
We zijn er trots op dat Air France en KLM in de markt vaak genoemd en geroemd 

worden voor onze inzet van Social Media voor communicatie en dienstverlening 

naar klanten. We hebben veel ervaring mogen opdoen hoe je met sociale media 

op een inspirerende én waardevolle manier mensen kunt verbinden.  

Getriggerd door dit succes, waren veel mensen binnen met name de 

commerciële Air France en KLM divisie overtuigd van de waarde van een intern 

sociaal platform. Met als doel om de gezamenlijke kennisdeling en 

samenwerking beter, sneller, efficiënter en leuker te organiseren. 

De wereldwijde commerciële marketing- en salesorganisatie, zo’n 10.000 

medewerkers verdeeld over Air France en KLM, lanceerde daarom eind 2012 

voor haar medewerkers het interne social collaboration platform ‘ishare’, 

gebaseerd op Winkwaves Harmonics.  

Social collaboration software in de 

kern van het werk bij Air France-KLM



Better connectivity, in spite of 

organizational and ‘social’ change:

• Keep connected with colleagues 

world wide.  
• Efficiently channel key messages and 

information from Management to   

colleagues worldwide. 
• Managing and safeguarding 

knowledge within our organization. 

Embrace ‘Social dialogue’:

• To adapt to the way today’s 

generation communicate 
• Thermometer function: know what’s 

going on within the organization 
 

Visie op Social business
Onze commerciële divisie is altijd op zoek naar manieren om sneller te kunnen schakelen 

en in te spelen op ontwikkelingen en kansen in de markt. De ambitie is om te groeien tot 

een echte 'social business': 

“Een lenige en lerende organisatie, waar collega's wereldwijd met elkaar verbinden. Waar kennis tot leven 
komt en men elkaar versterkt en inspireert. Waarbij het dagelijks werk, leren, innoveren, organiseren en 
social business technologie verweven raken om dit mogelijk te maken. Met als doel om bij te dragen aan 
de commerciële doelstellingen van de divisie en Air France - KLM als geheel.“

We geloven dat social collaboration tot leven komt als we 3 mechanismen adopteren:
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Higher productivity:

• Easier contact, collaboration & 

knowledge sharing between colleagues 

worldwide across departments & 

positions.

• Quick access to documents & internal 

  experts to work more effectively. 
• Offer e-learning modules and online  

training supports.

Higher sales efficiency and revenues: 
• Share innovative ideas & best 

practices   amongst colleagues. 
• Easier access to sales presentations 

and other knowledge documents. 
• Real-time collaboration on documents 

  between colleagues. 

• We stimuleren 'volgbaar werken': Door zichtbaar te maken wat je doet en welke 

resultaten je daarmee haalt, kun je mensen pro-actief en re-actief met elkaar 

verbinden. Om samen te leren en elkaar te versterken; 
• We zien de implementatie van het samen-werkingsplatform niet als iets technisch-

functioneels, maar benaderen 'samenwerken als een sociale dynamiek': we focussen 

op het stimuleren van transparantie, het door-breken van een 'kennis = macht' 

cultuur, en het wegnemen van drempels om open te staan voor verbinding met 

elkaar; 
• We optimaliseren voor 'sturing en ruimte': We geven mensen de ruimte om zelf 

invulling te geven aan de manier waarop ze ishare willen gebruiken voor hun 

dagelijks werk. Community managers geven richting aan de dynamiek op het 

platform door te 'framen': interessante gesprekken en thema's in de spotlight zetten. 



Aanpak: Reversed Engagement 
Om onze ambities waar te maken hadden we een 'social collaboration platform' nodig. 
Hoewel we al met veel systemen werken, sloot geen enkele aan op onze 'social' visie. 

Tijdens de oriëntatie op beschikbare platformen, realiseerden we ons dat het traject 
consequenties zou hebben voor de manier waarop we samenwerken en kennisdelen. We 
zochten bij de toolkeuze daarom naar een 'totaalconcept' om ook deze cultuurverandering 
te faciliteren.  

Door te kiezen voor het Software as a Service concept van Winkwaves Harmonics, stond 
ons het social collaboration platform technisch gezien binnen enkele weken ter 
beschikking. 

We konden daardoor onze volledige aandacht richten op het het inrichten en waardevol 
maken van de omgeving. Al co-creërend samen met de  collega’s. Winkwaves noemt deze 
aanpak: Reversed engagement. 

Communitymanagement speelt bij reversed engagement een cruciale rol. De meeste 
mensen hebben vooraf veelal geen idee wat een social platform daadwerkelijk voor hen 
kan betekenen. Social collaboration is een ervaringsgoed: je realiseert je de waarde pas als 
je het zelf ervaart. 

Als communitymanagers sloten we actief aan bij onze collega's. We zijn hen gaan helpen 
om hún zakelijke doelen te bereiken met de inzet van het social platform. We gaven tips, 
hands-on support en verbonden ze met mensen en andere initiatieven. 

Deze aanpak van reversed engagement triggert drie werkzame mechanismen om ishare 
steeds waardevoller te maken voor een groeiende groep collega's: 

Sleeptouw  
Gangmakers nemen mensen om zich heen op sleeptouw om hun eigen initiatief te laten 
slagen. Dat is namelijk gewoon onderdeel van je eigen werk waar je bij je 
eindejaarsgesprek over praat. En voor de mensen die op sleeptouw worden genomen is het 
social business platform gelijk relevant omdat het gaat over (en waarde toevoegt rond) hun 
samenwerking in dit project of team;

Voorbeeldrol / Setting examples  
Alle succesvolle kleine initiatieven zijn een proof of concept van de waarde die 'social in de 
kern van werk' kan hebben, en dient ter inspiratie voor anderen om zelf een initiatief te 
starten; 

Zelfverwezelijking  
Een sociaal platform helpt actieve gebruikers om succesvol te zijn in hun werk en zichtbaar 
te zijn voor de organisatie. De behoefte om gezien, gehoord en erkend te worden leeft sterk, 
en ishare maakt dit mogelijk. 
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Praktijkvoorbeelden
Graag delen we enkele praktijkvoorbeelden hoe de aanpak van reversed engagement heeft 
geleid tot een waardevolle inzet in verschillende soorten ‘management’ processen. 

1. Managen en standaardiseren van processen 
Net als bij alle grote organisaties wordt er bij Air France-KLM veel met gestandaardiseerde 
processen gewerkt. Deze 'bureaucratische' aanpak is niet persé negatief. Het maakt het 
mogelijk een organisatie met honderdduizend medewerkers te besturen en de veiligheid 
voor onze passagiers te garanderen: Veiligheid zit niet alleen in onze genen, maar wordt 
ook afgedwongen door heldere procedures, checks en dubbelchecks.  

Ook onze (relatief veel kleinere) commerciële organisatie werkt veel met 
standaardprocessen en -procedures, bijvoorbeeld om te garanderen dat klanten in 
vergelijkbare situaties op een zelfde manier zo goed mogelijk worden geholpen. Zo zijn er 
ook heldere regels voor de flexibiliteit die je als medewerker hebt om klanten extra gratis 
diensten en producten, of bijvoorbeeld compensatie aan te bieden. 

De manager voor het 'commerciële flexibiliteit' programma was enthousiast om als een van 
de eerste initiatieven binnen reversed engagement te verkennen hoe ishare zijn werk en dat 
van collega's in andere landen makkelijker, effectiever én leuker kon maken. 

De input was een zeer uitgebreide PDF tool-kit met alle procedures. De eerste stap was het 
document op te splitsen en helder online te ontsluiten. Maar daarmee was het nog niet 
'social'. De volgende stap was dan ook om de informatie 'tot een gespreksonderwerp' te 
maken: bevraagbaar en verrijkbaar. 

De programmamanager besloot om geen emails meer aan te nemen over dit onderwerp, en 
stimuleerde collega’s om de vragen in de online community rond de procedures te stellen.  

Door de statische informatie (de procedure-beschrijvingen) en het gesprek (de community) 
te combineren in een groep op ishare, kwam het onderwerp op een waardevolle manier tot 
leven:  
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Het effect van de reversed engagement aanpak is duidelijk merkbaar. ishare wordt niet 
gezien als 'iets' van een afdeling communicatie (of HR, of ICT), maar als iets van en voor 
alle collega's van de commerciële divisie (en gaandeweg van steeds meer afdelingen).  

En anders dan bij een traditioneel ICT project, hoefden de eerste gebruikers die we 
betrokken geen beelden te vormen op basis van abstracte requirements of papieren 
ontwerpen. Door er gelijk zelf in de praktijk mee te werken en te verfijnen werd het platform 
voor hun werk steeds waardevoller. Daardoor voelden de eerste gangmakers en 
ambassadeurs zich niet alleen 'betrokken', maar medeverantwoordelijk.

• Tips en ideeën om binnen de procedures klanten nog beter van dienst te zijn 
worden actief uitgewisseld; 

• Procedures worden verfijnd op basis van de dagelijkse ervaringen en 
voortschrijdende inzichten uit de praktijk; 
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2. Managen van projecten
Projectleden van onze projecten zijn veelal werkzaam op een diversiteit aan locaties (en 
tijdzones). De coördinatie, afstemming en samenwerking vindt zo veel mogelijk op afstand 
plaats. De inzet van ishare als online sociale projectomgeving werd dan ook warm begroet 
als één van de eerste initiatieven binnen de reversed engagement aanpak.  

Voor een wereldwijd project rond Bluebiz, ons zakelijke loyalty programma waarin bedrijven 
'credits' kunnen sparen in aanvulling op de individueel gespaarde airmiles, werd een 
samenwerkingsgroep ingericht op ishare om een viertal dynamieken te ondersteunen: 

Tijdlijn
Naar voorbeeld van de bekende tijdlijnen als twitter en facebook toont de tijdlijn een 
makkelijk te 'volgen' projecttijdlijn met alle updates rond het project, zoals projectupdates 
van de projectmanager, nieuwe beschikbare informatie, rapportages, praktijkervaringen, 
taken en nieuwe versies van documenten; 

Cover
Waar de tijdlijn voor de betrokken project-deelnemer ideaal is om op de hoogte te blijven, 
biedt de cover een gestructureerd en door de projectmanager beheerd project-overzicht. 
Met een projectbibliotheek met alle stukken, de projectplanning, projectkalender en de 
openstaande acties overzichtelijk bij elkaar; 

Projectcommunicatie
Alle communicatie over het project werd zo min mogelijk via email en zoveel mogelijk via 
het social collaboration platform gedaan. Eendachtig de mooie Engelse uitdrukking 'are we 
on the same page' had elk discussiepunt of communicatie-item een eigen pagina, waar de 
projectmanager efficiënt en overzichtelijk alle communicatie en discussies rond het project 
kon stroomlijnen; 

Chat2learn sessies
Middels regelmatige 'inloop online groepschat-sessies' hadden de projectdeelnemers de 
mogelijkheid om vragen te stellen over het project en eventuele uitdagingen te bespreken. 
Wie op de geplande sessies agendatechnisch niet beschikbaar was kon de chat-timeline 
nakijken en alsnog vragen posten. Deze werden ook per omgaande door de project-
manager beantwoord. Zo ontstond een mooie combinatie van synchrone en a-synchrone 
communicatie.  

• Collega's die met vergelijkbare onderwerpen bezig zijn voelen zich veel meer 
verbonden;  

• De community appelleert volledig aan de ambitie om klanten nog beter van dienst te 
zijn. De sociale component stimuleert en inspireert om dit denken steeds meer in 
het DNA van het dagelijks werk te verankeren; 

• Last but zeker not least: het interne email-verkeer is drastisch afgenomen (tot 90%!). 
De tijdwinst komt - juist bij deze medewerkers - rechtstreeks ten goede aan meer 
aandacht voor de klant. 
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3. Managen van kennis 
Eén van de belangrijke doelen van ishare is om kennisdeling te stimuleren. Een mooi 

voorbeeld is de kennisdeling rond het onderwerp ‘Business Intelligence’ (BI). 

Air France - KLM beschikken over grote hoeveel-heden data over klanten. Kennis delen over 

hoe je al deze data zo goed mogelijk kunt analyseren en vervolgens inzetten om klanten 

nog beter van dienst te kunnen zijn, is daarmee belangrijk en potentieel zeer waardevol. 

Kennis wordt in deze 'Community of Practice' op verschillende manieren gedeeld en tot 

leven gebracht: 

Expert finding
Het stimuleren van kennisdelen betekent allereerst dat je weet wie je waarvoor moet 

hebben en laagdrempelig in contact kan komen. De deelnemers aan de community zijn 

vindbaar via een profiel waarop een statische 'kenniskaart' wordt gecombineerd met een 

dynamisch 'expertise profiel'. Hierdoor kun je zien wie op welke onderwerpen door de rest 

van de community bovengemiddeld gewaar-deerd wordt (likes ontvangt op bijdrages en 

antwoorden op vragen). Vervolgens kun je via chat of telefoon een-op-een contact leggen. 

Deze wie-is-wie biedt zo tevens een podium om jezelf kenbaar te maken aan je collega's, 

gelijkgestemden te vinden en samen te leren; 

Community
De tijdlijn van de BI ishare groep blijkt een prettige, laagdrempelige en effectieve plaats om 

elkaar vragen te stellen, rapportages en 'good practices' te delen en leestips of verslagen te 

plaatsen. Veel posts blijken aanleiding te zijn om met elkaar door te praten: 'en wat 

betekent dit voor ons, voor hoe wij de dingen doen die we doen, en de manier waarop we 

die doen’; 

Kennisbank
Gaandeweg bouwt de community op de cover van de groep een levende en steeds in 

ontwikkeling zijnde bibliotheek op van relevante documentatie en bronnen;

Instrument ontwikkeling
Deelnemers in de community blijken steeds met elkaar bezig om het dagelijkse eigen werk 

makkelijker of beter te maken. Zo co-creëerde de groep een handleiding met tips en trucs 

om beter en slimmer met de bestaande tools om te gaan. 

4. Managen van een team
ishare biedt collega’s de mogelijkheid het zelf in te vullen en te gebruiken voor doelen die 

hen waardevol lijken. Doelen die voorheen minder aandacht kregen of gefaciliteerd werden. 

Zo blijkt ishare door allerlei landenmanagers en team-managers opgepakt te worden als 

platform om communicatie en samenwerking binnen het team te ondersteunen, 

bijvoorbeeld voor:

Dynamische overzichten relevante statische informatie (i.e. HR, formulieren)  
'social' maakt het mogelijk de informatie te ordenen op basis van actuele populariteit 

(views, likes, discussie). Informatie die op een gegeven moment relevant is, komt daardoor 

automatisch in de spotlight van de team-homepage te staan, terwijl met een enkele klik 

doorgeklikt kan worden naar het totale overzicht met alle regelingen of formulieren; 
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‘What's cooking’  
De tijdlijn van je teamleden geeft inzicht in wat je collega's op dit moment aan het doen 
zijn, wat hen bezighoudt, waar ze trots op zijn of waar ze mee worstelen. Zodat je weet wat 
er speelt en er voor elkaar kunt zijn. Waardoor je samen sterker staat;
 
Nieuws als uitnodiging tot gesprek  
De nieuwsberichten die het landen- of teammanagement wil delen zijn op de social 
omgeving niet alleen 'ter info', maar kunnen aanleiding zijn om met elkaar het gesprek aan 
te gaan over wat het nieuws voor eenieder betekent. Waardoor het nieuws tot leven komt, 
richting geeft aan het gemeenschappelijk handelen en zo daadwerkelijk weer een 
management-instrument wordt; 

Volgbaar werken  
We zien een groeiende voorbeeldrol bij teammanagers en landenmanagers om hun eigen 
aantekeningen en MT verslagen zoveel als mogelijk te delen. Dit creëert een grotere sfeer 
van openheid en verbondenheid en stimuleert van binnenuit de drijfveer om meer samen te 
werken.
 
De landen en teams die ishare adopteren zijn enthousiast. Ze zien een grotere onderlinge 
verbondenheid ontstaan, weten beter wie ze voor welk onderwerp kunnen bevragen, raken 
geïnspireerd door wat ze tegenkomen op ishare, besparen tijd op overleggen en 
emailafhandeling en zien hun slagkracht groeien. 

5. Imagining the next level 
We zijn trots op de resultaten: in anderhalf jaar heeft 70% van alle medewerkers in de 
internationale commerciële divisie van Air France - KLM zich aangemeld voor ishare, en 
ruim 40% van hen is een regelmatige gebruiker van ishare. Niet door het gebruik verplicht te 
stellen of via het management op te laten leggen. Maar door via de reversed engagement 
aanpak te werken aan waardevolle initiatieven in de kern van het werk.  

De resultaten smaken naar ‘meer’. We gaan meer interne informatiestromen 'social maken'. 
Door informatie te migreren naar ishare, of ishare als sociale laag boven andere bronnen en 
systemen te brengen. 

Activering van collega’s en de content op het platform inspirerend en relevant voor het 
dagelijks werk te houden, is een continu proces. Een weg met obstakels en uitdagingen. 
Vasthouden aan je visie, continu je koers houden en doorzettingsvermogen zijn onmisbare 
eigenschappen om succesvol te zijn. Immers, een werkcultuurverandering realiseren vergt 
een lange adem. 
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Colofon
Sandor Vrij - Manager Communications bij Air France - KLM 
Colin Wells - Communitymanager ishare bij Air France - KLM 
René Jansen - CEO Winkwaves

  over winkwaves 
Naast Air France-KLM heeft Winkwaves ondertussen ruim 100 klanten op weg geholpen 
naar het vinden, verbinden en versterken van medewerkers met sociale intranetten, 
communities en leeromgevingen op basis van social enterprise software Harmonics. Klein 
en groot. Nationaal en internationaal. Besloten en publiek. Intern, extern en vaak ook 
gewoon allebei. Daar werken we sinds 2006 onafgebroken aan in cocreatie met onze 
klanten.

verbind. versterk. verander. 
www.winkwaves.com 


