
Trends 

De grootste trends gesignaleerd op dit moment zijn social media/interactiviteit, urban nomads en 
verantwoord ondernemen/relevantie. Deze worden in het onderstaande artikel besproken en Richard 
Geijteman zal zijn visie laten zien op deze trends en de invloed daarvan op PwC. 

Social Media 
Geen bedrijf kan meer onder social media uit. Of het nou twitter, facebook, linkedin, youtube, flickr 
gaat, social media wordt alleen maar groter en groter.  

Zoals Richard Geijteman zegt: ‘’ Je kan er niet meer om heen. Daar kunnen we dan maar 
beter gebruik van maken en dan kunnen we er van profiteren.’’  

Om bekendheid te genereren is het belangrijk om te adverteren via social media, maar ook mis je een 
kans als het bedrijf zijn medewerkers social media ontneemt. Veel mensen vinden het deze tijd 
belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er met de mensen in hun omgeving gebeurd. Ze vinden het 
belangrijk om interactiviteit te kunnen hebben met hun vrienden, familie en collega’s op momenten 
dat zij dat willen. Het belang om mee te doen met deze trend begint steeds meer door te dringen bij 
grote bedrijven. Veel starten een Twitter account, maar weten nog niet goed hoe ze het, het beste 
kunnen benutten. Bij PwC beginnen ze voorzichtig met het gebruik van deze interactieve 
instrumenten. 
 

Richard zegt hier het volgende over: ‘’ We zijn extern bezig. We hebben voorzichtig een 
corporate twitter kanaal. We hebben voorzichtig linkedin. Maar intern is natuurlijk ook een 
soort omslag waarbij eigenlijk ook de board ook heel erg aan het zenden was. Ook een 
behoefte heeft aan een moderene manier van communiceren, meer interactiviteit, ook zorgen 
dat je de hele doelgroep bereikt.’’ 

Enkele voorbeelden van bedrijven die social media slim gebruiken in hun marketingbeleid.  
- KLM heeft passagiers met Twitter slim benut. Zij hebben een actie gehad waarbij ze iedere passagier 
die twitterde dat ze gingen vliegen met KLM  een cadeautje gaven. Zo wordt men beloond voor het 
twitteren en heeft KLM het profeit van ‘’’gratis’’ reclame.  
- Starbucks heeft voordeel gedaan met het populaire foursquare waarbij mensen kunnen inchecken bij 
een locatie. De klant die major wordt bij de Starbucks of het meest heeft ingecheckt, krijgt een gratis 
kop koffie naar keuze. Door deze actie komen de gebruikers van foursquare naar Starbucks omdat ze 
via dat programma koffie kunnen winnen. Zo halen zij meer klandizie binnen door middel van social 
media.   

PwC & social media 
PwC heeft zijn eigen social media beleid. Er is een reglement waar in staat hoe er verantwoordelijk met 
sociale netwerken moet worden omgegaan. Dat is ter bescherming van vertrouwde informatie, maar 
ook voor het imago van het bedrijf en zijn medewerkers. De behoefte aan interactiviteit via social 
media bij PwC intern is erg groot. Om deze behoefte op te lossen komt er een interactief platform op de 
portal site. Hierbij is het voor iedereen mogelijk een stukje te schrijven en te plaatsen. Iedereen kan 
daar een reactie op plaatsen. Dit platform is een grote stap voor PwC. Er zal geen redactie over de 
teksten gaan en er is geen controle vanuit de board. Er wordt vanuit gegaan dat de sociale controle 
onder collega’s groot is. Daarbij heeft ieder een reputatie binnen het bedrijf naar zijn of haar collega’s. 
Dankzij deze redenen is het vooruitzicht op dit sociale platform positief en kijkt iedereen uit naar de 
uitkomsten. Hieronder is de zo genoemde code of conduct te vinden. Hier mee moet rekening 
gehouden worden met communicatie naar buiten. 

 Pas de beginselen uit de Code of Conduct en de Standards voor Ethics & Compliance toe in je 
onlinegedrag en onlineactiviteiten.   

 Bespreek nooit en onthul nooit vertrouwelijke klantgegevens of interne PwC-aangelegenheden in 
internetfora, zoals blogs, discussiegroepen, chatrooms of andere social media.   

 Laat nooit de identiteit van de klanten van PwC of het werk dat voor een klant is gedaan aan de 
orde komen in je onlineactiviteiten.   



 Verwijs nooit naar klantnamen of specifieke klantopdrachten. Verstrek dus geen informatie die 
koppeling kan maken tussen een klant of werkzaamheden en je professionele functie. Dit is met 
name van belang als je PwC als werkgever hebt aangegeven.   

 Communiceer geen zaken die de relatie met een klant op het spel kunnen zetten, die twijfel 
kunnen zaaien ten aanzien van je onafhankelijkheid of een mening bevat die niet strookt met de 
zienswijze van PwC ten aanzien van een bepaald onderwerp.   

 Denk goed na welke gevolgen een incidentele verwijzing naar PwC kan hebben en begrijp 
daarbij dat je als vertegenwoordiger van PwC gezien kan worden.   

 Beoordeel de inhoud voordat je informatie plaatst. Plaats geen beelden, geluidsopnamen en 
teksten met een aanstootgevende of kwetsende inhoud via social media.   

 Behandel de privacy van je collega’s en klanten met respect. Verwijs niet naar ze of verwerk geen 
persoonlijke informatie over hen zonder hun toestemming. Daarbij geldt natuurlijk dat 
toestemming voor privégebruik binnen social media zich niet vanzelfsprekend uitstrekt tot 
gebruik van de gegevens in een zakelijke toepassing. 
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Urban nomads 
De trend of de nieuwe ontwikkeling die zich de laatste jaren voordoet zijn de steeds meer flexibele 
werkplekken, oftewel urban nomads. De term 9 tot 5 baan wordt steeds minder toepasbaar. Steeds 
meer mensen werken op een andere lokatie dan op het kantoor. Dit zijn plekken waarbij de werkende 
personen gemakkelijk internet hebben, op plekken die voor hen op dat moment het beste uitkomen en 
waar ‘het’ allemaal gebeurd. Dit kan de CoffeeCompagny in de stad zijn, thuis of bij de klant. Het hoofd 
van de afdeling MKM, Richard Geijteman is het deels eens met deze trend, maar denkt dat het nog 
even zal duren voordat hij echt doorgezet wordt: 

‘’ Ik denk ook wel dat er veel meer een verstrengeling komt van privé en werk. Ook als je kijkt 
qua technologische ontwikkelingen. Ik denk dat we straks gewoon onze eigen laptop 
meenemen en dat sluiten we aan op een intern netwerk. Ook fysiek qua plek. We zijn vrij om 
te werken waar we willen. Daar gaat denk ik nog wel een generatie overheen. Het kennis 
delen met elkaar gaat natuurlijk makkelijker met elkaar als je tegenover elkaar zit.’’  

Bij PwC is het urban nomads nog geen doorgevoerde trend. Elke dag zitten de kantoren nog vol en is 
persoonlijk contact voor onderhandelingen nog de voorkeur. Toch is het onder de jonge medewerkers ( 
dat zijn er veel) populair om een dag thuis te werken zodat er ook voor de kinderen gezorgd kan 
worden. Het begin is al gezet. 

Verantwoord ondernemen 
Mensen leven steeds meer milieubewust zonder dat het een geitenwollen sokken imago heeft. Het 
milieu wordt steeds belangrijker en dat geldt ook voor bedrijven. Als bedrijf zijnde moet je de 
verantwoordelijkheid nemen voor je milieuvervuiling. De consument wordt kritischer en heeft de luxe 
positie om zelf keuzes te maken van wie ze hulp willen.   

‘’Alles op het gebied van duurzaamheid, sustainability. Dat moeten we vooral heel veel doen. 
Inmiddels wordt dat van je verwacht en is het een soort hygiëne voorwaarde. Als 
respectabele onderneming wordt er van je verwacht dat je goed kijkt naar duurzaamheid, 
naar je CO2 uitstoot. Dat moet niet meer iets zijn wat separaat ergens op een afdelinkje CR 
ontwikkeld moet worden, dat moet gewoon in je normale bedrijfsproces zitten.’’ 

Verantwoord ondernemen betekend niet alleen milieubewust bezig zijn. Hieronder valt ook oog 
hebben voor je medewerkers en je klanten. Luister echt naar elkaar en probeer elkaar te echt te 
begrijpen. PwC heeft hiervoor de PwC experience ontwikkeld. Daarbij draait het om duurzame relaties 
opbouwen en deze onderhouden. Daarbij wordt de klant betrokken. Richard vind dit een hygiëne 
voorwaarde wat als ideaal beeld iedereen uitvoert. Zo krijg je een duurzame relatie met je collega’s en 
de klant.    

‘’dat je de klant helpt en dat je ook goed luistert naar de klant waarmee je hem kan helpen. 
En welke waarde je kan toevoegen. Wij voegen waarde toe bij klanten, maar is dat ook de 



waarde waarnaar de klant op zoek is. Dat is ook heel letterlijk onze merk belofte. Dat is ook 
een soort transitie die we door moeten, dat we veel minder vanuit ons zelf gaan zenden en 
veel meer output based gaan communiceren en ook veel meer het dialoog aangaan.’’ 

Het sleutelwoord in deze trend is relevantie. Hoe relevant ben je als bedrijf voor je klant en blijf je ook 
relevant genoeg. Passen de normen en waarden van het bedrijf bij de normen en waarden bij de klant. 
Dit zijn belangrijke eisen van de klant waar een bedrijf tegenwoordig rekening mee moet houden. De 
consument/klant wordt steeds kieskeuriger en durft keuzes te maken. 

Wat brengt de toekomst? 
De technologie zal zich alleen maar sneller ontwikkelen en voordelen met zich meebrengen, de urban 
nomads trend zal zich uitbreiden samen met de technologie en de bedrijven zullen met de klant 
meebewegen en visa versa. Wat verwacht Richard van de toekomst? 

‘’ Ik denk dat internet, televisie en radio uiteindelijk naar een soort integratie gaat. . Maar 
hoe snel dat gaat, ik heb geen idee. Als het gaat over hoe communiceer je met doelgroepen, is 
dat het veel meer 1 op 1 gaat. Dat het veel meer in dialoog is en dat zal alleen maar verder 
gaan. Ik denk ook wel dat er veel meer een verstrengeling komt van privé en werk. We 
kunnen ook advies geven op corporate values van een bedrijf, hoe heb je dat in kaart 
gebracht en hoe wordt het vastgesteld. Wordt het ook terug gekoppeld naar de organisatie.  
Relevantie is voor mij bij alle trends het sleutelwoord. Ben je niet relevant voor je doelgroep, 
dan ga je het niet redden. ‘’ 

Kortom de toekomst kunnen we niet voorstellen, maar de trends kunnen we zetten en trouw volgen.  

 

Bron: Interview Richard Geijteman, corporate manager MKM. Geraadpleegd op 1 april 2011. 

 


