BRANCHENIEUWS

Reputatie op het spel
Het nieuwe seizoen van KAVB-Jong! is gestart. De eerste bijeenkomst ging over reputatie. Wat is het precies en hoe bouw je het op?
Tekst en fotografie: Lilian Braakman

“M

et het opbouwen van een reputatie ben je twintig jaar bezig, maar
het kan met een tweet weg zijn”,
vertelt Frank Peters, adviseur reputatiemanagement en oprichter van Virtus Communicaties.
“Reputatie is wat iemand over je zegt zodra je
niet meer in dezelfde ruimte bent. De sectorreputatie is een optelsom van individuele reputaties en is zo sterk als de zwakste teler.” Met deze
introductie begint Peters de eerste bijeenkomst
van het KAVB-Jong! programma.
Volgens de adviseur gaat reputatie vandaag de
dag over vertrouwen en gedrag. Je wordt beoordeeld op hoe je nu reageert, niet wat op je de
afgelopen jaren heb gedaan. Hij geeft een voorbeeld van tennisster Sharapova die met een
emotionele persconferentie toegaf doping te
hebben gebruikt, en wielrenster Van den Driessche die een motor in de fiets had en blijft ontkennen dat ze er iets vanaf wist. “Van den Driessche fietst niet meer, terwijl Sharapova bijna al
haar sponsoren heeft kunnen behouden. Dat
komt omdat ze zelf het slechte nieuws heeft
gebracht en verantwoordelijkheid toonde.”

geeft Peters het advies om te luisteren. “Toon
empathie. Met keihard verdedigen ga je het niet
winnen.” Een laatste advies van Peters: “Wanneer iets een hashtag krijgt, deel dan ten tijde van slecht nieuws ook positieve berichten
onder diezelfde tag. Anders staan er onder de
tag alleen maar negatieve berichten.”

KAVB-Jong!

Onder de naam KAVB-Jong! bundelt de
KAVB diverse activiteiten die gericht zijn
op jonge ondernemers en werknemers.
Het programma bestaat uit verschillende
workshops en bedrijfsbezoeken.

GEDRAG
Volgens Peters moeten telers ook hun kwetsbaarheid laten zien en hypertransparant zijn.
“De omgeving is de baas van je bedrijf. Wie zich
bewust is van de omgeving, hun verwachtingen
en naar ze luistert, kan zijn reputatie verbeteren.
Jouw gedrag bepaald voor 90 procent je reputatie. Communicatie zorgt voor de overige 10
procent. Als je doet wat je belooft, werk je aan je
reputatie. Als je doet wat je omgeving verwacht
plus meer, dan heb je een uitstekende reputatie.”

JOURNALIST
Een open dag houden op een bedrijf vindt
Peters een goed idee. “De sector is bescheiden.
Jullie moeten de successen laten zien en delen.
Be good and prove it. Betrek, activeer en faciliteer ook je medewerkers. Zo vertelt iedereen
hetzelfde verhaal op een open dag. Wees je ook
bewust van het feit dat iedereen tegenwoordig journalist is. Een foto is zo gemaakt en online gezet. Beheer daarom ook je reputatie online. Want aan wie vragen jullie advies over een
nieuwe telefoon? Precies, via google. Jij bent
wat google zegt. Wees zelf medium en gebruik
je eigen online kanalen. Daarop kun je zelf de
boodschap bepalen.” Bij negatieve berichten
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Reputatiemanagement trends:

Frank Peters: ‘Iedereen is journalist’

• Je bent wat google zegt;
• Iedereen is journalist;
• Emotie en Human interest overheersen;
• Omgeving wil meedoen en meedenken;
• Hypertransparantie is een eis.

