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Diederik Chevalier, Charlotte Koeleman, Martijn Roskes:
partners van social agency Somention
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Fast Forward 2020 met Somention

Social doe je
niet even erbij
Als digital natives vertellen de specialisten van Somention het verhaal van
bedrijven en merken via social media. Ze doen dat op dit moment vanaf
twee locaties en in meer dan tien talen. Founding partner Diederik Chevalier
en commercial director Charlotte Koeleman delen hun visie op wat
Fast Forward in social media in 2020 betekent. ‘Een Europese aanpak
zou voor de meeste grotere merken en start-ups heel goed zijn.’

ocial media-inzet is vooral geschikt
voor lovebrands’. Met deze op het
eerste gehoor boute uitspraak,
opent Somentions’ founding
partner Diederik Chevalier het
gesprek. ‘Als je een puur business to
business product hebt, is er niet veel kans
dat je grote groepen mensen via social
media in beweging zult krijgen. En dat is in
b2b normaal gesproken ook helemaal niet
de opzet. Als B2B marketeer of brandowner
wil je gericht kleinere groepen mensen
aanspreken, die een belang hebben bij het
(kopen van) jouw product of dienst. Voordat
je besluit vol op social media in te zetten, is
het dus goed om erover na te denken of het
de inspanning waard is.’
Zijn het dan vooral de grote
consumentenmerken die de social natives
van Somention in beweging kunnen krijgen?
Charlotte Koeleman: ‘Dat is wat al te sterk
uitgedrukt. Maar het is wel zo dat we graag
samenwerken met merken waar wij zelf ook
enthousiast van worden, zodat we de volgers
van onze opdrachtgever tot èchte fans
kunnen maken. Dat is de kern van ons werk.’
Kunnen jullie omschrijven wat social natives
zijn?
Koeleman: ‘Hier werken eigenlijk alleen
mensen van de nieuwe generaties en omdat
ze dat zijn, weten opdrachtgevers ook dat ze
bij ons goed zitten om de Millenial en GenZ
in de juiste toonzetting te bereiken en te
activeren.’
Klinkt bijna ‘appeltje-eitje’, maar dat is het
niet, aldus Koeleman en Chevalier.
‘Te veel marketeers en brandowners weten
te laat van ons bestaan, daardoor worden
we dus ook regelmatig te laat in het traject
erbij gehaald.’
Een gemiste kans, aldus Chevalier. ‘Social is
ongelooflijk intensief en always on. Veel
bureaus doen het nu nog “erbij”. Maar social
media doe je er tegenwoordig niet meer bij,
omdat het dan niet het resultaat oplevert,
dat je nastreeft.’
Koeleman: ‘Het is geen uitzondering dat een
klant ons twee weken voor de livegang van
een campagne belt. “We moeten ook nog
iets met social”, is de boodschap dan
meestal. Maar voordat we aan het werk
gaan, willen we altijd wel een social plan op
tafel hebben. Zomaar wat plaatsen, is er
echt niet meer bij. Als je verhaal strategisch
niet op orde is, ga je niet het engagement
krijgen, dat je zoekt.’

voortrekkersrol
Chevalier vult aan: ‘We hebben een team
van 25 community managers van allerlei

verschillende Europese nationaliteiten. Per
klant stellen we een team samen om het
meest optimale resultaat te bewerkstelligen
in vaak verschillende Europese landen. Ik
denk dat wij hier in Nederland en zeker bij
Somention echt een voortrekkersrol
vervullen ten opzichte van een aantal
landen om ons heen. We zijn op een aantal
trajecten echt verder.
Je ziet nu nog wel dat veel merken hun
social mediakanalen meer per land regelen.
Dat is niet persé efficiënt. En ook niet goed
voor je uitstraling als merk. Een Europese
aanpak zou voor de meeste grotere merken
en start-ups heel goed zijn. Bij Somention
passen we de social strategie aan per land.
Dat doen we op dit moment bijvoorbeeld al
voor Driscoll’s in Denemarken en in de
Scandinavische landen geheel, terwijl we
niet voor dit merk actief zijn in Nederland.
Inmiddels is ongeveer twintig procent van
onze omzet al internationaal. Ik voorzie dat
dit percentage de komende jaren snel zal
toenemen.’

bijt niet
Somention werkt zowel voor bureaus als
direct voor marketingorganisaties. ‘Omdat
we social zijn, bijt ons werk niet met de
werkzaamheden van de bureaus. Zo hebben
we onlangs bij TUI gepitcht om hun
community management te mogen gaan
verzorgen. TUI heeft het account gesplitst,
waarbij Guilty People verantwoordelijk werd
voor de strategie en wij voor de always-on
content en het community management
voor Nederland en tweetalig voor België
zorgen’, zegt Chevalier.
Koeleman vult aan: ‘We worden ook wel
eens gevraagd om primair de strategie in te
vullen en dan willen bedrijven de rest zelf
doen. Maar als het balletje dan eenmaal rolt,
vragen opdrachtgevers toch ook heel vaak of
we de executie toch ook maar voor ze willen
te doen.’
Op dit moment bestaat ongeveer een derde

van de werkzaamheden van Somention uit
strategie en community management.
Daarnaast is volgens Chevalier en Koeleman,
content creatie de main big thing van het
bureau.

trends
Wat zijn de trends in social in aanloop naar
2020 waarmee marketeers rekening moeten
houden?
Koeleman: ‘Likes worden op Instagram bij
posts weggehaald. Volgens mij is dat een
goede ontwikkeling in het tackelen van
kritiek. Verder denk ik dat bloggen,
geschreven berichten dus, weer een trend
wordt. Filters gaan zich verder ontwikkelen
en daar zullen merken op inspelen.
Daarnaast verwacht ik dat opdrachtgevers
verder gaan kijken dan de traditionele social
media alleen. De opkomst van meer social
mediamanager bij de brands zal dat proces
volgend jaar nog verder versnellen.’

leermomenten
Somention is acht jaar geleden opgericht,
maar wordt eigenlijk pas de laatste vier jaar
steeds zichtbaarder als speler. Wat waren de
belangrijkste leermomenten in die periode?
Chevalier: ‘Niet alles aanpakken wat
voorbijkomt. Er zijn, zoals ik hiervoor al
opmerkte, merken te bedenken die zich niet
of minder goed lenen voor het pro-actief
inzetten van social.’
In het kader van Fast Forward naar 2020;
wat zijn voor volgend jaar de belangrijkste
speerpunten bij Somention?
‘In de eerste plaats: ons nog meer verdiepen
in nieuwe kanalen en mogelijkheden; denk
bijvoorbeeld aan TikTok. Daarnaast nog
meer investeren in social creatie en
natuurlijk willen we ook onze internationale
tak verder uitbouwen. Wat we overigens nìet
gaan doen is het verbreden van onze
dienstverlening, omdat ik ervan overtuigd
ben dat we dan letterlijk ons doel
voorbijschieten.’
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