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Eerst even voorstellen

Frank Jan Studie Werk Wonen
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Een drukke week……een grote storing & een aanval 
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Social Media is de spiegel, directere feedback bestaat niet. Zelf monitoren, reageren 

en proactief communiceren zijn van belang icm hulp uit de eigen community
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Traditionele media is veranderd en aangevuld door de komst van social media
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Doordat elke persoon met toegang tot social media zelf een medium is geworden
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1 Social Media | Trends & impact

2 Social Media | ING & klantservice

3 Social Media | ING & activatie

Agenda

Doel van de presentatie

Inzicht in de rol van social media bij ING Nederland
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Social Media: trends & impact
Alles binnen social media groeit hard, dus focus is van 

belang om juist in te springen op deze ontwikkelingen
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De afgelopen jaren is de positie van de individu sterk veranderd, ook de relatie ten 

opzichte van merken; ik zet mijzelf centraal

Hiërarchische verhouding tussen merken en consumenten is

verdwenen als gevolg van maatschappelijke veranderingen

(politiek, economisch, sociaal) en vooral ook de impact van social

media en technologische veranderingen.

Door o.a. social media heeft de klant zich centraal gezet.
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Dit wordt aangejaagd door een Present Shock, nieuws gaat sneller dan ooit te voren via 

sterk verbeterde technologie laten we onze omgeving weten wat we nú beleven 

De bovenste foto van de compilatie is gemaakt 

toen in 2005 de nieuwe paus Benedictus XVI werd 

aangekondigd. De onderste foto is gemaakt 

tijdens de aankondiging van paus Franciscus I.
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Naast beleven willen consumenten zich linken aan merken op social media. Dit kunnen 

je grootste ambassadeurs zijn, echter men is selectief, investeren is noodzakelijk    
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Ga echter niet je product pushen naar hen. Het gaat om storytelling en je merk op een 

positieve manier positioneren waar consumenten zich mee willen associëren
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Storytelling past bij het nieuwe marketing: het gaat om continue relevante content te 

delen en zo te hopen dat klanten naar je toe komen (uitgesteld verkopen)
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Creëer een optimale mix in storytelling. De consument wil transparantie en niet alles 

is Excellent in je dienstverlening, de  (social) relatie met je merk is daarom van belang

Met de wijzigingen in het provisie 

beleid wordt het voor banken ook 

relevant om kwaliteit van producten 

en dienstverlening te laten zien.

De consument vergelijkt en wil een 

transparantie in het creëren van een 

verwachting voordat er geld wordt 

uitgeven.
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Deze trends zorgen er voor dat social media een belangrijk middel is en steeds meer 

wordt voor de ING om proactief te acteren en merkvoorkeur te creëren
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ING richt in haar social media beleid zich op 3 pijlers met merkvoorkeur als 

belangrijkste resultaat

De ING zet social media in ten behoeve van het creëren van merkbetrokkenheid

en  emotionele voorkeur, om consumenten enthousiast te maken om vervolgens 

daarmee de NPS te verhogen, wat leidt tot meer verkoop. Social media dragen bij 

aan het herstel van vertrouwen in de ING. 

Service Sympathie Sales
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Om Social Media goed te coördineren is er een Social Media Hub opgericht waar alle 

disciplines functioneel samenwerken

Social Media Hub

De SMH is een samenwerking van

verschillende lijnafdelingen die het Social

Media verkeer van ING coördineren op

organisatieniveau voor de centrale ING

accounts

• Webcare (Call)

• Conversation Center (VSI&M)

• Externe communicatie (Marketing)

Social 

Media

Hub

Externe 

Communicatie

Klantenservice Activatie       

Reputatie    

Openingstijden

ma – vr 08:00 – 23:00

za – zo 09:00 – 17:00
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Social Media | ING & klantenservice
Social Media is in enkele jaren een onmisbare schakel geworden in 

de klantenservice van organisaties
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Klantenservice

Social 

Media

Hub

Externe 

Communicatie

Klantenservice Activatie       

Reputatie    
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Klant

Consumenten zien de voordelen

van snel, goedkoop en persoonlijk

contact via social media

Niet reageren op serieuze @ING
klantvragen is hetzelfde als niet de
telefoon opnemen bij de ING
Klantenservice

Het stellen van vragen over bankzaken via social media begint een normale zaak te 

worden voor consumenten, het medium is open en privacy bepaal je daar binnen zelf

Call / CKA Kantoor

Email Social
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Het webcare team is een nieuw klantenservice kanaal, wat zeven dagen per week open 

is en 1-op-1 klantcommunicatie in een andere dimensie zet

���� Reageren op vragen, klachten, complimenten en suggesties

����
Feedback geven richting de organisatie over producten en 

dienstverlening

De reacties van klanten staan

publiek en vol in de etalage.

De klant zet zich zelf centraal en
verwacht een reactie. Deze reacties
liggen onder het vergrootglas en is
geen 1-op-1 communicatie. De
community kracht is niet te
onderschatten
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Actief monitoren en reageren is van belang om discussies niet uit te hand te laten 

lopen, echter dit is nooit een garantie…..  
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Social Media: ING & activatie
Social Media is niet alleen maar afwachten en reageren 

op klantvragen, Juist kan je het inzetten als uniek 

communicatie kanaal naast je bestaande kanalenmix.
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Activatie via content en dialoog

Social 

Media

Hub

Externe 

Communicatie

Klantenservice Activatie       

Reputatie    
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De kracht van social media biedt veel kansen, echter het moet voldoen aan een aantal 

voorwaarden die aansluiten bij het medium en de doelgroepen 

Youtube:half mln. views binnen 5 dagen



26

Voordat je proactief start als organisatie denk goed na over wat je gaat doen op social 

media en maak een plan wat zich vooral richt op dialoog en meet dit

Bereik

Engagement

Sentiment

NPS

Sales

1

2

3

4
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Social KPI’s ING

����
Maak een duidelijk profiel en kies het platform dat 

werkt voor jouw content / waar je doelgroep is

����

����

����

Maak een content strategie, wat wil je vertellen en 

waarom zouden mensen je gaan volgen 

Creëer relevante en unieke content en zoek een juist 

ritme en timing om deze te posten

Ga voor dialoog en niet voor content pushen, 

experimenteer veel. Fail Fast Learn Fast
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Op social media kan je een eigen content koers varen die geheel anders is dan op je 

andere kanalen (bv. ING.nl), 6 tips die van belang zijn voor een juiste communicatie

Activerende content

Deelbare content

Relevant voor doelgroep

Werken op het platform

Consistent en herkenbaar

Inspelen op actualiteit

1

2

3

4
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Op Social Media wordt content gesnackt vooral op Twitter & Facebook, dus houdt 

het kort en simpel  
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Verlies je content strategie niet uit het oog en gebruik content die relevant is en dat 

is soms op een luchtige manier


