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De baas die je aanmoedigt om Facebook, Twitter en Yammer te gebruiken, het
lijkt moeilijk te geloven en toch is de kans groot dat het er vroeg of laat van komt.
Waarom, dat vertelt Isabel De Clercq van Kluwer Opleidingen. 

WAAROM ‘SOCIAL TECHNOLOGIES’ OOK OP DE WERKVLOER ZULLEN DOORBREKEN

“DE DIGITALISERING GEEFT 
WERKNEMERS HUN STEM TERUG”
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“Aanwezig zijn op social technologies
zorgt voor meer zelfreflectie, een 
verhoogd zelfbewustzijn en meer 
zelfleiderschap.”

ISABEL DE CLERCQ
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‘I’m a crusader against Digi-
tal Detox’, staat er op het
LinkedIn-profiel van ISABEL
DE CLERCQ, Trendcatcher
en Sparkle Architect bij Klu-
wer Opleidingen en auteur
van het boek ‘Social techno-
logies in Business’. Een op-
vallende uitspraak die veel
zegt over hoe ze naar de digi-
tale werkplek kijkt. In plaats
van technologie de schuld
van alles te geven, zet zij de
voordelen ervan op de eerste

plaats. “Priester Daens
zorgde voor de ontvoogding
van de arbeiders, social tech-
nologies doen hetzelfde voor
de kenniswerkers”, stelt ze. 

Leg eens uit. Moeten 
kenniswerkers dan bevrijd
worden?
Isabel De Clercq: “In klas-
sieke organisaties zijn gren-
zen tussen teams,
departementen en hiërarchi-
sche lagen onoverkomelijke
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WERKPLEK
Op vacature.com/nl-be/carriere/werkplek
kom je meer te weten over de digitale 
revolutie op de arbeidsmarkt.

        

barrières geworden. De ge-
volgen daarvan zijn nefast.
Informatie stroomt niet snel
genoeg door, best practices
worden niet gedeeld, de or-
ganisatie vervreemdt van de
klant en medewerkers redu-
ceren zichzelf tot hun func-
tieomschrijving.” 

Wat kunnen social technolo-
gies daaraan veranderen?
“Twitter, Facebook, LinkedIn
maar ook ‘enterprise social
networks’ zoals Yammer,
Slack en Jive geven werkne-
mers hun stem terug. Ze stel-
len hen in staat hun talenten
en expertise te tonen, naar
informatie te zoeken over
hiërarchische grenzen heen
en feedback te vragen bij
mensen binnen en buiten de
eigen organisatie. Aanwezig
zijn op social technologies
zorgt voor meer zelfreflectie,
een verhoogd zelfbewustzijn
en meer zelfleiderschap.
Laten we onze medewerkers
niet betuttelen maar stimule-
ren om zelf het heft in han-
den nemen. Technologie, hoe
tegenstrijdig dit ook mag lij-
ken, helpt hierbij.” 

Betekent dat dat de hiërar-
chie zal verdwijnen? 
“Helemaal niet. Hiërarchie
en netwerken sluiten elkaar
niet uit. Integendeel. Hiërar-
chie zal wel aangevuld wor-
den door netwerken die op
een andere manier autoriteit
toekennen. Niet je positie in
het organogram maar je bij-
dragen aan het netwerk be-
palen hoeveel invloed en
impact je hebt. Social autho-
rity heet dat.” 

Zie je die transformatie 
in iedere onderneming 
gebeuren? Is het een voor-
waarde om succesvol te 
zijn als bedrijf? 
“Ik ben ervan overtuigd dat
social technologies helpen
om, in een wereld die con-
stant verandert, sneller te
reageren. Ze maken organi-
saties wendbaarder, leiden

tot meer efficiëntie en pro-
ductiviteit, en brengen be-
drijven dichter bij de klant.
Het zal zijn tijd duren, maar
ik verwacht absoluut dat or-
ganisaties meer met die tech-
nologieën aan de slag zullen
gaan.”

Hoe ‘social’ ben je zelf? 
“Ik begon in 2012 met Linke-
dIn en Twitter, daarna volg-
den Yammer en Facebook.
Op Yammer heb ik zelf een
community opgericht, ‘About
The Future of Work’. Een bij-
zonder levendige community
waar ik intussen in verbin-
ding sta met 700 mensen die
allemaal rond datzelfde
thema actief zijn. Alle pre-
sentaties die ik maak, deel ik
op dat platform. Ik leg er vra-
gen voor aan de groep en ver-
tel er tot welke inzichten ik
ben gekomen. Kennis delen
op social media is voor mij
een gewoonte geworden. 
Na elke werkdag stel ik me
de vraag wat ik gedaan heb
en wat ik eruit geleerd heb.
Daarover post ik dagelijks.” 

En welk voordeel haal 
je eruit? 
“Mijn gedachten en inzichten
omzetten in taal dwingt me
tot zelfreflectie: over mijn
toegevoegde waarde voor het
bedrijf, over mijn sterktes en
zwaktes… Ik ervaar het als
een vorm van mindfulness.
Het maakt dat ik mezelf in
vraag stel en stappen blijf
zetten om te groeien. Op
mijn posts komen regelmatig
reacties uit onverwachte
hoek. Ik heb via die weg al
veel mensen leren kennen die
me zoveel interessants heb-
ben bijgebracht. De mensen
die aan mijn boek hebben
meegeschreven, heb ik bij-
voorbeeld allemaal via social

Het boek van Isabel De
Clercq ‘Social Technologies 
in Business’ is vanaf 9 juni
te koop. Info via 
socialtools.diekeure.be

media leren kennen. Ze
komen uit België, Australië,
Duitsland, de VS en het Ver-
enigd Koninkrijk. Is dat niet
fantastisch?” 

Hoe komt het dat er nog
niet meer mensen en bedrij-
ven mee bezig zijn? Die en-
terprise social networks zijn
in onze organisaties allesbe-
halve wijdverspreid.
“We staan inderdaad nog
maar aan het begin van de
omwenteling. Social heeft bij
velen nog een negatieve bij-
klank. “Het gaat niet over
business, maar over softe
dingen en fake nieuws. Wie
ermee bezig is, is een narcist,”
zo luidt de redenering. En
dat terwijl social net een
harde business driver is.” 

Bye, bye, e-mail?
“Voor interne communi-
catie zal e-mail zijn mono-
poliepositie verliezen”,
denkt Isabel De Clercq.
“Skype, Whatsapp, Google
Hangouts,… de voorbije
jaren zijn er heel wat tools
bijgekomen die de com-
municatie vergemakkelij-
ken. In vergelijking met
e-mail creëren social tech-
nologies bovendien een
veel grotere toegevoegde
waarde: je toetst snel
nieuwe ideeën af, je be-
reidt meetings voor, je
vraagt feedback op work
in progress, je deelt her-
bruikbare kennis…. Dat
alles maakt dat de macht
van e-mail zal afkalven.”
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