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Hoe krijg je een goede online reputatie? 
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Inleiding  
 
Dit e-book is gratis en mag je zelfs doormailen! 
  
Jouw online reputatie wordt steeds belangrijker. Immers, potentiële klanten en werknemers 

googelen altijd eerst op jouw (bedrijfs)naam, voordat ze contact opnemen. Een goede naam op 

internet is daarom essentieel. Maar hoe krijg je die? 

 

• Wat doe je wel en niet online?   

 

• Hoe hou je grip op de zaak? 

 

• Hoe ga je om met online klachten?  

 

Op al deze vragen vind je een antwoord in dit gratis e-book. Ik heb veel voorbeelden voor je 

verzameld vanuit onze monitoringssoftware, waarmee wij continu het internet scannen.    
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Nu denk je vast: 
 

• waarom begint ze iedere zin op een nieuwe regel? 

• waarom is de opmaak in landscape? 

• wat zijn er veel woorden vet 

• en wat zijn het eigenlijk grote 

 
Dat heeft met leesbaarheid te maken. 
 
Want het milieu en ik stellen het op prijs als je dit e
 
Bovendien werken de linkjes naar de filmpjes 

 

Veel succes! 

 

Gé 
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waarom begint ze iedere zin op een nieuwe regel?  

waarom is de opmaak in landscape?  

vet gedrukt?  

grote letters !?  

te maken.  

het op prijs als je dit e-book met 39 pagina’s niet 

naar de filmpjes niet als je het uitprint. 
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niet uitprint om te lezen.  
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Disclaimer  
 
Bij het samenstellen van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de informatie. 
Gé Bouma of Bouma Webmonitoring kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor 
enige onjuist verstrekte informatie in dit e-book.  
 
Er zijn steeds nieuwe successtories en bloopers het gebied van webcare en online 
reputatiemanagement. Deze verzamel ik op de Facebook-pagina Bouma Webmonitoring.  
 
Wil je daarvan leren? Like dan mijn pagina: https://www.facebook.com/BoumaWebmonitoring 
 
Tip: Lees niet alleen de tekst, maar bekijk ook de filmpjes! 
 
Je mag dit document niet op een website of blog plaatsen (of teksten verwijderen, wijzigen of 
toevoegen) zonder schriftelijke toestemming van Gé Bouma. 
 
  
 

JE  MAG  DIT  DOCUMENT  WEL  DOORMAILEN  NAAR  IEDEREEN  IN  

JE  NETWERK!  
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Wat is een reputatie? 

   

 Een goede definitie van ‘reputatie’ hanteert de Legitimiteit Groep:  

 

“Het beeld dat mensen van jou, jouw organisatie of merk hebben in combinatie met een 

waardeoordeel”.  

 

Een ‘goede’ of ‘slechte’ reputatie komt tot stand door: 

 

- eigen ervaringen 

- wat men ziet, leest of hoort van anderen 
 

 

Voor een goede reputatie van jezelf: 

- monitor en begrijp je discussies  

- beïnvloed je de publieke opinie  
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Alles draait om: acceptatie, vertrouwen en waardering.  

 

Daarbinnen zijn nog 5 elementen van belang: 

      

                        

- Autoriteit zijn op je vakgebied 

- Goed leiderschap en bestuur 

- Goede prestatie leveren 

- Aantrekkelijk bedrijf zijn 

- Verantwoord ondernemerschap 
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Ook al doe je nog zo je best, een goed imago kan snel een deuk op lopen. 

 

Met social media is alles razendsnel verspreid. 

 

Iedereen kan overal iets over jou roepen of iets met jouw foto’s doen. 

 

Bijvoorbeeld de foto van deze Italiaanse vrouwelijke minister, die bewerkt verscheen op social 

media. 
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Jouw identiteit (zoals je jezelf ziet) moet overeenkomen met je imago (zoals anderen je zien). 

 

 

 
 

Het is belangrijk dit regelmatig te checken.  
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Ik realiseerde me hoe belangrijk dit is toen ik in 2012 teksten schreef voor een restaurant.  
 
 
Terwijl de kok in de keuken druk bezig was met de lekkerste hapjes kon er iemand in het 

restaurant op social media zetten: “Wat een waardeloze bediening”.   

 

 

Hij was druk achterin de zaak, maar voorin bezorgde iemand hem een slecht imago. Zonde!   

Dit moet anders, besefte ik. 

 

 

Je moet als professional gewoon je werk kunnen blijven doen en tegelijkertijd ‘in control’ blijven 

op internet.  

 
 
Hoe doe je dat?  
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Je hebt de tijd niet om continu alles te volgen wat er over jou gezegd wordt. 
 
Gelukkig is er steeds betere software
 
Er is software die positieve en negatieve berichten

Tube, nieuwssites, fora of in de papieren kranten

 
 
Tegelijkertijd kun je in de gaten houden wat de 
 
Op die manier blijf je ‘in control’. 
 
Bekijk dit filmpje maar eens: https://www.youtube.com/watch?v=J6m
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continu alles te volgen wat er over jou gezegd wordt. 

steeds betere software, die je daarbij kan helpen. 

negatieve berichten herkent. Of het nu staat op social media, You 

of in de papieren kranten.   

Tegelijkertijd kun je in de gaten houden wat de concurrentie doet. 

.  

https://www.youtube.com/watch?v=J6m-GhijyMA
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continu alles te volgen wat er over jou gezegd wordt.  

herkent. Of het nu staat op social media, You 

GhijyMA 
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In welke volgorde ga je aan de slag? 

 

Stap 1: Luister naar online discussies 

Stap 2: Kies een strategie  

 

Actief positief: imago opbouwen 

Dit is zendergericht informeren.  

Reactief negatief: issuesmanagement 

Reageer op negatieve berichten, spoor klachten 

op en los problemen op.   

Actief negatief: crisismanagement 

Wees transparant en communiceer over je 

standpunt.  

Reactief positief: verrassen en stimuleren 

Stimuleer en beloon ambassadeurs  

 

Bron: http://www.frankwatching.com 
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Vaak blijft het bij zendergericht informeren. 

 

Gevolg kan zijn dat je de plank misslaat en niet inspeelt op wat jouw doelgroep wil.  

 

Nadat je geluisterd hebt, bouw je aan je imago. Daarvoor heb je 4 strategieën: 

 

 

# 1: Maak de juiste content  

Bijvoorbeeld door campagnes, acties, persberichten, blogs, webinars etc. 

 

 

# 2: Reageer 

• Reageer op negatieve berichtgeving 

• Publiceer over relevante onderwerpen, issues, vraagstukken en discussiepunten 

• Bereid je voor op een crisis m.b.v. een calamiteitenplan 
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# 3: Bij een crisis: Wees transparant en duidelijk 

Tijdens een crisis willen mensen duidelijkheid en één woordvoerder. 

Hou de vinger aan de pols. 

 

# 4: Stimuleer positieve berichtgeving 

Positieve berichten verdienen de aandacht.  

Hiermee kweek je ambassadeurs van je organisatie.  

Dat is goud waard. 

Wees creatief, beloon en verras.    
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Wat is online reputatiemanagement? 

 

Online reputatiemanagement betekent dat je: 

 

- klachten en opmerkingen afhandelt                                      

- onjuiste feitelijke informatie corrigeert 

- positieve feedback stimuleert 

- pro-actief reageert 

- hulp en service biedt waar mogelijk   

 

Doe je dat goed, dan krijg je: 

- meer omzet 

- ambassadeurs 

- pijnpunten boven tafel 
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Hoe ontstaat reputatieschade? 

 

Reputatieschade ontstaat doordat een organisatie: 

 

• geen binding heeft met de klant 

• klachten niet goed afhandelt 

• geen community heeft opgebouwd 

• geen plek heeft waar mensen verder geholpen worden 

• de klanten niet positief verrast 

• weinig heeft gedaan om klanten tot fan te maken  

• de interne bedrijfsprocessen niet op orde heeft 

• geen social media policy heeft 

          

 

Deze reactie van een groot bedrijf is écht gebeurd: 

 

Zo gaat het van kwaad tot erger…. 

  



 

 

 
 ©2015  Gé Bouma  

Gratis versie                |  www.bouma-webmonitoring.nl 
 

Vuistregels voor een goede reputatie

 

1.   Monitor wat er over je geschreven

 

Zoek uit: 

- wat de belangrijkste beïnvloeders

- wat hun standpunten zijn 

- hoe je die kunt beïnvloeden
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goede reputatie 

geschreven wordt 

 

belangrijkste beïnvloeders zijn 

beïnvloeden  
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2. Corrigeer feitelijk onjuiste informatie 

 

 

  

Schat de situatie in en bepaal je reactie. 

 

Dit kan door online te reageren, de afzender te bellen of de persoon uit te nodigen voor een 

persoonlijk gesprek. 

 

Onderneem wel direct actie. Hoe langer je wacht, hoe lastiger het wordt! 



19 

 

 

 
 ©2015  Gé Bouma  

Gratis versie                |  www.bouma-webmonitoring.nl          | 06 – 12 40 30 78           
 

3. Communiceer transparant over jezelf en je bedrijf 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij hotelketen CitizenM verschijnt het real-time klanttevredenheidscijfer 

op een monitor in de lobby. 
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4. Begin online discussies 

 

Vraag op social media naar de 

 

Je zult zien dat je heel snel een beeld hebt van de 

 

Hierdoor krijg je meer bekendheid
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Vraag op social media naar de mening over een bepaald onderwerp.  

Je zult zien dat je heel snel een beeld hebt van de publieke opinie.   

meer bekendheid, maar heb je ook snel resultaten.  
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5. Zorg voor directe hulp door deskundige mensen  

 

 Het Amerikaanse Best Buy is populair geworden dankzij hun actie ‘Twelpforce’.  

 

 Alle medewerkers hielpen klanten met problemen rechtstreeks via het zakelijke 

Twitteraccount. 

 

 Ze hebben het merk enorm geholpen en het aantal telefoontjes bij het call centre is drastisch 

verminderd.  

 

 Bekijk de film van Twelpforce: http://www.youtube.com/watch?v=RbkS8AnqNGU 
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6. Handel klachten en opmerkingen snel af
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Handel klachten en opmerkingen snel af  

 

 

22 



23 

 

 

 
 ©2015  Gé Bouma  

Gratis versie                |  www.bouma-webmonitoring.nl          | 06 – 12 40 30 78           
 

7. Stimuleer positieve feedback en reviews 

Als gast in een Hampshire-hotel word je bij het opstarten van je laptop gevraagd om enkele 

vragen te beantwoorden. Positieve ervaringen komen op de website. Negatieve ervaringen 

worden direct opgelost.  
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8. Maak verwachtingen waar 

 

Veel schade ontstaat, doordat beloften niet nagekomen worden.  

 

Jaren geleden had Ziggo een negatief imago. Dat had te maken met het niet waarmaken van 

verwachtingen.  

 

In een tv-spot werd gezegd dat Ziggo naar haar klanten luistert, terwijl de helpdesk niet 

bereikbaar was.  

 

Als online en offline beloften niet overeenkomen, dan schaadt dat 

het bedrijf enorm.  

 

De basisdienstverlening moet dus op orde zijn. 
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Hoe handel je bij een crisis? 

 

Een paar jaar geleden overkwam 

 

Een medewerker gooide een computer 

Hollywood. 

 

Dit werd opgenomen door de beveiligingscamera

 

Bekijk het filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=JiTo13fPKVk

 

Het filmpje werd op één dag 100.000
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Een paar jaar geleden overkwam het Amerikaanse koeriersbedrijf FedEx het volgende:

computer in een doos over de schutting van een luxe villa in

door de beveiligingscamera. 

http://www.youtube.com/watch?v=JiTo13fPKVk 

100.000 keer bekeken. 
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het volgende: 

van een luxe villa in 



26 

 

 

 
 ©2015  Gé Bouma  

Gratis versie                |  www.bouma-webmonitoring.nl          | 06 – 12 40 30 78           
 

Het was een enorme reputatieschade voor FedEx.  

 

Maar de directeur van FedEx reageerde fenomenaal. Bekijk zijn reactie; 

http://www.youtube.com/watch?v=4ESU_PcqI38 
 

  

 

Samengevat:  

 

• Hoogste baas reageert 

• Hij reageert meteen 

• Via hetzelfde kanaal 

• Hij biedt excuses aan 

• Medewerker is ontslagen 

• Hij attendeert op de kernwaarden 
 

 

 

 

Door deze snelle actie heeft hij alle schade beperkt. 
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Poederbrief Ziggo 

 

Toen er bij Ziggo een poederbrief werd afgeleverd melde Ziggo dat direct via Twitter. 

 

Nadien reageerde Ziggo opnieuw via Twitter. 

 

 

 

 

Daarnaast stond Ziggo de landelijke media te woord.  

 



 

 

 
 ©2015  Gé Bouma  

Gratis versie                |  www.bouma-webmonitoring.nl 
 

BP   

 

Tijdens de crisis op een boorplatform 

actuele informatie.  

 

Later is er een eigen webomgeving 

 

Twitter werd toen gebruikt om naar die webomgeving te verwijzen.
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boorplatform van BP stond op een apart Twitter-kanaal

eigen webomgeving gecreëerd, waarop alles netjes te vinden was. 

naar die webomgeving te verwijzen. 
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kanaal steeds de meest 

alles netjes te vinden was.  
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Wat ging er fout bij Pukkelpop?

 

Het popfestival Pukkelpop werd getroffen door 

doden.  

 

Er was niet duidelijk wie de lead had in de communicatie. 

 

Allerlei instanties communiceerden langs elkaar heen met 

 

Het gewone publiek nam het over

contact te brengen.  

 

Zo kon het gebeuren dat er verschillende aantallen 

bevestigen.  
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Wat ging er fout bij Pukkelpop? 

getroffen door noodweer. Tenten vlogen in de lucht en er vielen 

had in de communicatie.  

Allerlei instanties communiceerden langs elkaar heen met diffuse en onjuiste informatie

gewone publiek nam het over en probeerde via Twitter en Facebook mensen met elkaar in 

erschillende aantallen doden werden genoemd, 
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. Tenten vlogen in de lucht en er vielen 

diffuse en onjuiste informatie.  

en probeerde via Twitter en Facebook mensen met elkaar in 

genoemd, die niemand kon 
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Vuistregels crisiscommunicatie

 

- Niet onvoorbereid communiceren (breng de risicoterreinen in kaart) 

- Zorg voor eenduidige regie   

- Niet bagatelliseren, maar een 

- Grondige waarheidsvinding (

- Zorg al in vredestijd voor een 

- Heb een calamiteitenplan op de plank

 

 

 

webmonitoring.nl          | 06 – 12 40 30 78           

Vuistregels crisiscommunicatie    

communiceren (breng de risicoterreinen in kaart)  

 

Niet bagatelliseren, maar een ‘in control’-statement afgeven 

(is dé pijler van reputatiebeheersing)  

voor een aansprekend ondernemingsverhaal  

op de plank  
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Wat zijn de trends? 

 

• Klantenservice via social media 

   

• Mensen zoeken mensen 

Mensen doen zaken met jou, niet met je bedrijf. Belangrijk is dus om jouw offline netwerk online 

in kaart te brengen en te onderhouden. 

 

• Kritischer consument 

De consument is kritischer geworden, omdat sommige websites zich positioneren als 

‘professioneel’, terwijl ze dat niet zijn.  

 

• Afrekenen op het oplossen van een fout 

Je wordt niet afgerekend op een gemaakte fout, maar op de manier hoe je die oplost. 

 

• Steeds minder scheiding tussen zakelijk en privé.  

 
• In de online media: de actualiteit. In de offline media: achtergrondverhalen. 
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Wat zijn de meest gebruikte tools?  

 

Er zijn gratis en betaalde tools. 

 

Bepaal waarvoor je kiest op basis van wat je wilt meten. 

 

De gratis tools zijn iets bewerkelijker en bestaan vaak niet uit één dashboard.  

 

Grotere bedrijven gebruiken b.v. iMonitoring: http://www.internetmonitoring.nl/ 

Kleinere bedrijven hebben vaak genoeg aan b.v. Hootsuite: http://www.hootsuite.com/ 
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Praktische regels voor gedrag op social media

 

• Eerst denken, dan posten 

• Word niet persoonlijk 

• Reageer inhoudelijk 

• Stop de discussie door aan te geven dat 

• Wees open en transparant 

• Toon oprechte interesse 

• Reageer nooit commercieel 

• Geef fouten toe en verbeter ze openlijk

• Neem iedere reactie serieus                                

 

Reageer niet: 

• Bij een ordinaire scheldpartij 

• Als mensen bewust de boel verzieken

• Bij impopulaire mededelingen

• Bij klachten die gebaseerd zijn op 
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gedrag op social media 

door aan te geven dat je het probleem oplost 

 

en verbeter ze openlijk 

                                 

 

verzieken           

mededelingen 

Bij klachten die gebaseerd zijn op emoties of niet onderbouwd 
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Aanbevelingen 
 

• Raak bewust van alles wat belangrijk is voor een goede reputatie

• Deel je kennis 

• Bekijk voorbeelden van succesvolle organisaties en leer ervan

• Maak richtlijnen voor het omgaan met social media

• Gebruik de juiste tools en monitor op relevante termen

• Heb interne zaken op orde 
 

• Begin met luisteren  

 

• Reageer zo snel mogelijk bij 

 

• Maak verwachtingen waar 

 

• Wees open en voer een actieve dialoog
 

webmonitoring.nl          | 06 – 12 40 30 78           

wat belangrijk is voor een goede reputatie 

van succesvolle organisaties en leer ervan 

or het omgaan met social media 

en monitor op relevante termen                 

j feitelijk onjuiste informatie 

actieve dialoog 
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Nawoord  
 
En hier heb je dan jouw e-book vol bruikbare tips! 
  
Laat je niet overdonderen door de vele opties, mogelijkheden en kansen.  
 
Begin gewoon met een onderzoek hoe jij jouw reputatie kunt verstevigen.  
 
Het kost niets, mits je alles maar de vinger aan de pols houdt. 
 
 

Je mag dit e-book doormailen! 
 

Veel succes! 
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Meer over de auteur 
 
Na mijn studie was ik jarenlang directiesecretaresse. Altijd deed ik er veel 
communicatieklussen naast. Dat vond ik zo leuk dat ik in 2004 NIMA A 
Communicatie heb gedaan en van 2005 t/m 2009 hbo Communicatie bij 
Windesheim in Zwolle.  
 
Vier jaar lang studeren naast mijn baan en gezin was heftig, maar het ging als 
een trein. Als je iets doet met passie dan gáát het ook als een trein, is mijn 
overtuiging. Het voelde niet als studeren, maar als een duik in een nieuwe 

wereld vol van onbegrensde mogelijkheden. 
 
In 2009 begon ik met het schrijven van webteksten. Voor tal van organisaties heb ik de 
webteksten duidelijk, doelgericht en vindbaar gemaakt. Langzamerhand kwam ik toen in aanraking 
met het begrip ‘online reputatiemanagement’.  
 
Ik zag dat iedereen overal en nergens zijn ongenoegen uitte. Zaak is dan dat je er als organisatie 
op tijd bij moet zijn om iets te kunnen corrigeren. Anders ontstaat het bekende sneeuwbaleffect. 
Aan de andere kant moet je ook op de hoogte zijn van positieve berichten, want tevreden klanten 
zijn de beste reclame. Daarom startte ik in 2012 Bouma Webmonitoring. Ik verkoop het systeem 
iMonitoring en begeleid klanten bij de inrichting van hun dashboard voor internetmonitoring. Ik kijk 
mee, analyseer en adviseer bij reputatieproblemen. Ik zorg ervoor dat de klant direct op de hoogte 
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is van ieder online bericht dat er over hem verschijnt en dat alle relevante berichten uit de 
afgelopen 24 uur elke ochtend in zijn mailbox zitten. 
 
De langetermijnrelatie die ik opbouw met mijn klanten door het maandelijks contact en de 
maandanalyses zorgt voor wederzijds vertrouwen. Dit persoonlijke contact vind ik heel belangrijk. 
En mijn klanten blijkbaar ook, want velen zijn al vanaf het eerste uur abonnee. 
 
Met de medewerkers en andere marktspecialisten van iMonitoring volg ik de nieuwste trends over 
online reputatiemanagement op de voet. Met veel plezier communiceer ik die maandelijks met mijn 
klanten, zodat zij ook up-to-date blijven.  
 
Voor meer informatie verwijs ik graag naar de mooie reviews op mijn website http://bouma-
webmonitoring.nl/ 
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Gratis proefaccount van 2 weken op onze software 

 

Wil jij ook meer leren over online reputatiemanagement? 

Maak dan een gratis en vrijblijvend een proefaccount  

van 2 weken aan op onze monitoringssoftware. 

 

Dat kan hier: 

http://login.bouma-webmonitoring.nl/registreer  

 
 
Je krijgt:   

- inlogcodes op ons webbased systeem, zodat je direct zelf kunt reageren 

- maandelijks overzichtelijke rapportage met o.a. het aantal positieve en negatieve berichten, 

bereik, onderwerpen, volume, bronnen en beïnvloeders.  

- wekelijks een samenvatting 

- elke ochtend alle berichten uit de afgelopen 24 uur in je mailbox 

- een berichtenwall (vgl Twitterwall), die je kunt inzetten bij events 

-  een datafeed voor ‘negatieve’ berichten, die je kunt koppelen aan je Outlook-mailprogramma 
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Bovendien geldt:  
  

- Geen opzegtermijn  

- Inrichting van een profiel binnen één dag  

- Indien gewenst: tijdelijke monitoring 

- Maximaal 20 zoekwoorden  

- De mogelijkheid van verdere uitsplitsing op tags, combinatiewoorden of uitsluitingswoorden 

 

 
 

Wil je nog meer voordelen lezen? 
 
Wil je weten wat het oplevert?  
 
Kijk dan op www.bouma-webmonitoring.nl  
 


