebruik van 
sociale media, 57% maakt hierbij gebruik van sociale netwerken zoals Facebook, 30% maakt gebruik van 
blogs of microblogs zoals Twitter, 23% maakt gebruik van sites die multimedia delen zoals YouTube en 14% 
maakt gebruik van Wiki’s om kennis te delen. (zie tabel 1). 
 
Tabel 1. Bedrijven die sociale media gebruiken, naar bedrijfstak, 2015 

 

Sociale media 
gebruikt 

Type sociale 
media       

    

Sociale 
netwerken 
(bijv. 
Facebook) 

Blogs of 
microblogs 
(bijv. 
Twitter) 

Sites die 
multimedia 
delen (bijv. 
YouTube) 

Wiki's 
om 
kennis 
te delen 

 
% van bedrijven

1)
 

   Totaal (Alle bedrijfstakken) 63 61 30 27 6 

Informatie en communicatie 85 82 61 50 30 

    waaronder Uitgeverijen, film, radio en tv 90 87 66 58 17 

Horeca 78 77 34 23 3 

    waaronder Logiesverstrekking 89 89 58 43 4 

    waaronder Restaurants en cafés 75 74 28 17 3 

Verhuur en overige zakelijke diensten 61 59 30 21 4 

    waaronder Reisbureaus, reisorganisatie en –
info 88 86 53 41 6 

Verhuur van en handel van onroerend goed 74 71 42 29 3 

Specialistische zakelijke diensten 73 70 40 30 11 

Handel 65 63 28 30 6 

Gezondheids- en welzijnszorg 64 60 34 29 6 

Financiële dienstverlening 63 57 30 23 14 

Industrie 56 51 21 29 4 

Bouwnijverheid 55 52 21 16 2 

Energievoorziening en afvalbeheer 53 49 30 32 8 

Vervoer en opslag 40 38 13 15 3 

Bron: CBS, ICT-gebruik bedrijven. 
     1)

 Bedrijven met tien of meer werkzame personen. 
     

                                                 
1 CBS 2015 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/44/twee-derde-van-de-bedrijven-gebruikt-nu-sociale-media 

http://www.newcom.nl/socialmedia2017
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In de maanden april en mei 2016 heeft Break Out Marketing in samenwerking met de stichting Novak 
onderzoek gedaan naar het online marketinggebruik van accountantskantoren in Nederland. Het resultaat 
is in beeld gebracht in onderstaande infographic: 
 

 
Afbeelding 1 Infographic Break Out Marketing in samenwerking met Stichting Novak, Online marketing gebruik accountancy in Nederland 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat 67% van de accountants gebruik maakt van sociale media. De 
belangrijkste redenen om sociale media in te zetten zijn:  
1. klanten te informeren (85%); 

2. nieuwe klanten te werven (71%); 

3. verbeteren/creëren van het imago (71%). 
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61% Van de accountantskantoren verwacht in de toekomst meer sociale media in te gaan zetten. Tevens 
komt naar voren dat 61% van de accountantskantoren weten aan welk doel sociale media moet bijdragen, 
maar daar nog geen duidelijke strategie voor hebben uitgewerkt.  
 
In hoeverre hebben mkb-accountantskantoren de voordelen die de inzet van sociale media biedt 
inzichtelijk? Welke invloed heeft het niet kennen van de voordelen, invloed op het ontwikkelen van een 
strategie?  
 
Empirisch bewijs dat ingaat op de strategische inzet van sociale media in het MKB is beperkt. Uit 
onderzoeken komt naar voren dat de inzet van sociale media voordelen oplevert ten aanzien van o.a. de 
klantrelatie, het vergroten van marktinzicht en reputatie verbeteren en dat een strategie essentieel is. Een 
kanttekening is dat de wetenschappelijke onderzoeken zijn geschreven vanuit verschillende invalshoeken en 
landen en er geen vergelijkbare onderzoeken uit andere landen zijn. In iedere conclusie van de gelezen 
onderzoeken wordt aangegeven dat vervolgonderzoek nodig is (Beier&Wagner 2016, Shahizan Hassan, Siti 
Zaleha Ahmad Nadzim, Norshuhada Shiratuddin 2015, Verheyden, Mark; Goeman, Katie; 2013).  
 
Er is geen Nederlandse wetenschappelijke literatuur voorhanden die ingaat op de mogelijkheden/kansen 
en mogelijke bedreigingen en/of voorwaarden bij het inzetten van sociale media voor mkb-accountants. 
Ook is er geen publicatie beschikbaar die de Nederlandse mkb-accountants helpt bij het gebruik van sociale 
media in hun beroepspraktijk. Er is wel veel informatie beschikbaar die uitleg geeft over de werking van de 
verschillende sociale media.  
In 2016 is een onderzoek uitgevoerd door Break Out Marketing 2 in opdracht van Novak. Uit dit onderzoek 
komt naar voren dat het ontbreken van een duidelijke socialmedia-strategie de belangrijkste reden is 
waardoor niet helder is hoe sociale media kunnen bijdragen aan het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen.  
Deze conclusie komt ook naar voren uit wetenschappelijke artikelen (SMB group 2012, Shahizan Hassan, 
Siti Zaleha Ahmad Nadzim, Norshuhada Shiratuddin 2015, Beier&Wagner 2016). Factoren die bij de inzet 
van sociale media in het MKB een belangrijke rol spelen zijn gebrek aan kennis en vaardigheden, de 
beschikbare tijd en de inzet van medewerkers (Verheyden, Mark; Goeman, Katie; 2013, SMB group 2012). 
 
In hoeverre is de keuze bepaald voor mkb-accountants om wel of niet gebruik te maken van socialmedia- 
kanalen? In diverse publicaties die uitgevoerd zijn door de NBA en SRA wordt het belang van sociale media 
voor mkb-accountants aangegeven, zoals: 
 

- In het visiedocument van de NBA getiteld ”mkb-accountant 2020, Visiedocument voor openbaar 
accountant werkzaam in het MKB” (maart 2013), is aangegeven dat relatiebeheer en de communicatie met 
de klant belangrijk worden. Expliciet is aangegeven dat de accountant zal moeten investeren in het gebruik 
van sociale media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter; 
- Uit een onderzoek dat eind 2012 door de Universiteit Leiden in samenwerking met de SRA is 
uitgevoerd, komt naar voren dat bij de selectie van een accountantskantoor de mate van digitalisering een 
belangrijke keuze is voor de mkb-ondernemer.  
 
In dit onderzoek gaan we in op de mogelijkheden/kansen en de mogelijke bedreigingen en/of voorwaarden 
bij de inzet van sociale media voor mkb-accountants van. maar ook op de risico’s die samenhangen met het 
gebruik van sociale media in de beroepspraktijk van de mkb-accountants.  
  

                                                 
2 Onderzoek online marketing 2016 Break Out Marketing in samenwerking met stichting Novak http://stichting.novak.nl/actueel/nieuws/n/online-marketing-
accountancy-2016/ 
 

http://stichting.novak.nl/actueel/nieuws/n/online-marketing-accountancy-2016/
http://stichting.novak.nl/actueel/nieuws/n/online-marketing-accountancy-2016/
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Inleiding 
 

In the past you were what you owned. Now you are what you share. – Charles Leadbeater 
 
De manier waarop we met elkaar kunnen communiceren is de afgelopen jaren enorm veranderd. Konden 
we vroeger alleen een gesprek voeren met onze klant via de telefoon of face to face, tegenwoordig is het 
mogelijk om met onze (potentiële) klanten te communiceren via telefoon, mail, whatsapp (en soortgelijke 
applicaties zoals Threema, Telegram), Twitter, Facebook, Linkedin, Fora, websites en zelfs via de 
chatprogramma’s van spelletjes zoals Wordfeud.  
 
Naast deze vele mogelijkheden om wereldwijd contacten te leggen en te onderhouden heeft de manier 
van informatieverspreiding eveneens een grote verandering ondergaan. In de jaren voor het 
internettijdperk konden we alleen informatie ophalen uit de dagelijkse krant, het journaal op tv op 
gezette tijden, wekelijkse of maandelijkse magazines, een statische website, papieren publicaties enz. Nu 
kunnen we 24/7 actuele informatie ophalen via journalisten die hun nieuws verspreiden via sociale media 
zoals Twitter, nieuwswebsites zoals nu.nl en tv- kanalen en kan iedereen zich online profileren via een 
eigen blogsite en andere sociale media.  
 
Door deze overvloed aan toegankelijke online informatie staan businessmodellen van traditionele 
informatiebronnen zoals dagbladen en magazines onder druk. Zo wordt bijvoorbeeld na 76 jaar het 
weekblad Vrij Nederland een maandblad als gevolg van digitalisering, ontzuiling, ontlezing en de crisis in 
de advertentiemarkt 3.  
De macht van marketing en PR is overgenomen door individuen en online communities die real-live 
informatie delen via microblogs (Twitter), blogs, fora, YouTube, live video streaming enz. (Kietzman, 
2011).  
 
Van monoloog naar dialoog 
De adoptie van social media kanalen door consumenten verloopt sneller dan die van bedrijven. De 
invloed van consumenten heeft consequenties voor organisaties die diensten of producten leveren aan 
consumenten. Dat bleek bijvoorbeeld toen in maart/april 2010 een vulkaanuitbarsting onder de gletsjer 
Eyjafjallajökull op IJsland leidde tot een verstoring van het luchtverkeer en 5 dagen lang het luchtverkeer 
stil lag. Hierdoor waren veel reizigers ergens ter wereld gestrand op de vliegvelden en werd in de 
zoektocht naar meer informatie de social media kanalen overspoeld met berichten. Voor KLM was dit een 
versnellende factor voor de inzet van social media kanalen.  
 
Sociale media maken het mogelijk dat iedereen met of zonder toestemming van een bedrijf of persoon 
kan communiceren over een product of dienst van een merk of persoon en kan anticiperen of 
samenwerken. Het is aan een bedrijf of persoon zelf om te beslissen of ze meedoen of het negeren. 
Ongeacht de keuze zullen sociale media een grote impact hebben (Kietzman 2011). Er zijn diverse 
(inter)nationale voorbeelden van social media escalaties zoals de video die Dave Caroll4 had opgenomen 
over de schade die zijn gitaar heeft opgelopen tijdens een vlucht met United Airlines. De video had hij 
opgenomen uit protest tegen United Airlines voor de manier hoe hij als klant behandeld was door de 

                                                 
3 https://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/27/vrij-nederland-toch-een-maandblad-ondanks-verzet-2944984-a1504073 
4 Video Dave Caroll, United breaks guitars  https://youtu.be/5YGc4zOqozo  

https://youtu.be/5YGc4zOqozo
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klantenservice. De video sloeg aan en verspreidde zich binnen de kortste keren over het hele internet. 

Inmiddels is de video door meer dan 15 miljoen mensen bekeken. Dit incident heeft naast een merk en 
public relations crisis geleid tot 180 miljoen dollar verlies bij United Airlines5. Vóór de komst van sociale 
media kon een bedrijf hier nog ongezien mee wegkomen, tegenwoordig kan een bedrijf met één tweet 
van bijvoorbeeld een bekend persoon 6, één slimme blog, één vernietigende video met één muisklik 
zorgen voor een online sneeuwbaleffect en zodoende een product, dienst of merk om zeep helpen.  

Internet is de grootste facilitator van word-of-mouth uit de geschiedenis7.  Digitalisering geeft de 
klant/consument meer mogelijkheden om (actuele) informatie te delen, feedback te geven op producten 
en diensten en wereldwijd in gesprek te gaan met anderen. 

Marco Derksen oprichter van het socialmedia-platform Marketingsfacts.nl heeft deze sociaaleconomische 
ontwikkeling van individu naar collectief vastgelegd in onderstaande visual. Deze visual brengt de 
ontwikkeling in beeld van de industriële revolutie naar de ontwikkeling van Web 3.0. en is onder andere 
beschreven in het boek Society 3.0. Hierin geeft hij aan dat door de opkomst van digitale media de 
afstand tussen instituten en individuelen steeds smaller wordt. Van traditioneel zenden naar dialoog naar 
een 3.0 tijdperk waar de hiërarchische relatie tussen instituten en individuen verdwijnt en waar men 
samenwerkt op basis van gelijkwaardige communicatie.  
 

 
Afbeelding 2 Marko Derksen, Web 3.0   

                                                 
5 Blog Fast Company over het effect van de vernielde gitaar door United Airlines http://www.fastcompany.com/1320152/broken-guitar-has-united-playing-blues-
tune-180-million 
6 Blog Marketingfacts Tmobile webcare case door invloed van Youp van ‘t Hek 
http://www.marketingfacts.nl/berichten/20101020_twitter_webcare_tmobile_hoe_gaat_dat_als_je_youp_van_t_hek_heet 
7 Boek 2014 Steven van Belleghem, Marketing de nieuwe principes 

http://www.fastcompany.com/1320152/broken-guitar-has-united-playing-blues-tune-180-million
http://www.fastcompany.com/1320152/broken-guitar-has-united-playing-blues-tune-180-million
http://www.marketingfacts.nl/berichten/20101020_twitter_webcare_tmobile_hoe_gaat_dat_als_je_youp_van_t_hek_heet
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1. Wat zijn sociale media?  
 

 

Sociale media worden door Kaplan en Haenlein8 gedefinieerd als een groep internetapplicaties die 
gebruikmaken van de ideologie en technologie van Web 2.0 waarbij een creatieve uitwisseling ontstaat van 
een door de gebruiker gegenereerde content. Onder Web 2.0 verstaat men een platform waarbij content 
en applicaties niet langer door individuen worden gemaakt, maar worden in plaats daarvan continue 
gewijzigd door alle gebruikers die met elkaar samenwerken.  
De term ‘door de gebruiker gegenereerde content’ wordt gebruikt om de verschillende vormen van media 
content die openlijk beschikbaar zijn en gecreëerd zijn door eindgebruikers te beschrijven. Ze moeten 
voldoen aan drie fundamentele eisen:  
 
1. Het moet gepubliceerd zijn op een publiek toegankelijker website of op een social media kanaal dat 

alleen toegankelijk is voor een selecte groep mensen. 

2. Het moet een zekere hoeveelheid creatieve inspanning laten zien. 

3. Het moet gecreëerd zijn buiten de professionele routines en praktijken.  

Onder sociale media worden onder andere microblogs (Twitter), weblogs, Facebook, videosites (YouTube, 
Vimeo), fora en Google+ verstaan. De gebruiker staat hierbij centraal.  
 

Vanuit een conceptueler niveau hebben sociale media de volgende 5 kenmerken9 gemeen: 
 
1. Profielen 

2. Connecties 

3. Content 

4. Conversaties 

5. Waardering 

Kort samengevat komt het op het volgende neer: de social media reis begint (na het ontwikkelen van een 
strategie) met het maken van een profiel op een van de social media kanalen, vervolgens worden er 
verbindingen gelegd met de doelgroep (klanten, prospects, stakeholders) en wordt het medium gevoed 
met (relevante) content op basis waarvan een conversatie kan starten en waardering kan voortkomen. 
 
 
 
 

 
  

                                                 
8 Kaplan en Haenlein (2010) Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media 
9 Meer uitleg over deze kenmerken zie boek Marco Frijlink en Wilco Verdoold ‘Zakelijke doelen bereiken met social media’. 



 10 

2. Hoe kunnen sociale media worden ingezet?  
The journey of a thousand miles begins with one single step. – Lao Tzu 
 

Uit diverse onderzoeken (Beier&Wagner 2016, Novak 2016, CBS, Shahizan Hassan, Siti Zaleha Ahmad 
Nadzim, Norshuhada Shiratuddin 2015) komt naar voren dat veel bedrijven die sociale media inzetten geen 
duidelijke strategie hebben geformuleerd. Dit bleek bijvoorbeeld uit onderzoek van het Novak waarin 61% 
van de onderzochte accountantskantoren dit ook hebben aangegeven. Het ontbreken van een strategie 
zorgt uiteindelijk ook voor het ontbreken van draagvlak en levert problemen op ten aanzien van 
continuïteit en adoptie. Een succesvolle implementatie van sociale media voor mkb-accountantskantoren 
begint bij het schrijven van een strategie, waarin doelen en doelstellingen geformuleerd zijn die met de 
inzet van concrete activiteiten via social media applicaties worden nagestreefd. Het strategisch 
socialmedia- plan is onderdeel van het communicatieplan wat afgestemd is op het strategisch business 
plan van een organisatie. Voor socialmedia-adoptie is het van belang dat het strategisch onderdeel van het 
plan wordt ingevuld door het topmanagement van de onderneming (Beier, Fruh en Wagner 2013), zodat zij 
inzien dat de inzet van sociale media een kritische succesfactor is voor de organisatie. 
 
Een schematische weergave van een strategisch plan ziet er als volgt uit: 
 

 
 

Afbeelding 3 Schema is gebaseerd op het voorbeeld uit het boek ‘Zakelijke doelen bereiken met social media’. Een activiteit kan bestaan uit de 
inzet van sociale media.  
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De manier waarop sociale media kunnen worden ingezet is afhankelijk van de geformuleerde strategische 
doelen en businessdoelen. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste businessdoelen met de daaraan 
gelieerde socialmedia-activiteiten uiteengezet. De doelen kunnen worden ondergebracht in drie 
hoofdcategorieën: nieuwe klanten, omgeving en organisatie.  
 

Businessdoelen  Social media activiteiten 

Nieuwe klanten 

Naamsbekendheid vergroten Delen van relevante content die uitnodigt tot reageren ((micro)blogs, reageren 
op content van anderen, online conversaties starten, inzet van SEO en SEA, 
sociaal adverteren, actieve deelname aan relevante fora/groepen, 
representatieve landingspagina/website 

Klanten behouden Luister, deel relevante content, reageer op vragen, betrek klanten bij o.a. 
innovatie/ontwikkeling, reageer op, luister naar klanten, ondersteun content 
met social adverteren.  

Leads genereren Delen van relevante content, genereren van verkeer naar je website met 
SEO/SEA, ondersteunen van content met sociaal adverteren, zoek, luister en 
start conversaties met prospects, koppel online netwerken van collega’s aan 
elkaar 

Klantenservice verbeteren  Richt webcare in, luister en reageer op vragen van klanten, faciliteer een 
platform of groep voor klanten waarin ervaringen, ideeën enz. kunnen worden 
gedeeld, deel relevante content 

Omgeving 

Reputatie verbeteren  Delen van relevante content, content ondersteunen met sociaal adverteren, 
luisteren en reageren op wat er online over het kantoor en/of collega wordt 
gezegd 

Beïnvloeders betrekken Delen van relevante content, content ondersteunen met sociaal adverteren, 
stimuleer en faciliteer beïnvloeders met content die bijdraagt aan ‘word-of-
mouth’ 

Marktinzicht vergroten Luister en converseer met klanten, analyseer ontwikkelingen in de branche, 
verspreid surveys, ondersteun met sociaal adverteren  

Risico’s beheersen Monitor op wat er wordt gezegd over de organisatie, diensten, producten en 
medewerkers, monitor de omgeving, deel relevante content, reageer op 
problemen, escalaties. 

(Interne) organisatie  

Innovatie/ontwikkelingen bevorderen Zoek feedback van (toekomstige) klanten, verbind en start conversaties met 
relevante doelgroep, filter ideeën op basis van conversaties en waardeer ze en 
betrek de eigenaar van het idee, zoek relevante groepen en participeer daarin 

Medewerkers betrekken Faciliteren en stimuleer medewerkers in het gebruik van social media, 
distribueer content zowel intern als extern. 

Medewerkers werven Deel relevante content zoals vacatures ondersteun het met sociaal adverteren, 
zoek, volg, converseer met potentiele werknemers, maak gebruik van het 
interne netwerk om potentiele werknemers te benaderen  

Productiviteit verhogen Faciliteer, motiveer de inzet van social media ter ondersteuning van sales en 
customer service (webcare), faciliteer en motiveer interne kennisdeling en 
samenwerking via interne netwerken/platformen zoals Yammer/Office365 

Afbeelding 4 Tabel gebaseerd op model Budeco. 
10

 

 

 
 
 

  

                                                 
10 Frijlink, M., Verdoold, W. Zakelijke doelen bereiken met social media 



 12 

3. In hoeverre past het gebruik van sociale media bij mkb-
accountantskantoren? 

 
Mkb-accountants hebben te maken met beroepsregels, zoals VGBA en moeten ze zich houden aan deze 
fundamentele beginselen:  
a. professionaliteit;  

b. integriteit;  

c. objectiviteit;  

d. vakbekwaamheid en zorgvuldigheid;  

e. vertrouwelijkheid. 

Daarnaast is sinds 1 januari 2016 een nieuwe Wet op privacy van kracht gegaan waar bedrijven en 
instanties verplicht zijn om datalekken te melden. Voor mkb-accountants kan in het kader van dit 
onderzoek bijvoorbeeld gedacht worden aan het versturen van een mail, met niet verborgen cc-adressen 
of gebruik maken van het WIFI netwerk in openbare ruimten. 11 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat het van groot belang is dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de 
beroepsregels en vertrouwelijke gegevens van klanten. Dit betekent niet dat de inzet van sociale media 
uitgesloten moet worden. Het kan wel resulteren in het treffen van maatregelen, zoals een 
communicatieprotocol, waarin het gebruik van sociale media wordt opgenomen en waarin wordt 
beschreven wat er moet gebeuren wanneer zich iets onverwachts voordoet, zoals een datalek. 
 
Vanuit een ander perspectief, namelijk de dagelijkse praktijk van de mkb-accountant, kan antwoord 
worden gegeven op de vraag of het gebruik van sociale media past bij een accountantskantoor: 
 
- Ieder mkb-accountantskantoor voorziet zijn werknemers in één of meerdere communicatiemiddelen 

zoals een smartphone, laptop of pc en eventueel een ipad, waardoor hij/zij onlosmakend verbonden zijn 

met het internet. 

- Interne en externe communicatie verloopt veelal via email. 

- Ieder mkb-accountantskantoor heeft een website. 

- Wanneer een accountant informatie nodig heeft over een klant, prospect of voor andere zakelijke 

doeleinden zal hoogstwaarschijnlijk Google worden geraadpleegd. 

- Er zijn 10,9 miljoen mensen die gebruik maken van Whatsapp, waarvan 7,8 miljoen dagelijks, hieronder 

bevinden zich mkb-accountants en prospects/klanten/andere stakeholders.  

- Er zijn mkb-accountants die al een profiel hebben aangemaakt op socialmedia-kanalen zoals Linkedin, 

Twitter en Facebook. 

- Er wordt online relevante data gedeeld die bij kan dragen aan het behalen van een businessdoel zoals 

die in hoofdstuk 4 zijn weergegeven. 

- Het werven van personeel is in de afgelopen tijd veranderd en vindt voornamelijk online plaats. 

- Communicatie en relatiebeheer met de klant/stakeholders wordt steeds belangrijker, blijkt uit 

onderzoeken van NBA en SRA. 

                                                 
11 https://www.accountant.nl/artikelen/2016/2/datalek-wordt-board-room-topic/ 
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- Ontwikkelingen bij klanten staan niet stil en zullen bij het selecteren van een mkb-accountant letten op 

de mate van digitalisering van het mkb-accountantskantoor. 

- Accountants bezitten veel kennis, kennis is content (bijvoorbeeld publicaties). Online delen van content 

gaat 1000 keer sneller dan offline en heeft bovendien een groter bereik. 

- Oude businessmodellen van traditionele communicatiekanalen verdwijnen of veranderen naar online. 

 
Bovenstaande punten tonen aan dat mkb-accountants minimaal op één of meerdere vlakken online 
aanwezig zijn en wat de toegevoegde waarde is van de inzet van sociale media. Het is niet meer de vraag óf 
sociale media passen bij mkb-accountants, maar eerder hoe kan het mkb-accountantskantoor 
voorzieningen treffen om gebruik te maken van de voordelen die de inzet van sociale media met zich 
brengt. Daarnaast hoe kan het mkb-accountantskantoor zorgdragen voor een effectieve en efficiënte inzet 
die bijdraagt aan de strategie van de organisatie? En hoe kan het mkb-accountantskantoor zorgdragen dat 
zij voorziet in richtlijnen, training en andere handvatten die de mkb-accountant ondersteunt in het juiste 
gebruik van alle middelen?  
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4. De belangrijkste socialmedia-platformen: 
 

 
Afbeelding 5 Nationale Social Media onderzoek 2017 van Newcom Research & consultancy  

Het socialmedia-landschap is volop in ontwikkeling. Wat vandaag ‘hot’ is, kan zomaar morgen uit de lucht 
zijn gehaald. Zo is tijdens het schrijven van dit onderzoek het socialmedia platform ‘Blab’ 12met 1 druk op 
de knop uit de lucht gehaald en stonden Twitter en Google+ nog in 2016 in de top 6 van belangrijkste 
socialmedia-platformen.  
In dit hoofdstuk worden de grootste socialmedia-platformen behandeld en tevens wordt aangegeven wat 
de toegevoegde waarde per socialmedia-platform voor mkb-accountants kan zijn.  
 

1. Top 5 meest gebruikte platformen in Nederland 
 

Een onderdeel van de socialmedia-strategie bestaat uit onderzoek naar de platformen waarop de 
doelgroep actief is. Aan de hand van de uitkomst wordt bepaald welke platformen geschikt zijn om in te 
zetten als middel om de gestelde business doelen te kunnen bereiken. Afbeelding 6 geeft weer welke vijf 
socialmedia-platformen het meest gebruikt worden door Nederlanders, ongeachte leeftijd of doelgroep. 
  
Whatsapp 
Volgens Newcom is Whatsapp het grootste socialmedia-platform in Nederland in 2016. Whatsapp is feitelijk 
geen socialmedia-platform, maar een ‘cross-platform messaging app’. Via Whatsapp kunnen berichten 
worden verstuurd naar de mensen waarvan u het telefoonnummer heeft. Naast het versturen van berichten 
is het ook mogelijk om groepschats te starten, documenten, spraakberichten, video’s, foto’s, locaties, 
contacten te delen of telefoongesprekken te voeren.  
 
3 Redenen voor mkb-accountantskantoren om Whatsapp in te zetten: 

                                                 
12 http://www.socialmediatoday.com/social-networks/group-live-streaming-app-blab-shuts-down 

http://www.newcom.nl/socialmedia2017
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- Direct (persoonlijk) contact onderhouden met klanten/stakeholders; 
- Verbeteren van klantenservice (webcare); 
- Snelle manier om informatie te delen met klanten/stakeholders.  
 
Facebook 
Facebook is een socialmedia-platform waarmee statusupdates zoals foto’s, (live)video’s, evenementen en 
interessante websites gedeeld worden met vrienden, kennissen, prospects, medewerkers en klanten. Voor 
mkb-accountantskantoren is het interessant om een bedrijfspagina aan te maken waar informatie kan 
worden gedeeld over het bedrijf, belangrijke gebeurtenissen, jubilea, vacatures en andere relevante 
updates.  
Het voordeel van Facebook is dat het laagdrempelig is en de mogelijkheden die het biedt om te adverteren 
zijn krachtig qua bereik en effect. Tevens liggen de tarieven om te adverteren lager ten opzichte van 
andere platformen zoals Linkedin en Twitter.  
Groot nadeel is dat de mechanismen (algoritmes) die Facebook inzet regelmatig veranderen en dat deze 
mechanismen op basis van het Facebookgebruik van de gebruiker bepaalt wat in de timeline verschijnt.  
 
Drie Redenen voor mkb-accountantskantoren om Facebook in te zetten: 
- werven nieuwe medewerkers; 
- verbinden met individuen, groepen en bedrijven; 
- naamsbekendheid vergroten. 
 
YouTube 
YouTube is een video-sharing website. In 2006 is het gekocht door Google en is naast Google een van de 
grootste zoekmachines. Dit platform kan ingezet worden om video’s te uploaden, delen, bekijken, 
waarderen en feedback geven. Mkb-accountantskantoren kunnen dit kanaal inzetten ter ondersteuning 
van de businessdoelstellingen zoals het vergroten van de naamsbekendheid. Bijvoorbeeld door de inzet 
van korte, enthousiasmerende en/of informerende (bedrijfs)video’s. 
 
Drie Redenen voor mkb-accountantskantoren om YouTube in te zetten: 
- bijdragen aan de zichtbaarheid van de organisatie en/of thought leadership mkb-accountant; 
- vergroten naamsbekendheid; 
- informeren en enthousiasmeren van stakeholders. 
 
Linkedin 
Linkedin is een zakelijk socialmedia-platform dat zich richt op professionals en bedrijven en biedt de 
mogelijkheid om te netwerken, personeel te vinden, aansluiten en netwerken met leden van relevante 
groepen, (bedrijfs)informatie te delen, bedrijven te volgen. De taal is zakelijk, formeel.  
 
Drie Redenen voor mkb-accountantskantoren om Linkedin in te zetten: 
- in contact blijven met klanten, prospects, stakeholders; 
- werven van nieuwe medewerkers; 
- netwerken en nieuwe relaties leren kennen. 
 
Instagram  
Instagram is een groeiend socialmedia-platform, waarmee foto’s en korte video’s kunnen worden gedeeld. 
De foto’s kunnen openbaar of privé worden gedeeld en eventueel via gekoppelde andere socialmedia- 
netwerken zoals Facebook, Twitter, Tumblr en Flickr. Instagram is vooral favoriet onder jongeren. 
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Belangrijk voor mkb-accountantskantoren is om eerst te onderzoeken of ze met de inzet van dit 
socialmedia-platform doelstellingen en doelgroep bereiken.  
 
3 Redenen voor mkb-accountantskantoren om Instagram in te zetten: 
- medewerkers werven (zie de voorbeelden van de Big 4); 
- naamsbekendheid vergroten onder doelgroep; 
- reputatie verbeteren. 
 

2. Andere interessante zakelijke socialmedia-platformen voor mkb-accountants:  
 
Twitter 
Twitter is een socialmedia-platform waarbij het mogelijk is om in 140 karakters een boodschap over te 
brengen (microblog). Twitter is een chronologische stroom van vluchtige berichten, waarin informatie 
wordt gedeeld, bijvoorbeeld een statusupdate, interessante quote van een spreker op een bijeenkomst, 
een mening of opinie, een poll, (live)video’s, foto’s, artikelen, blogs, websites via een link. Twitter is voor 
iedereen toegankelijk. Het is mogelijk om uw account af te schermen. Bij een privé-account kunnen 
anderen alleen berichten lezen wanneer de eigenaar toegang verleent tot zijn/haar account.  
Twitter is een laagdrempelige manier om met anderen in contact te komen.  
 
3 Redenen voor mkb-accountantskantoren om Twitter in te zetten: 
- medewerkers werven; 
- onderhouden van klantcontacten; 
- naamsbekendheid vergroten. 
 
Slideshare  
Slideshare is een platform wat met name interessant is voor B-to-B bedrijven. Met Slideshare is het 
mogelijk om (bedrijfs)presentaties, documenten, infographics, video’s en whitepapers te delen. Het is in 
2012 overgenomen door Linkedin en speelt een belangrijker rol voor bedrijven die hun zichtbaarheid willen 
vergroten. Slideshare kan direct worden gekoppeld worden aan het Linkedin profiel, waardoor 
toegevoegde presentaties in het Linkedinprofiel zichtbaar worden. 
 
3 Redenen voor mkb-accountantskantoren om Slideshare in te zetten: 
- leadgeneratie; 
- kennisdeling, bijvoorbeeld na een bijeenkomst kunt u de presentatie online plaatsen zodat anderen  
 hem kunnen delen; 
- hoge ranking in Google (vindbaarheid). 
 
Live-streaming (Periscope)  
Periscope is een live video streaming applicatie. Aangezien de grootste socialmedia-kanalen (Twitter, 
Facebook, YouTube) de functionaliteit van Periscope hebben geïntegreerd, wordt in plaats van het 
platform de functionaliteit besproken.  
 
3 Redenen voor mkb-accountantskantoren om live-streaming in te zetten: 
- kennisdeling, 

- zichtbaarheid vergroten, 

- reputatie verbeteren. 
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Bloggen 
Wanneer er geen mogelijkheid is tot het maken van een website, zijn er sociale media beschikbaar die de 
mogelijkheid bieden om informatie te delen die meer dan 140 karakters vragen, zoals Tumblr, Medium en 
Blogpost. Geschikt voor mkb-accountants die willen schrijven over een bepaald expertise, visie of andere 
relevante onderwerpen.   
 
De drie belangrijkste redenen voor mkb-accountants om te gaan bloggen: 
- kennisdeling; 

- reputatie verbeteren; 

- zichtbaarheid vergroten. 

3. Overige populaire socialmedia-kanalen  
 

Pinterest 
Pinterest is een web en mobiele applicatie oftewel een digitaal prikbord waarmee visuele content kan 
worden gedeeld. Voor mkb-accountants kan het interessant zijn om content zoals video’s, infographics en 
publicaties hierop te delen.  
 
Snapchat 
Snapchat is vooral populair onder jongeren. Met Snapchat is het mogelijk om foto’s en korte video’s te 
maken al die 1-op-1 verstuurd kunnen worden naar een of meerdere ontvangers. De foto’s blijven een paar 
seconde op het scherm en verdwijnen daarna.  
 
Foursquare/Swarm 
Foursquare is ontwikkeld om snel met vrienden een locatie te kunnen delen om elkaar daar te ontmoeten, 
bijvoorbeeld in een café . Swarm is een spin-off van Foursquare die gebruikers de mogelijkheid biedt om 
naast het ‘inchecken’ ook activiteiten en berichten te plaatsen. De locatie of activiteit kan door de gebruiker 
worden beoordeeld.  
Voor mkb-accountantskantoren kan het interessant zijn om te zien wie er ingecheckt heeft in het kantoor. 
Het kan ingezet worden voor promotie en zichtbaarheid van evenementen en andere activiteiten.  
 
Google+ 
Google+ is het socialmedia-kanaal van Google. Met Google+ is het mogelijk om direct de doelgroep in te 
delen en te segmenteren en is het net als de andere socialmedia-kanalen een middel om informatie te 
delen en te converseren met anderen. Het voordeel van Google+ is dat de bijdrage die geleverd wordt, 
sterk bijdraagt aan de zoekresultaten in Google. Voordat dit kanaal wordt ingezet, is het aan te bevelen om 
na te gaan wat de toegevoegde waarde is voor de mkb-accountant en of het bijdraagt aan de 
businessdoelen. De meeste mensen zetten het kanaal alleen in vanwege de hoge zoekresultaten in Google.  
 
De voordelen van de inzet van bovenstaande socialmedia-kanalen is (nog) beperkt voor mkb-accountants 
en is afhankelijk van het doel en de doelgroep. Verdere uitleg over deze kanalen is buiten beschouwing 
gelaten.  
  



 18 

5. Mogelijkheden/kansen, bedreigingen en/of voorwaarden voor mkb- 
accountantskantoren t.a.v. de inzet van sociale media.  

 

1. Voorwaarden voor het gebruik van sociale media.  
 
Om de voorwaarden bij de inzet van sociale media bij mkb-accountantskantoren te ondersteunen is in dit 
onderzoek het social strategy model van Sjef Kerkhofs als basis genomen.  
 
De eerste stap die genomen moet worden, zelfs vóór de nulmeting, is nagaan of de basis, de interne 
organisatie, het DNA van de organisatie, voldoende capaciteiten heeft om optimaal gebruik te kunnen 
maken van de voordelen die sociale media biedt. De interne organisatie betreft: producten, diensten, 
interne organisatie en de (marketing)strategie.  
 

 
Afbeelding 6 Social Strategy Model, Sjef Kerkhofs http://www.socialmediamodellen.nl/social-media-strategie-implementatie-modellen/social-
strategy-model/ 
 

 

 

http://www.socialmediamodellen.nl/social-media-strategie-implementatie-modellen/social-strategy-model/
http://www.socialmediamodellen.nl/social-media-strategie-implementatie-modellen/social-strategy-model/
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Het Social Strategy Model bestaat uit acht opeenvolgende stappen.  
 
Stap 1: Nutmeting 
Analyseren wat de exacte positie van het mkb-accountantskantoor in de markt is en hoe het socialmedia- 
landschap binnen het vak van de mkb-accountant eruit ziet. Luisteren en observeren wat anderen doen, 
geeft een mkb-accountantskantoor inzicht in het gebruik van sociale media. Aan de hand van de inzichten 
kan worden beoordeeld wat wel en niet past binnen de strategie van het mkb-accountantskantoor.  
 
Stap 2. Probleemstelling  
Welk probleem moet er opgelost worden met de inzet van sociale media of welke strategisch doel heeft 
aandacht nodig?  
 
Stap 3: Doelstellingen (zie businessdoelen afbeelding 6)  
Welke doelstellingen dragen bij aan het probleem? 
 
Stap 4: Doelgroep/personas 
De online doelgroep kan anders zijn dan de offline doelgroep. Personas staan representant voor de mensen 
die lijken op de klanten van het mkbaccountantskantoor. Een aantal belangrijke aandachtspunten: 
demografische gegevens, drijfveren/motivatie om iets te kopen, welk probleem de klant opgelost wil 
krijgen. 
 
Stap 5: Strategische opties 
Een opsomming/structurering van de voorgaande stappen. 
 
Stap 6: Kanaalkeuze 
In deze stap worden de keuzes bepaald rondom de inzet van socialmedia-kanalen.  
 
Stap 7: Go/no go moment 
Belangrijk is om een tussentijdse evaluatie en/of uitstapmoment in te lassen.  
 
Stap 8: Implementatie 
Het implementeren van de socialmedia-strategie is intensief en kan in sommige gevallen een relatief nieuw 
proces zijn voor het mkb-accountantskantoor. Een goede projectmanager kan hierbij helpen.  
 
Stap 9: Beheer en meten 
Beheer en meten is een belangrijke stap. De resultaten geven aan waar aandacht aan gegeven moet 
worden.  
 
Een socialmedia-strategie is te vergelijken met een groeistrategie en is nooit af. Regelmatig moet er 
geëvalueerd en bijgestuurd worden.  
 

 

2. Mogelijkheden/kansen voor de inzet van sociale media voor mkb-accountants  
 

- Het delen van relevante content.  

- Het opzoeken van relevante informatie over marktontwikkelingen, prospects en klanten.  

- Sales: leads genereren en verhogen van cross-selling mogelijkheden met een multi-channel inzet. 
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- Sterke relaties bouwen en behouden met klanten. 

- Het vergroten van de naamsbekendheid.  

- De productontwikkeling: betrekken van de klanten/prospects bij innovatie/ontwikkeling. 

- Het betrekken van beïnvloeders, vergroten van de word-of-mouth! Uit onderzoek blijkt dat het 

betrekken van beïnvloeders belangrijke voordelen kan opleveren voor marketing zowel qua efficiëntie 

alsmede effectiviteit (Keller, E., Fay, B., & Berry, J. (2007). 

- Het verbeteren van de reputatie en voorkomen van escalaties, zoals wanneer er iets negatiefs over de 

mkb-accountant en/of het mkb-accountantskantoor wordt geschreven. 

- Het bereiken van een groot publiek: door relevante content te verspreiden en door online conversaties 

aan te gaan. 

- Het vergroten van marktinzicht door conversaties te voeren met experts en data te verzamelen over 

trends en ontwikkelingen in de branche of op vakgebieden. 

- Het vergroten vindbaarheid: door relevante content te verspreiden voorzien van de juiste zoekwoorden 

(SEO: Search Engine Optimization). 

- Het werven van medewerkers. 

 

3. Bedreigingen en/of voorwaarden voor de inzet van sociale media voor mkb-accountants 
 
Kennis 
Het gebruik van sociale media vraagt om andere vaardigheden van de mkb-accountant. Naast het leren 
kennen van de socialmedia-platformen, is het van belang dat mkb-accountants leren hoe ze complexe 
vakkennis vertalen naar aantrekkelijke content. Het samenvatten van bijvoorbeeld een belastingmaatregel 
in 140 tekens vraagt veel creativiteit van de mkb-accountant. Wanneer dit vanuit het mkb-
accountantskantoor niet gefaciliteerd wordt, is de kans groot dat de mkb-accountant afhaakt.  
 
Tijd 
Tijd is essentieel voor het opbouwen van ervaring in de toepassing van sociale media. Vanuit het 
management en het beoordelingssysteem is het van belang dat hiermee rekening wordt gehouden. Er is 
een groot afbreukrisico als de mkb-accountant aan het eind van het jaar afgerekend wordt op declarabele 
uren.  
 
Fouten maken  
Sociale media zijn complex en niet uit een boekje te leren, naast een vaardigheidstraining is het vooral een 
kwestie van learning-by-doing, professioneel handelen en snel kunnen schakelen. Leren gaat altijd gepaard 
met fouten maken. Zorg dat er een expert aangewezen wordt, die geraadpleegd kan worden wanneer er 
‘fouten’ gemaakt worden of wanneer zich een escalatie zich voordoet.  
 
Strategie 
Een valkuil is om ‘iets’ te gaan doen met sociale media zonder dat er een goede strategie aan ten grondslag 
ligt (Breier&Wagner2016, Novak 2016).  
 
Draagvlak 
Om commitment en budget te krijgen, is het verkrijgen van draagvlak van het management vereist. 
Wanneer er gestuurd wordt op output is het aan te bevelen om de inzet van sociale media op te nemen in 
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een marketing of communicatieplan. Deel successen en laat zien aan de hand van voorbeelden dat de inzet 
van sociale media als middel bijdraagt aan het bereiken van doelen, maar dat het niet als een doel op zich 
moet worden gezien.  
 
Leeftijd 
Digital natives versus oudere medewerkers. Volgens onderzoek van het CBS (gebruik en gebruikers, 2013) 
wordt de kans op het gebruik van sociale media voor 40% bepaald door leeftijd en internetvaardigheden. 
 
Zenden 
Zet sociale media in om contact te maken, te luisteren (informatie verzamelen) of om relevante content te 
delen. Voorkom dat het een zendkanaal wordt waar eindeloos dezelfde boodschap wordt gedeeld. 
 
Investering 
Het inzetten van sociale media vraagt om een investering van middelen, tijd en geld.  
 
Beroepsregels 
De mkb-accountant moet zich houden aan de wet- en regelgeving. Bij het schrijven van de strategie dient 
hier rekening mee te worden gehouden. Het is aan te bevelen om een communicatieprotocol te schrijven, 
waarin richtlijnen rondom het gebruik van sociale media zijn opgenomen.  
 
Continuïteit van socialmedia-platformen 
Facebook, Linkedin, YouTube, Whatsapp (en Twitter) zijn de grootste socialmedia-platformen die 
momenteel wereldwijd gebruikt worden. Het socialmedia-landschap is volop in ontwikkeling en er vinden 
diverse verschuivingen plaats. Zo groeien platformen als Instagram en Snapchat onder de jongeren en is 
tijdens het schrijven van dit onderzoek het socialmedium-platform Blab 13met 1 druk op de knop uit de 
lucht gehaald. Vier miljoen gebruikers van het platform, waaronder Cisco, IBM, SAP en Adobe zijn al hun 
geproduceerde content en publiek kwijt. Bij de ophef van een platform betekent het dat alle geïnvesteerde 
uren in het schrijven van content en het opgebouwde publiek of volgers met één druk op de knop 
verdwenen zijn.  
 

Reputatie 
Het open karakter van sociale media zorgt ervoor dat iedereen inclusief klanten en andere stakeholders 
gevraagd of ongevraagd zijn/haar mening deelt over een dienst, merk, product, medewerker. Gevolg 
hiervan is dat het vertrouwen en de reputatie van het mkb-accountantskantoor en/of mkb-accountant kan 
worden geschaad, indien hier niet op een adequate manier mee wordt omgegaan.  
 
Right-to-copy!  
Concurrenten kunnen jouw ideeën kopiëren en uitvoeren en omgekeerd kan een mkb-accountant ook 
leren van anderen en ideeën opdoen. 
 
Lurkers 
90% Van de online socialmedia-gebruikers haalt informatie op, maar doet verder niets, de zogenaamde 
lurkers, 9% deelt af en toe wat en 1% levert de grootste bijdrage. Afhankelijk van het doel, is het belangrijk 
om op de juiste mensen te focussen. Zeker wanneer het van belang is dat informatie gedeeld wordt.  
 
 

                                                 
13 https://medium.com/@shaanvp/blab-is-dead-long-live-blab-d2f72449ddb8#.2snkbtwce 
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Privacy 
Social media accounts kunnen worden gehackt en gebruikt worden om valse informatie te versturen. Een 
identiteit kan worden vervalst of gestolen. Data die online geplaatst wordt, wordt geanalyseerd door 
bijvoorbeeld Facebook en Google en kan ingezet worden voor neuromarketing 14. Kort samengevat komt 
neuromarketing neer op het bestuderen van ons brein op basis van ons online gedrag, zodat bedrijven ons 
dusdanig kunnen beïnvloeden (manipuleren) dat wij (onbewust) verlangen naar het product of dienst wat 
ze verkopen.  
Big brother is watching you!  
Alle content die door de gebruiker geplaatst wordt, kan verwijderd worden, maar alles wat anderen 
plaatsen over bedrijven en individuen is eigendom van die ander en kan daardoor voor eeuwig vastgelegd 
worden op het internet, zoals het in de inleiding beschreven voorbeeld van het incident met United 
Airlines. 
 
Sinds 1 januari 2016 is de wet Meldplicht Datalekken15 in werking getreden. Dit betekent dat organisaties 
datalekken direct moeten melden. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of 
vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. 
Er is sprake van een datalek als er inbreuk is op de beveiliging van de persoonsgegevens (zoals beschreven 
in artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens).  
 
 

 

 
  

                                                 
14 Uitleg neuromarketing https://www.entrepreneur.com/article/278922 
15 Meldplicht datalekken https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/melden/meldplicht-datalekken 
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6. Voorbeeld ‘Do’s and don’ts bij het gebruik van socialmedia-kanalen’ 
 

Do’s          Don’ts 

Ken de business principes van uw bedrijf 
en houd u aan de beroepsregels van uw 
vak! 

Plaats niets online waarmee de reputatie 
van de organisatie 
geschaad wordt. 

Wees uzelf! Wees trots op de organisatie 
waarvoor u werkt en hoe leuk het werk is. 
U bent (online) ook het visitekaartje van     
het bedrijf.  

Spreek niet uit naam van de organisatie, 
maar uit eigen naam. 

Maak contact, start een conversatie met 
iemand die u inspireert of een 
prospect/klant. 

Zenden en spam! 

Wanneer u het logo van het bedrijf     
gebruikt voor externe communicatie, volg 
de aangegeven richtlijnen 

Vervorm of verander het logo niet en zorg 
dat het niet geassocieerd wordt met 
ongepaste inhoud. 

Zorg voor juiste feiten en ondersteun een 
mening met verwijzingen/bronnen indien 
nodig. 

Liegen! Of informatie posten die niet 
waar is. 
 

Zorg dat de informatie relevant en 
waardevol is voor de ontvanger.  

Voorkom opstootjes. Post niets wat 
vulgair, lasterlijk, 
aanstootgevend of bedreigend is. 

Behandel de ander met respect, zoals  
uzelf ook behandeld wilt worden.  

Citeer geen klanten, collega’s zonder 
toestemming.  

Houd de reacties die u krijgt in de gaten 
en reageer indien mogelijk zo snel en 
respectvol mogelijk.  

Pas na een week reageren of helemaal 
niet reageren. 

 

 
Bovenstaande is een praktisch voorbeeld waarin overzichtelijk en door middel van symbolen de 
belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot het gebruik van sociale media worden weergegeven.  
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7. Belangrijkste conclusies gehouden interviews 
 

Ter onderbouwing van dit onderzoek zijn gesprekken gevoerd met vijf mkb-accountantskantoren met en 
zonder sociale media, drie ondernemers en drie onafhankelijke (social media) experts. Vanwege 
privacyoverwegingen worden de namen van de geïnterviewde kantoren en mensen niet genoemd en 
worden in dit hoofdstuk de belangrijkste conclusies uit de gesprekken weergegeven. 
 
De geïnterviewde mkb-accountantskantoren met social media variëren in grootte van klein (14 
medewerkers) tot groot MKB (1400 medewerkers). De mkb- accountantskantoren zonder sociale media 
variëren in grootte van 4 tot 22 medewerkers. De drie ondernemers zijn mkb-ondernemers variërend in 
grootte van 4 tot 15 medewerkers. De experts zijn werkzaam als socialbusiness-strateeg, business 
developer/eigenaar en marketingmanager/adviseur en adviseren bedrijven over de inzet van sociale media. 
De interviews zijn willekeurig uitgekozen en de onderzoekers hebben zich ervan gewist dat de geïnterviewde 
geen bias hadden voor of juist tegen het gebruik van sociale media.  

Belangrijkste conclusies mkb-accountantskantoren met sociale media  

Uit de gesprekken met de mkb-accountantskantoren die sociale media inzetten, komt naar voren dat vier 
van de vijf geïnterviewde mkb-accountantskantoren een social media strategie hebben opgesteld. Dit 
hebben ze al dan niet gedaan met hulp van een extern bureau. Ze zetten sociale media doelgericht in en zien 
daarbij de voordelen in die sociale media bijdragen aan o.a. naamsbekendheid vergroten, marktinzicht 
vergroten, klantcontacten versterken, werven van nieuwe medewerkers.  
 
De focus ligt voornamelijk op een drietal sociale media kanalen: Twitter, Linkedin en Facebook. Whatsapp 
wordt door de geïnterviewde mkb-accountantskantoren ook als een belangrijk (social media) kanaal gezien. 
Regels of afspraken met betrekking tot communicatie met klanten via Whatsapp ontbreken bij de meeste 
kantoren.   
 
Vier van de vijf Mkb-accountantskantoren met sociale media beschouwt sociale media als een belangrijk 
communicatiemedium. Alle vijf kantoren verwachten in de toekomst meer gebruik te maken van sociale 
media.  
 
Ieder kantoor heeft draagvlak vanuit het management. De inzet van sociale media wordt afhankelijk van de 
grootte van het kantoor bepaald door een partner/directeur, een RvB (indien aanwezig) of een 
marketingafdeling. 
 
Het gebruik van sociale media wordt op verschillende manieren gestimuleerd, waaronder het aanreiken van 
de juiste tools, het creëren van draagvlak, de investering in kennis en inhuur van een deskundige.  
 
Content voor sociale media bestaat uit nieuws, tips voor klanten, klantverhalen, ontwikkelingen in de markt. 
De content wordt ongeacht de grootte van het kantoor, door (externe) specialisten en/of door medewerkers 
gemaakt. De externe specialist kan iemand zijn die bijvoorbeeld blogs schrijft of visuals ontwerpt of filmpjes 
maakt enz. Ieder kantoor betrekt medewerkers uit de organisatie voor het creëren van content voor sociale 
media of voor de verspreiding van sociale media via persoonlijke accounts.  
 
De inzet van sociale media wordt zoveel mogelijk afgestemd op de klant. Er wordt door de kantoren 
onderzoek gedaan naar thema’s die spelen bij klanten. Deze thema’s worden o.a. verkregen via: 
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- een klanttevredenheidsonderzoek; 
- klantgesprekken en/of klantpanels; 
- sociale media. 
 
Met betrekking tot de beroepsregels, Wet op Privacy en Wet op Datalekken is ieder kantoor zich hiervan 
bewust en heeft maatregelen getroffen in de vorm van regels in een handboek, protocol in een 
communicatieplan, kennissessies of het aanspreken van medewerkers.  
Er werd in geen enkel interview gesproken over een beperkende werking van de beroepsregels op de inzet 
en het gebruik van sociale media. 

Belangrijkste conclusies MKB accountantskantoren zonder sociale media  

Onvoldoende capaciteit en kennis zijn voor de mkb-accountantskantoren zonder sociale media de 
belangrijkste redenen om sociale media (nu) niet in te zetten. Alle geïnterviewde kantoren zijn er wel van 
overtuigd dat ze sociale media in de toekomst gaan inzetten vanwege de kansen met betrekking tot het 
aantrekken van potentiële klanten. De kansen die mkb-accountantskantoren zonder sociale media nu 
denken te missen lopen uiteen van leadgeneratie, delen van informatie, netwerken en profileren.  
 
De kantoren zijn zich op hoofdlijnen bewust van kansen, bedreigingen en risico’s t.a.v. de inzet van sociale 
media. Rondom het gebruik van bijvoorbeeld Whatsapp en communicatie met klanten is bij de meeste 
kantoren geen beleid. In de kantoren waarbij medewerkers wel gebruik maken van sociale media zijn 
incidenteel regels opgesteld of wordt professioneel gedrag verwacht. Mocht er zich een incident voordoen 
op een social media platform dan zijn de meeste kantoren niet of nauwelijks voorbereid.  
 
Voor het bereiken van zakelijke doelen worden bij kantoren zonder sociale media momenteel middelen 
ingezet als de website, adverteren, sponsoring, persoonlijk contact of nieuwsbrieven.  
 
mzonder sociale media gaven aan dat hun afwezigheid op de sociale media kanalen niet wordt opgemerkt 
door klanten.  

Belangrijkste conclusies uit de gesprekken met ondernemers  

Twee van de drie geïnterviewde ondernemers gaven aan voorkeur te hebben aan persoonlijk contact met de 
mkb-accountant in verband met vertrouwelijke informatie. Één ondernemer gaf aan dat hij de aanwezigheid 
van de mkb-accountant en/of mkb-accountantskantoor belangrijk vindt, omdat hij via deze weg op de 
hoogte blijft van belangrijke (fiscale) ontwikkelingen.  
 
Wat betreft de communicatie met het mkb-accountantskantoor en/of de mkb-accountant heeft iedere klant 
een verschillende voorkeur. Communicatie met de mkb-accountant kan verlopen via WhatsApp, persoonlijk 
(telefoon of gesprek) of email.  

Belangrijkste conclusies uit de gesprekken met experts  

Uit de gesprekken met onafhankelijke social media experts komt naar voren dat zij ervaren dat de wereld 
snel verandert rondom de inzet van digitale middelen. Er zijn een aantal mkb-accountantskantoren en mkb-
accountants die voorop lopen en mkb-accountantskantoren en mkb-accountants die achterblijven op de 
ontwikkelingen door het maken van onterechte aannames.  
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De voordelen die zij zien ten aanzien van de inzet van sociale media door mkb-accountantskantoren zijn:  
 
1. kosten besparen door op de juiste manier sociale media in te zetten (bijvoorbeeld relatiebeheer); 
2. transparantie (laat zien wat je doet, waarin je expert ben, wat je doet als kantoor); 
3. opbouwen van persoonlijke relaties met klanten en/of prospects. 
 
Volgens de experts zal de inzet van sociale media het meest relevant zijn voor de bijdrage aan zakelijke 
doelen zoals: 
 
1. naamsbekendheid; 
2. klanten behouden; 
3. medewerkers werven; 
4. leads genereren; 
5. vergroten van marktinzicht. 
 
Factoren die ervoor zorgen dat de inzet van sociale media stagneren zijn o.a. onvoldoende draagvlak van het 
management, onvoldoende kennis en het onvoldoende faciliteren van het proces. Andere oorzaken die 
ervoor zorgen dat de invoering van sociale media stagneert zijn: de angst om te veranderen, ontbreken van 
noodzaak, onbegrip en geen besef dat de wereld verandert.  
 
Maatregelen die de mkb-accountantskantoren kunnen treffen om meer bewustwording te creëren rondom 
risico’s en bedreigingen kunnen bestaan uit de inzet van goede monitoring tools en een social media policy.  
De medewerker die content op sociale media plaatst, begeleiden door informatie te geven over gebruik, 
inzet en verantwoordelijkheden en voorzien van feedback.  
 
Een ander belangrijk aandachtspunt die door een expert werd aangegeven is eigendom van data. Veel 
socialmedia-kanalen zijn externe middelen waarvan de data in handen ligt van externe partijen. Met het oog 
op de toekomst wordt de waarde van data steeds groter en daarvoor is het van belang dat content zoals 
blogs worden verspreid via de eigen website en dat contactgegevens worden verzameld in een eigen 
database in plaats van bijvoorbeeld Linkedin of een andere tool.  
 
Volgens de experts is Linkedin nog altijd het meest belangrijke en professionele kanaal voor mkb- 
accountantskantoren en mkb-accountants. De verspreiding van content via andere sociale media is 
afhankelijk van waar de doelgroep zich bevindt en is het van belang om rekening te houden met de 
continuïteit van een socialmedia-kanaal.  
Rondom de inzet van Whatsapp is het belangrijk om rekening te houden met het gesloten karakter van deze 
tool. Het is niet mogelijk om te monitoren of zakelijke doelen hiermee bereikt worden.  
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8. Conclusie 
 

Er is en wordt veel geschreven over de inzet van sociale media, met name over de inzet voor grote 
organisaties waar de focus ligt op het vergroten van de naamsbekendheid (Beier&Wagner, 2016, Grant 
Thornton, 2013).  
 
Empirisch bewijs dat ingaat op de strategische inzet van sociale media in het MKB is beperkt. Uit 
onderzoeken komt naar voren dat de inzet van sociale media voordelen oplevert ten aanzien van o.a. de 
klantrelatie, het vergroten van marktinzicht en reputatie verbeteren. Echter zijn de onderzoeken niet goed 
met elkaar te vergelijken door verschillen in de onderzoeksvraag en het ontbreken van vergelijkbare 
onderzoeken uit andere landen. Tevens komt uit ieder onderzoek naar voren dat vervolgonderzoek nodig is 
(Beier&Wagner 2016, Shahizan Hassan, Siti Zaleha Ahmad Nadzim, Norshuhada Shiratuddin 2015, 
Verheyden, Mark; Goeman, Katie; 2013).  
 
Uit recent onderzoek van de stichting Novak in samenwerking met Break Out Marketing blijkt dat mkb-
accountantskantoren bekend zijn met sociale media (86%), maar het nog niet breed wordt ingezet. Slechts 
twee op de drie kantoren gebruikt sociale media en 33% laat kansen liggen. 
 
Ondanks de hoeveelheid bedreigingen en/of voorwaarden en risico’s die uit het onderzoek naar voren 
komen, lijkt dit op basis van de afgenomen interviews geen belemmering te zijn voor mkb-
accountantskantoren om gebruik te maken van sociale media. Factoren die wel van invloed zijn op de impact 
van de bedrijfsvoering van sociale media op de mkb-accountantskantoren die nog geen sociale media 
gebruiken, zijn beschikbare resources (kennis, vaardigheden, tijd). Deze factoren kwamen ook naar voren uit 
de onderzoeken van Verheyden, Mark; Goeman, Katie; 2013 en SMB group 2012.  
 
Het is voor de mkb-accountantskantoren die nog geen sociale media hebben ingezet aan te raden om een 
strategie te ontwikkelen, waarin bedrijfsdoelstellingen worden bepaald. Een strategie geeft focus, zorgt voor 
draagvlak bij het management en draagt bij aan de meetbaarheid van de doelstellingen. 
 
Gezien de exponentiële groei van technologische ontwikkelingen, een groeiend percentage smartphone 
gebruikers, iedereen online is en het feit dat 10,9 miljoen mensen gebruik maken van WhatsApp is het bijna 
als vanzelfsprekend dat een mkb-accountantskantoor de voordelen van sociale media voor het kantoor 
verder gaat onderzoeken en proactief gaat handelen door richtlijnen voor het gebruik van sociale media op 
te nemen in het communicatieplan.  
Daarnaast is het van belang om op basis van eerdere onderzoeken van de NBA en Stichting Novak rekening 
te houden met de ontwikkelingen bij en door klanten (Accountingweb, 2015) en uitgaan van de vraag hoe 
het mkb-accountantskantoor van morgen eruit gaat zien, welke rol sociale media daarin gaat spelen en hoe 
de klant hierin centraal kan worden gesteld.  
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10. Vragenlijsten  
 

Kantoren die gebruik maken van sociale media: 

1. Omvang van het kantoor 
a. Aantal vennoten / medewerkers 

b. Omzet 

c. Aantal vestigingen (en locaties) 

 
2. Ervaring 

a. Oprichtingsjaar kantoor 

b. Gemiddelde leeftijd directie/partners 

c. Zittingsjaren huidige algemeen directeur/managing partner 

d. Ervaring binnen / buiten accountancy sector 

 
3.  Focus 

a. Type klanten 

i. Lokaal vs. Nationaal 

ii. Sectoren (focus op één sector of brede doelgroep) 

b. Type diensten  

i. Samenstellen 

ii. Administratie 

iii. Aangifte 

iv. Controle 

v. Advies 

c. Genereren van inkomen vs. opbouwen van vermogen 

4. Functie gesprekspartner?  

5. Wat is uw leeftijd?  
- 20-30 
- 31-40 
- 41-50 
- >51 

 

6. Geslacht: 
- Man 

- Vrouw 
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Definitie van sociale media 
Sociale media worden door Kaplan en Haenlein (2010) gedefinieerd als een groep internetapplicaties die 

gebruikmaken van de ideologie en technologie van Web 2.0 waarbij een creatieve uitwisseling ontstaat van 

een door de gebruiker gegenereerde content. Onder Web 2.0 verstaat men een platform waarbij content en 

applicaties niet langer door individuen worden gemaakt, maar worden in plaats daarvan continue gewijzigd 

door alle gebruikers die met elkaar samenwerken.  

De term ‘door de gebruiker gegenereerde content’ wordt gebruikt om de verschillende vormen van media 

content die openlijk beschikbaar zijn en gecreëerd zijn door eindgebruikers, te beschrijven. Ze moeten 

voldoen aan drie fundamentele eisen:  

 

1. Het moet gepubliceerd zijn op een publiek toegankelijker website of op sociale media dat alleen 

toegankelijk is voor een selecte groep mensen. 

2. Het moet een zekere hoeveelheid creatieve inspanning laten zien. 

3. Het moet gecreëerd zijn buiten de professionele routines en praktijken. 

Onder sociale media worden onder andere microblogs (Twitter), weblogs, Facebook, videosites (YouTube, 
Vimeo), fora, Google+ verstaan. De gebruiker staat hierbij centraal. 
 
Aanleiding 
 

7. Sinds wanneer gebruikt het kantoor sociale media?  

8. Wat was de aanleiding om te beginnen met sociale media?  

9. Hoe bent u begonnen met de inzet van sociale media?  

 

Sociale media 
 

10. Heeft uw kantoor een socialmedia-strategie?  

a. Ja, ons kantoor heeft intern een strategie opgesteld. 

b. Ja, een extern marketing/communicatiebureau heeft dit samen met ons opgesteld. 

c. Nee, dit hebben wij nog niet gedefinieerd. 

 

11. Voor welke zakelijke doelen gebruikt uw kantoor sociale media (kruis de juiste opties aan, 

meerdere opties mogelijk)?  

a. Klanten: 

1. Naamsbekendheid 

2. Klanten behouden 

3. Leads genereren 

4. Klantenservice 

b. Omgeving: 

5. Klanten/stakeholders betrekken bij innovaties 
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6. Medewerkers betrekken 

7. Werven nieuwe medewerkers 

8. Productiviteit verhogen 

c. Reputatie: 

9. Betrekken van beïnvloeders 

10. Marktinzicht vergroten 

11. Risico’s beheersen 

12. Reputatie verbeteren 
 
Wat zijn de belangrijkste kanalen voor het kantoor en waarom? 

 

12. 

a. Facebook is een belangrijk socialmedia-kanaal voor mijn kantoor 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

b. De inzet van Facebook draagt bij aan (kruis de juiste optie(s) aan, zie vraag 11). 

 

13. 

a. Twitter is een belangrijk socialmedia-kanaal voor mijn kantoor.  

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

b. De inzet van Twitter draagt bij aan (kruis de juiste optie(s) aan zie vraag 11): 

 

14. 

a. LinkedIn is een belangrijk socialmedia-kanaal voor mijn kantoor. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 
b. De inzet van Linkedin draagt bij aan (kruis de juiste optie(s) aan zie vraag 11): 

 

15. 

a. YouTube is een belangrijk socialmedia-kanaal voor mijn kantoor. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

b. De inzet van YouTube draagt bij aan (kruis de juiste optie(s) aan, zie vraag 11): 

 

16. 

a. Instagram is een belangrijk socialmedia-kanaal voor mijn kantoor.  

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

b. De inzet van Instagram draagt bij aan (kruis de juiste optie(s) aan)zie vraag 11: 
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17. 

a. Google+ is een belangrijk socialmedia-kanaal voor mijn kantoor. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 
b. De inzet van Google+ draagt bij aan (kruis de juiste optie(s) aan zie vraag 11). 

 

18. 

(groeps) Whatsapp is een belangrijk socialmedia-kanaal voor het kantoor. 

a. Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

b. De inzet van Whatsapp draagt bij aan (kruis de juiste optie(s) aan zie vraag 11). 

 
19. 

a. Andere sociale media kanalen die niet genoemd zijn, maar die wel belangrijk zijn voor het mkb- 

accountantskantoor? 

b. De inzet van deze sociale media dragen bij aan (kruis de juiste optie(s) aan zie vraag 11). 

 

20. Welke content plaatst het mkb-accountantskantoor op de sociale media kanalen?  
Content= tekst, afbeeldingen en video's 
1. Nieuws/artikelen 
2. Tips voor klanten 
3. Klantenverhalen/cases 
4. Ontwikkelingen in de markt 
5. Verhalen over medewerkers 
6. Other: 
 
21. Door wie wordt deze content gemaakt? 
1. Specialisten 
2. Sociale media team 
3. Extern bureau 
4. Anders nl. 
 
22. Hoe belangrijk zijn sociale media voor het kantoor als communicatiemedium?  
Helemaal niet belangrijk 1 2 3 4 5 Zeer belangrijk 
 
23. Verwacht u dat uw kantoor in de toekomst meer gebruik gaat maken van sociale media?  

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

 
24. Wie onderhoudt de kanalen van het mkb-accountantskantoor? 
1. Directeur/kantoormanager/partner 
2. Staffunctionaris marketing/afdeling marketing 
3. Secretariaat 
4. Afdeling interne zaken 
5. Other : 
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25. Wordt voor het bijhouden van vaktechniek gebruik gemaakt van sociale media?  
1. Nee 

2. Ja, welke bronnen? 

a. Twitter 

b. Linkedin  

c. Facebook 

d. Youtube 

e. Anders… 

 

26. Welke voordelen ziet het mkb-accountantskantoor met de inzet van sociale media? 
1. Klanten informeren 

2. Klanten betrekken bij innovaties 

3. Marktinzicht vergroten 

4. Klantcontacten versterken 

5. Medewerkers werven 

6. Zichtbaarheid vergroten  

7. Genereren van leads 

 

Klanten 

27. In hoeverre is de inzet van sociale media afgestemd op de vraag van de klant/prospect?  
 

28. In hoeverre is er onderzoek gedaan naar thema’s die leven bij klanten/prospects 
(behoefte inventarisatie)? 

 

Risico’s 

29. Welke maatregelen heeft het kantoor getroffen in het kader van de VGBA, Wet op Privacy en 
Wet datalekken? 

 
30. Heeft het MKB accountantskantoor risico’s geïdentificeerd tav de inzet van sociale media? 
Zo ja, welke: 

Zo niet, reden: 

31. Welke maatregelen heeft het MKB accountantskantoor getroffen tav bewustwording rondom risico’s 
gebruik van sociale media?  

 
32. Is het MKB accountantskantoor zich bewust van de kansen, bedreigingen, risico’s mbt de inzet van 

sociale media?  
Zo ja, hoe zijn deze geïnventariseerd: 
Zo niet, welke maatregelen heeft het kantoor getroffen in geval van een incident? 
 
33. Hoe gaat het kantoor om met risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van sociale media, zoals 

virussen, spam, reputatieschade, privacyschending, uitwisseling gegevens via een app? Welke 
maatregelen zijn hiervoor getroffen? 
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Organisatie 

34. Wie beslist er binnen het kantoor over de inzet van sociale media?  
1. Directeur/kantoormanager/partner 
2. Staffunctionaris marketing/afdeling marketing 
3. Afdeling interne zaken 
4. Other : 
 
35. Is er draagvlak vanuit het management?  
 
36. Zijn medewerkers betrokken bij de invoering van sociale media? Is er een social media team en 

waaruit bestaan dit team? 
 
37. Hoe worden medewerkers begeleid in het proces van het gebruik van sociale media? 
 
38. Wat is het beleid rondom het gebruik van communicatie met klanten via o.a. Whatsapp? Is er een 

communicatieplan aanwezig? 
 
39. Hoe stimuleert het MKB accountantskantoor de inzet van sociale media binnen de organisatie?  
Aanreiken van de juiste tools 
Draagvlak management 
Beschikbare tijd 
Investering in kennis 
Deskundige 
Lange termijn visie 
Afstemmen op communicatiestrategie 
Anders nl.  
 
40. Welke training(en) hebben medewerkers gehad tbv de inzet van sociale media? 
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MKB accountantskantoren die geen gebruik maken van sociale media 

 
1. Omvang van het kantoor 

a. Aantal vennoten / medewerkers 
b. Omzet 
c. Aantal vestigingen (en locaties) 

 
2. Ervaring 

a. Oprichtingsjaar kantoor 
b. Gemiddelde leeftijd directie/partners 
c. Zittingsjaren huidige algemeen directeur/managing partner 
d. Ervaring binnen / buiten accountancy sector 

 
3.  Focus 

a. Type klanten 
i. Lokaal vs. Nationaal 
ii. Sectoren (focus op één sector of brede doelgroep) 

b. Type diensten  
i. Samenstellen 
ii. Administratie 
iii. Aangifte 
iv. Controle 
v. Advies 

c. Genereren van inkomen vs. opbouwen van vermogen 

4. Wat is uw functie?  

5. Wat is uw leeftijd?  
- 20-30 

- 31-40 

- 41-50 

- >51 

6. Geslacht: 

- Man 

- Vrouw 

Definitie van sociale media: 
Sociale media worden door Kaplan en Haenlein (2010) gedefinieerd als een groep internetapplicaties die 

gebruikmaken van de ideologie en technologie van Web 2.0 waarbij een creatieve uitwisseling ontstaat van 

een door de gebruiker gegenereerde content. Onder Web 2.0 verstaat men een platform waarbij content en 

applicaties niet langer door individuen worden gemaakt, maar worden in plaats daarvan continue gewijzigd 

door alle gebruikers die met elkaar samenwerken.  
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De term ‘door de gebruiker gegenereerde content’ wordt gebruikt om de verschillende vormen van media 

content die openlijk beschikbaar zijn en gecreëerd zijn door eindgebruikers, te beschrijven. Ze moeten 

voldoen aan drie fundamentele eisen:  

 

1. Het moet gepubliceerd zijn op een publiek toegankelijker website of op sociale media dat alleen 

 toegankelijk is voor een selecte groep mensen. 

2. Het moet een zekere hoeveelheid creatieve inspanning laten zien. 

3. Het moet gecreëerd zijn buiten de professionele routines en praktijken.  

Onder sociale media worden onder andere microblogs (Twitter), weblogs, Facebook, videosites (YouTube, 
Vimeo), fora, Google+ verstaan. De gebruiker staat hierbij centraal. 
 
7. Waardoor heeft het MKB accountantskantoor gekozen om geen sociale media te gebruiken?  
1. Sociale media hebben geen toegevoegde waarde voor ons kantoor. 
2. We beschikken niet over de kennis om hier wat mee te doen. 
3. We hebben niet voldoende capaciteit. 
4. Wij hebben deze mogelijkheid nog niet bekeken. 
5. Er waren teveel risico’s/bedreigingen. 
6. Other : 
 
8. Waaruit blijkt dat sociale media geen toegevoegde waarde hebben?  

 

9. Wanneer is het gebruik van sociale media wel van toegevoegde waarde?  
Aan welke voorwaarden moet het voldoen? 
 
10. Is het MKB accountantskantoor zich bewust van de kansen, bedreigingen, risico’s m.b.t. de inzet van 

sociale media?  
a. Zo ja, hoe zijn deze geïnventariseerd: 
b. Zo niet, welke maatregelen heeft het kantoor getroffen in geval van een incident? 
 
11. Welke risico’s/bedreigingen weerhouden het MKB accountantskantoor om sociale media in te zetten? 
 
12. Hoe gaat het kantoor om met risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van apps, zoals virussen, 

spam, reputatieschade, privacy schending, uitwisseling gegevens via een app? Welke maatregelen zijn 
hiervoor getroffen? 

 
13. Wat is het beleid rondom het gebruik van communicatie met klanten via o.a. Whatsapp? Is er een 

communicatieplan aanwezig? 
 
14. Welke behoefte heeft het MKB accountantskantoor met betrekking tot de invoering van sociale 

media? Kan een NBA hierin een rol spelen?  
 
 
 
 
15. Welke middelen worden ingezet voor: 
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a) Klanten: 
1. Naamsbekendheid 

2. Klanten behouden 

3. Leads genereren 

4. Klantenservice 

b) Omgeving: 

5. Klanten/stakeholders betrekken bij innovaties 

6. Medewerkers betrekken 

7. Werven nieuwe medewerkers 

8. Productiviteit verhogen 

c) Reputatie: 

9. Betrekken van beïnvloeders 

10. Marktinzicht vergroten 

11. Risico’s beheersen 

12. Reputatie verbeteren 
 

16. Hoe reageren klanten/prospects op het feit dat er het MKB accountantskantoor niet aanwezig is op 
sociale media? 

  

17. Welke kansen ziet het MKB accountantskantoor maar lopen ze mis vanwege onvoldoende kennis van 
sociale media en/of afwezigheid op sociale media?  

 
18. Welke regels zijn er m.b.t. mkb-accountants (medewerkers) die wel gebruik maken van sociale media 

zoals bijvoorbeeld Linkedin? 
 
19. Welke maatregelen heeft het MKB accountantskantoor getroffen t.a.v. de risico’s/bedreigingen voor 

de medewerkers die wel gebruik maken van sociale media: 
 
20. Verwacht u dat uw kantoor in de toekomst meer gebruik gaat maken van sociale media?  
Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 
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Vragenlijst voor interviews met klanten  

 
1. Omvang onderneming 

a. Hoe groot is uw bedrijf 
b. Aantal medewerkers? 

2. Wat is uw functie?  

3. Wat is uw leeftijd?  
- 20-30 

- 31-40 

- 41-50 

- >51 

4. Geslacht: 
- Man 

- Vrouw 

5. Op welke branche richt u zich? 
 
6. Hoe bent u bij dit accountantskantoor gekomen?  
- Heeft sociale media hierin een rol gespeeld?  
- Zo ja welke?  
- Zo niet, had de inzet van sociale media van invloed kunnen zijn? 
 
Definitie van sociale media: 
Sociale media worden door Kaplan en Haenlein (2010) gedefinieerd als een groep internetapplicaties die 

gebruikmaken van de ideologie en technologie van Web 2.0 waarbij een creatieve uitwisseling ontstaat van 

een door de gebruiker gegenereerde content. Onder Web 2.0 verstaat men een platform waarbij content en 

applicaties niet langer door individuen worden gemaakt, maar worden in plaats daarvan continue gewijzigd 

door alle gebruikers die met elkaar samenwerken.  

De term ‘door de gebruiker gegenereerde content’ wordt gebruikt om de verschillende vormen van media 

content die openlijk beschikbaar zijn en gecreëerd zijn door eindgebruikers, te beschrijven. Ze moeten 

voldoen aan drie fundamentele eisen:  

 

1. Het moet gepubliceerd zijn op een publiek toegankelijker website of op sociale media dat alleen 

 toegankelijk is voor een selecte groep mensen. 

2. Het moet een zekere hoeveelheid creatieve inspanning laten zien. 

3. Het moet gecreëerd zijn buiten de professionele routines en praktijken.  

Onder sociale media worden onder andere microblogs (Twitter), weblogs, Facebook, videosites (YouTube, 
Vimeo), fora, Google+ verstaan. De gebruiker staat hierbij centraal. 
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7. In hoeverre vindt de klant het belangrijk dat hun mkb-accountant en/of MKB accountantskantoor 
aanwezig en actief gebruik maakt van sociale media?  
Helemaal niet belangrijk 1 2 3 4 5 Zeer belangrijk 
Waarom wel/niet belangrijk?  
 
8. Welke content verwacht de klant via sociale media van de mkb-accountant en/of MKB 
accountantskantoor te ontvangen?  
1. wetswijzigingen; 
2. informatie tbv de onderneming zoals wijzigingen van leasewagen regelement; 
3. informatie over de bedrijfsvoering; 
4. algemene informatie over ondernemen; 
5. anders nl…  
 
9. In welke vorm zou de klant deze informatie willen ontvangen? 
1. blog; 
2. video; 
3. tweet; 
4. facebookbericht; 
5. kort bericht met een visual; 
6. anders nl… 
 
10. Welke wensen heeft de klant t.a.v. de communicatie met de mkb-accountant en/of MKB 
accountantskantoor?  
1. geen wensen; 
2. communicatie via bijv. Whatsapp; 
3. communicatie via de telefoon; 
4. communicatie via email; 
5. anders nl… 
 
11. Via welke kanalen zou de klant zijn MKB accountantskantoor willen volgen:  
1. Linkedin; 
2. Twitter; 
3. Facebook; 
4. Youtube; 
5. Instagram; 
6. anders nl… 
 
12. Maakt de klant gebruik van sociale media voor zijn onderneming? 
1. Zo ja, wat is het doel waarvoor klant sociale media inzet? 
2. Nee, wat is de reden dat de klant het niet gebruikt? 
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Vragenlijst voor interviews met een sociale media specialist  

1. Wat is uw functie?  

2. Wanneer mag je jezelf specialist noemen? Deze functie.. een [….] specialist? Welke ervaring moet je 

hiervoor hebben? 

- Aantal jaren ervaring? 

- Opleiding? Welke? 

3. Hoelang bent u werkzaam in deze branche?  

4. Welke ontwikkelingen heeft u doorgemaakt? 

5. Wat is uw ervaring met vergelijkbare specialisten?  

6. Wat is uw leeftijd?  
- 20-30 

- 31-40 

- 41-50 

- >51 

7. Geslacht: 
- Man 

- Vrouw 

 
8. Wat vindt specialist van deze definitie van sociale media?  
 
Definitie van sociale media: 
Sociale media worden door Kaplan en Haenlein (2010) gedefinieerd als een groep internetapplicaties die 

gebruikmaken van de ideologie en technologie van Web 2.0 waarbij een creatieve uitwisseling ontstaat van 

een door de gebruiker gegenereerde content. Onder Web 2.0 verstaat men een platform waarbij content en 

applicaties niet langer door individuen worden gemaakt, maar worden in plaats daarvan continue gewijzigd 

door alle gebruikers die met elkaar samenwerken.  

De term ‘door de gebruiker gegenereerde content’ wordt gebruikt om de verschillende vormen van media 

content die openlijk beschikbaar zijn en gecreëerd zijn door eindgebruikers, te beschrijven. Ze moeten 

voldoen aan drie fundamentele eisen:  

 
1. Het moet gepubliceerd zijn op een publiek toegankelijker website of op sociale media dat alleen 
 toegankelijk is voor een selecte groep mensen. 
2. Het moet een zekere hoeveelheid creatieve inspanning laten zien. 
3. Het moet gecreëerd zijn buiten de professionele routines en praktijken.  
 
Onder sociale media worden onder andere microblogs (Twitter), weblogs, Facebook, videosites (YouTube, 
Vimeo), fora, Google+ verstaan. De gebruiker staat hierbij centraal. 
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9. Welke trends/ontwikkelingen signaleert specialist m.b.t. het gebruik van sociale media bij: 
- MKB accountantskantoren; 
- mkb-accountants; 
- MKB ondernemers. 
 
10. Welke voordelen ziet de specialist voor het gebruik van sociale media bij MKB accountantskantoren?  
 
11.Welke zakelijke doelen/kansen zijn relevant voor MKB accountantskantoren t.b.v. de inzet van sociale 
media:  
a) Geen 
b) Klanten: 

1.  Naamsbekendheid 

2. Klanten behouden 

3. Leads genereren 

4. Klantenservice 

b) Omgeving: 

5. Klanten/stakeholders betrekken bij innovaties 

6. Medewerkers betrekken 

7. Werven nieuwe medewerkers 

8. Productiviteit verhogen 

c) Reputatie: 

9. Betrekken van beïnvloeders 

10. Marktinzicht vergroten 

11. Risico’s beheersen 

12. Reputatie verbeteren 
 
12. Welke resultaten heeft specialist geboekt t.a.v. de inzet van sociale media voor: 
- MKB accountantskantoren; 
- mkb-accountants; 
- het MKB. 
 
13. Waardoor kan de invoering van sociale media stagneren bij MKB accountantskantoren, mkb-
accountants, het MKB: 
1. ontbreken strategie; 
2. onvoldoende kennis; 
3. onvoldoende capaciteit; 
4. onvoldoende middelen; 
5. draagvlak management; 
6. Anders nl… 
 
14. Welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag?  
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15. Welke risico’s/bedreigingen signaleert specialist t.a.v. de inzet van sociale media? 
 
16. Welke maatregelen kun je treffen voor deze risico’s/bedreigingen? 
 
17. Welke advies heeft specialist t.a.v. voorkomen incidenten?  
 
18. Welke sociale media kanalen worden het meest ingezet? 
1. Twitter; 
2. Linkedin; 
3. Youtube; 
4. Facebook; 
5. Google+; 
6. Whatsapp; 
7. Anders nl… 
 
19. Welk advies heeft specialist tav het inzetten van adverteren op Facebook, Twitter, Linkedin voor MKB 
accountantskantoren?  
 
20. Welk advies zou de specialist willen meegeven aan MKB accountantskantoren en mkb-accountants die 
bezig zijn met de invoering van sociale media? 
 
21. Welk advies zou de specialist willen meegeven aan MKB accountantskantoren en mkb-accountants die 
nog moeten beginnen met sociale media? 



 

 

 


