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met de opkomst van internet is daar 
verandering in gekomen. web 2.0, 
ook wel tweede generatie internet 

genoemd, heeft ervoor gezorgd dat de 
gebruiker veel meer invloed heeft gekre-
gen. het is eenvoudig  content (informatie, 
inhoud)  te creëren en het is nog gemak-
kelijker dit te verspreiden via verschillende 
communicatiekanalen zoals social media. 
dat gebruikers  ook producenten zijn gewor-
den, betekent niet dat  de artikelen niet 
gelezen worden. integendeel zelfs. het web 
maakt het mogelijk dat bepaalde informatie 
door duizenden mensen gelezen wordt. Er 
wordt niet altijd meer gesproken vanuit een 
schrijver, professional of producent. de 
consument is aan het woord. “we spreken 
met elkaar en tegen elkaar”. dankzij de 

een introductie in de 
wereld van social media

door: lisa van vuurde, NRiT onderzoek

sociAl MediA

lange tijd werd de media gedomineerd  door schrijvers, 
uitgevers en producenten. we waren afhankelijk van wat 
zij schreven en produceerden. als een krant, tijdschrift of 
televisieprogramma  interessant genoeg was dan kocht je 
het of je keek ernaar.  wanneer het medium niet meer aan 
je behoeften voldeed, gebruikte je het gewoonweg niet 
meer. Een overzichtelijke wereld van professionele 
zenders van informatie en ontvangers die informatie 
consumeerden.
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social media is de verzamelnaam voor 
alle die tools en platforms die het zenden 
en delen van informatie en de conversatie 
met de gebruiker via verschillende com-
municatiekanalen mogelijk maken.  

het gebruik  van social media is niet 
alleen interessant voor consumenten, 
maar zeker ook voor bedrijven en orga-
nisaties. voor het bedrijfsleven  was het 
onderhouden van direct contact met haar 
doelgroep altijd erg moeilijk en in veel 
gevallen zelfs onmogelijk. social media 
maken het mogelijk om contact te krijgen 
en houden met de doelgroep en vooral 
ook te achterhalen wat de klant precies 
wil.  wanneer er goed naar de klant wordt 
geluisterd en er op een goede manier met 
bijvoorbeeld klachten omgegaan wordt, 
kan het bedrijf een sterke band opbouwen 
met haar doelgroep. het inzetten van 
social media heeft echter ook een keer-
zijde. het verkeerd inzetten van social 
media kan  tot imagoschade leiden. het is 
dus belangrijk om er op een serieuze en 
professionele manier mee om te gaan.

welke vormen van social media zijn 
er?
social media kennen vele verschijnings-
vormen. het is onmogelijk om deze 
allemaal te behandelen. de drie meest 
gebruikte social media wereldwijd zijn 
twitter, linkedin en facebook. voor 
zover nog niet bekend, even een korte 
introductie:

Twitter
ook wel micro-blog genoemd. via deze 
dienst kunnen korte berichten van 140 
tekens verspreid worden. En dit van 
nieuwsberichtjes tot zinloze feitjes. de 
gebruiker kan alles delen wat hij of zij wil 
met zijn  ‘volgers’. deze korte bericht-
jes worden ook wel tweets genoemd. 

door middel van een ‘retweet’ kunnen 
de tweets van het ene netwerk naar 
het andere netwerk verspreid worden.  
alhoewel twitter vooralsnog vooral 
op persoonlijke titel gebruikt wordt, 
gebruiken steeds meer bedrijven twitter 
om niet alleen informatie te verspreiden, 
maar ook om te achterhalen wat er over 
het bedrijf gezegd wordt. wanneer dit 
negatief blijkt te zijn, kan de organisatie 
de klant tevreden stellen door hierop te 
reageren. dit wordt webcare genoemd. 
ns zet bijvoorbeeld een heel team in dat 
de hele dag klachten behandelt die via 
sociale netwerken binnenkomen.

linkedin
linkedin heeft een wat zakelijkere insteek 
en  richt zich met name op zakelijke net-
werken. het  bevat een mix van mensen 
uit alle denkbare industrieën. meerdere 
grote bedrijven werven structureel nieuwe 
medewerkers via linkedin. ooit begon-
nen als een online ‘verzamelbak’ van cv’s  
leent het netwerk zich inmiddels ook 
uitstekend om kennis uit te wisselen. door 
vele groepen in de vorm van communities 
worden professionals bij elkaar gebracht 
waar regelmatig interessante discussies 
ontstaan en kennis ontsloten wordt.
 
Facebook
facebook is een mondiale netwerksite 
waarop elke doelgroep actief is, van 
tieners tot 60- plussers. met meer dan 
500 miljoen actieve leden is facebook 
een van de grotere social media kanalen. 
op de netwerksite van facebook kunnen 
berichten, foto’s en video’s geplaatst 
worden en hier kunnen andere gebruikers 
vervolgens weer op reageren. doordat 
het medium zo’n groot aantal leden kent, 
zijn er steeds meer bedrijven actief op 
facebook en proberen groepen gebrui-
kers aan zich te binden. 

ontwikkeling van internet en de opkomst 
van social media is de conversatie tweerich-
tingsverkeer geworden. 

Maar wat is social media?
social media, ook wel nieuwe media 
genoemd, zijn verschillende tools en plat-
forms die het mogelijk maken om content te 
creëren. deze content wordt geproduceerd 
door de gebruikers. neem bijvoorbeeld 
facebook. achter dit sociale netwerk zit 
geen redactie die artikelen plaatst of dit 
zelfs maar aanstuurt. het zijn de gebruikers 
die foto’s, video’s en artikelen plaatsen en 
de conversatie met elkaar aangaan. gebrui-
kers met dezelfde interesse kunnen elkaar 
opzoeken op dit platform en de discussie 
met elkaar aangaan. kortom:
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lifestylesegmentatie nederland (in %) Figuur 1

bron: tns digital life, 2010

gebruik social media
tns digital life heeft het grootste wereld-
wijde onderzoek ooit naar online gedrag 
uitgevoerd. voor dit onderzoek werden bijna 
50.000 mensen tussen de 16 en 60 jaar 
oud ondervraagd in 46 landen. in septem-
ber van dit jaar is deze studie afgerond 
met enkele opvallende conclusies.  zo 
bleek dat nederland op online gebied wordt 
ingehaald door een groot aantal opko-
mende markten als china en brazilië. in de 
opkomende markten is de afgelopen jaren 
fors geïnvesteerd in de infrastructuur en 
valt op dat mensen veel actiever deelnemen 
aan sociale netwerken. waar in nederland 
e-mailverkeer met 60% het grootste aandeel 
in dagelijkse internetactiviteiten inneemt, 
wordt in opkomende landen het grootste 
gedeelte aan sociale netwerken besteed. 
de digitale wereld neemt een belangrijke 
plek in het leven in waarop gebruikers 
zichzelf ontwikkelen en met elkaar omgaan. 
tns heeft op basis  van dit onderzoek een 
aantal lifestyles onderscheiden, inclusief de 
volgende daarbij horende typeringen:

influencers
internet neemt een belangrijk deel van mijn leven in beslag. ik ben 
jong en gebruik mijn smartphone om overal en altijd online te zijn. ik 
ben een blogger en een gepassioneerde social networker met veel 
social network vrienden. ik koop veel online, zelfs met mijn mobiel. ik 
wil er zeker van zijn dat zo veel mogelijk mensen mijn online stem te 
horen krijgen.

communicators
ik hou er gewoon van om mezelf te uiten, of dat nu face to face, via 
internet of mobiel internet, social networks of het mailen van mensen 
is, maakt niet uit. ik wil gewoon mezelf uiten in de online wereld op 
een manier dat niet kan in de offline wereld. ik gebruik mijn smartp-
hone veel en ik ben altijd online, mobiel, thuis, op het werk of tijdens 
college.

knowledge-seekers
ik gebruik het internet om mijn kennis te vergroten over de wereld. 
ik ben niet specifiek geïnteresseerd in social networking maar ik wil 
wel graag horen van mensen die mijn interesses delen en mij kunnen 
helpen met mijn aankoopbeslissingen. ik ben vooral geïnteresseerd 
in de nieuwste dingen.

Networkers
internet is belangrijk voor mij om zowel relaties op te bouwen als te 
onderhouden. ik heb een druk leven, of dat nu gaat om mijn beroep 
of het regelen van het huishouden. ik gebruik sociale netwerken om 
contact te onderhouden met mensen waar ik normaal gesproken 
geen tijd voor heb. ik gebruik internet vooral vanuit huis en ik sta 
open om te praten over merken en aanbiedingen. toch ben ik niet 
het type persoon dat mijn stem laat uithoren via internet. 

Aspirers
ik probeer  om mijn persoonlijke ruimte op het internet te creëren. 
ik ben een vrij nieuwe gebruiker van het internet en ik maak contact 
met het internet via mijn mobiel of internetcafés maar in de meeste 
gevallen vanuit huis. ik ben nog niet zo heel goed online maar ik 
probeer om het beste eruit te halen. met name vanuit mobiele 
toepassingen. 

Functionals
het internet is functioneel, ik heb niet de behoefte om mij online te 
uiten. ik e-mail graag, check het nieuws, sport en weer of ik bestel 
iets online. ik ben niet geïnteresserd in nieuwe dingen als social 
networking en ik maak me zorgen om zaken als data privacy en 
veiligheid. ik ben al wat ouder en ik maak al geruime tijd gebruik van 
het internet. 

38%

26%

14%

10%

8%

4%
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uitgaande van de door tns gehanteerde 
digital lifestyles wordt het duidelijk dat het 
merendeel van de nederlanders onder de 
‘functionals’ past. het blijkt dus dat een 
grote groep niet direct openstaat voor de 
veranderingen in de online wereld. deze 
groep is geïnteresseerd in internet maar 
niet in de snelle ontwikkelingen die daar bij 
horen. ‘functionals’ zien het nut van social 
media niet in en functioneren naar hun 
mening prima zonder. 

de  ‘networkers’ nemen met 26% ook een 
belangrijke plaats in. deze groep is wel 
degelijk geïnteresseerd in social networks 
maar alleen om contact met vrienden en 
bekenden te onderhouden. deze groep 
staat er niet direct voor open om actief te 
reageren op content van gebruikers die zij 
niet kennen. zij zijn dus niet of nauwelijks 
geïnteresseerd in het gedeelte van social 
media om kennis uit te wisselen. 

onderzoek naar het gebruik van  social 
media gebruik in de vrijetijdssector
Er zijn weinig andere sectoren waarin zaken 
als content, klantcontact en kwaliteitszorg 
een evenzo belangrijke rol spelen als in 
de vrijetijdssector. de ervaring van nrit 
onderzoek leert echter dat juist onze sector 
wat innovatie betreft lang niet altijd op de 
muziek vooruitloopt.  Een reden temeer om 
hier onderzoek naar te doen.

de kans bestaat dat u een aantal weken 
geleden een e-mail van ons heeft ontvangen 
met hierin de vraag om een korte vragenlijst 
in te vullen met betrekking tot social media. 
uiteindelijk hebben 482 van u of uw sector-
genoten deze enquête ingevuld.  

bijna een derde van de respondenten  heeft 
aangegeven geen gebruik te maken van 
social media. van deze groep heeft ruim 
41% nog helemaal niet over de inzet van 
social media nagedacht en bij 30% is het er 
nog niet van gekomen. circa 13% ziet het 
nut er niet van in en 6% denkt dat het ten 

koste zal gaan van de productiviteit. 

Een ruime meerderheid heeft aangegeven 
wel gebruik te maken van social media. met 
name twitter (68%) en linkedin (66%) blijken 
volgens het onderzoek  gebruikt te worden 
in de vrijetijdssector. twitter en linkedin 
worden gevolgd door Youtube (58%), hyves 
(54%) en facebook (52%). 
in relatie tot het bedrijfsmatig inzetten 
van social media spelen deze volgens de 
respondenten vooral een rol in het realiseren 
van  bepaalde marketingdoelen.  voor  bijna 
driekwart van de respondenten is publiciteit 
generen een van de belangrijkste doelein-
den. ook het aantrekken van een potentiële 
doelgroep wordt als een belangrijk doel 
genoemd. 

om deze doelen te bereiken is het belangrijk 
om transparantie uit te stralen naar de klant. 
vanuit verschillende hoeken wordt daarnaast 
aangeraden om via social media ook wat van 
de persoon achter een bedrijf of organisatie 
te laten zien. hoe ver kan of moet men hierin 
gaan? moeten er bepaalde grenzen getrok-
ken worden voor wat betreft het publiceren 
van informatie c.q. het omgaan met social 
media? volgens onze respondenten wel. 
circa 43% hanteert momenteel geen speci-
fiek beleid met daarbij behorende richtlijnen 
voor het gebruik en de inzet van social 
media, maar zou dit wel wenselijk achten. 
voor ongeveer 36% van de respondenten  
is wel beleid geformuleerd en dit wordt als 
positief ervaren. Een klein gedeelte van de 
respondenten is op dit moment bezig met 
het opstellen van een specifiek beleid voor 
het gebruik van social media. 

social media houden de gemoederen in 
de vrijetijdssector wel degelijk bezig. meer 
dan de helft van de respondenten die op dit 
moment al gebruik maakt van social media 
beveelt daarom het gebruik van social media 
aan, maar dan wel onder bepaalde voor-
waarden. de overige helft (48%) beveelt het 
inzetten van social media zeker aan. 

Van de 482 
respondenten gaf 61% 
aan gebruik te maken 

van social media en 
32% gaf aan geen 
gebruik te maken 
van social media. 
Een kleine groep  

respondenten (8%) 
weet het niet. 
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tot slot hebben we de respondenten 
gevraagd naar hun mening omtrent de 
effectiviteit van social media. met effecti-
viteit wordt gedoeld op de mate waarin de 
inzet van social media bijdraagt aan het 
realiseren van de daartoe beoogde doelen. 
slechts 2% van de respondenten geeft aan 
dat de doelen met behulp van social media 
worden bereikt. voor 40% geldt dat deze 
deels worden bereikt. Een vijfde weet het 
niet, hetgeen ook niet verwonderlijk is aan-
gezien een groot deel nog geen specifieke 
doelen heeft geformuleerd. 
ditzelfde beeld komt dan ook tot uiting 
wanneer gevraagd wordt de effectiviteit 
van social media uit te drukken in een rap-
portcijfer. binnen de vrijetijdssector levert 
dit slechts  een magere voldoende (5,9) 

op. blijkbaar is het belang van social media 
binnen de sector breed geaccepteerd  
maar is de effectiviteit ervan nog niet 
bewezen en reageert de sector er nog wat 
voorzichtig op. veel bedrijven zijn vooral 
bang dat de inzet van social media te veel 
tijd gaat kosten. 

conclusie
uitgaande van de uitkomsten van deze 
quick scan blijkt dat social media binnen 
de vrijetijdssector voor een belangrijk 
deel nog in de kinderschoenen staat. Een 
groot gedeelte van de sector ziet het nut 
van social media zeker in en is inmiddels 
druk aan het experimenteren. maar toch 
lijkt het alsof het merendeel niet goed 
weet hoe dit aangepakt moet worden. 

de verwachtingen zijn hoog maar blijken 
(nog) niet waargemaakt te worden. het is 
slechts een beperkt deel van de gebruikers 
dat op dit moment content genereert. dit 
is overigens niet alleen een probleem dat 
zich in de vrijetijdssector voordoet. heel 
veel bedrijven in nederland hebben moeite 
met het inzetten van social media binnen 
hun bedrijf. door workshops, congressen 
en events met als hoofdonderwerp social 
media te organiseren spelen allerlei experts 
hier dan ook handig op in. deze profes-
sionals kunnen helpen bij het opstellen van 
een gedegen strategie alvorens met social 
media gewerkt gaat worden. nog veel 
belangrijker is het echter om voorafgaand 
zelf goed na te denken over het doel dat de 
inzet van social media moet dienen. 

  in 2009 zijn wereldwijd  90 triljoen e-mails 
verzonden. in nederland heeft e-mailverkeer met 
60% een meerderheid binnen de dagelijkse online 
bezigheden

  twitter heeft meer dan 156 miljoen 
geregistreerde gebruikers wereldwijd. 31% van alle 
gebruikers volgt een merk op twitter. per maand 
worden er meer dan 7,8 miljoen aanbevelingen voor 
een merk gedaan via twitter.

  in de maand september werden er wereldwijd 
ruim 144 miljoen filmpjes op Youtube bekeken. 
Youtube heeft meer dan 2 miljard kijkers per dag. 
het duurt 1.000 jaar om alle beschikbare video’s op 
Youtube te bekijken.

  “realize that the social media success equation 
isn’t big moves on the chess board, it’s little moves 
made every day that eventually add up to a major 
shift” - jay baer

belangrijkste doelen gebruik social media (top 2)* Figuur 2

bron: nrit onderzoek, 2010
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cijferbeoordeling effectiviteit inzet social media (rapportcijfer) Figuur 3

bron: nrit onderzoek, 2010

  wereldwijd zijn er ongeveer 126 
miljoen blogs. 77% van de 
internetgebruikers leest ook echt 
blogs. 14% van alle blogs is 
afkomstig van bedrijven.

  binnen de overheid en daaraan 
te relateren adviesdiensten wordt 
linkedin met 76% het meest 
gebruikt, gevolgd door twitter met 
61%. binnen de dagrecreatie wordt 
twitter (79%) het meest gebruikt, 
gevolgd door linkedin met 57%. 
binnen de verblijfsrecreatie wordt 
hyves (76%) het meest gebruikt, 
gevolgd door Youtube en linkedin 
met beiden 59%. binnen de 
reisbranche en luchtvaart wordt 
twitter (71%) het meest gebruikt, 
gevolgd door linkedin met 66%. 
(basis: alle respondenten die 
gebruik maken van social media)

gebruik social media naar functie (in %) Figuur 4

bron: nrit onderzoek, 2010

  maakt gebruik van social media

  maakt geen gebruik van social media
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verschillende organisaties zijn al 
voorgegaan in het gebruik van social 
media. waarschijnlijk behoren zij tot 
de groep ‘influencers’ of ‘communica-
tors’ en kunnen zij dus al deels uit 
eigen ervaring spreken wanneer zij 
het over social media hebben. zij 
hebben dan ook diverse tips gegeven 
om de inzet van social media te 
optimaliseren.
 
1.Tijd investeren
Effectief met social media bezig zijn is niet 
iets wat je ‘even tussendoor’ kunt doen. het 
kost tijd om er goed mee bezig te zijn. als 
je eens per maand een tweet plaatst, zul je 
waarschijnlijk niet veel volgers krijgen. bij 
voorkeur zorg je voor dagelijkse content 
en check je ook de content van anderen 
met grote regelmaat. als je het gebruikt 
als middel om de mening van je gasten te 
monitoren, is deze regelmaat van een nog 
groter belang. maak als bedrijf of organisa-
tie concreet uren vrij voor medewerkers om 
er mee bezig te zijn. Een deel is zelfs van 
mening dat er specialisten voor ingescha-
keld moeten worden. anderen vinden dat 
hier vooral mensen voor ingezet moeten 
worden die interesse in en affiniteit met 
social media hebben. tot slot: ook wanneer 
je eenmaal bezig bent, zul je tijd moeten 
blijven investeren. 

2.Bezint eer ge begint
niet voor elke organisatie zal de inzet van 
social media (op dit moment) al even zinvol 
zijn. bekijk goed wat je er mee kunt en wat 
je ermee wilt bereiken voordat je ermee aan 
de slag gaat. doe het niet omdat iedereen 
het doet. Experimenteer, maar bekijk ook of 
je inspanningen in verhouding zullen staan 
tot het resultaat dat je ermee verwacht te 
bereiken. overigens is er ook een groep 

tips voor de inzet 
van social media

die van mening is dat je er alleen aan moet 
beginnen als je er vol voor kunt gaan. je 
kunt je organisatie er immers ook schade 
mee toebrengen. wellicht is het beter te 
experimenteren op persoonlijke titel of eerst 
de kunst van anderen af te kijken. waarom 
is die organisatie of persoon interessant om 
te volgen?

3.doel bepalen
formuleer duidelijke doelstellingen. zonder 
doelstellingen heb je niets om naar toe te 
werken en kun je ook de effectiviteit van de 
inzet niet bepalen. ben realistisch over je 
verwachtingen. integreer het met je beleid 
en waar mogelijk met je huidige communi-
catiekanalen (website!).

4.Beleid/richtlijnen bepalen
Er is behoefte aan beleid en richtlijnen 
om met social media om te gaan. maak 
het medewerkers gemakkelijker door 
heldere afspraken te maken over het soort 
informatie dat met de buitenwereld gedeeld 
wordt. laat het integraal onderdeel van 
de organisatie worden. je beleid moet 
dus geïntegreerd zijn met het beleid van 
de organisatie. kijk bijvoorbeeld om te 
beginnen al welke kanalen je wel en niet 
wilt gebruiken om jezelf te profileren. zorg 
voor een combinatie van persoonlijke en 
zakelijke boodschappen om het ‘echt’ te 
maken, maar let wel op privacy. En maak 
dat je doelen en de richtlijnen elkaar niet 
tegenwerken. 

5.een netwerk bouw je op door er voor 
elkaar te zijn
blijf daarbij sociaal en niet puur commerci-
eel. let op wat voor soort boodschappen je 
uitstuurt. is dit iets wat je doelgroep interes-
seert en waarmee je ze van dienst kunt zijn? 
reageer ook op berichten en hulpvragen 
(#durftevragen op twitter) van anderen. zo 
bouw je ook in het ‘echte’ leven immers een 
netwerk op: door elkaar zo nu en dan een 
dienst te bewijzen. verwijs ook eens naar 
partners of collega’s. 
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6.gebruik social media als instrument 
om te monitoren en feedback te geven
gebruik social media vooral voor com-
municatie en interactie met je doelgroep. 
gebruik het niet alleen om boodschap-
pen te zenden. social media kan je als 
organisatie juist een schat aan gegevens 
omtrent je doelgroep opleveren. je hoort 
meningen van je doelgroep die je anders 
wellicht nooit ter ore zullen komen. rea-
geer hier ook snel en adequaat op. Een 
negatieve feedback van een klant kan een 
geheel eigen leven gaan leiden (het gevaar 
van social media!). met een goede reactie 
hierop zend je als een organisatie een posi-
tief signaal uit. bedenk wel dat je ook over 
middelen of capaciteit moet beschikken om 
je doelgroep te monitoren. 

7.stimuleer interactie om nog meer uit 
social media te halen
mond tot mond reclame is binnen de 
vrijetijdssector nog altijd de belangrijkste 
manier van communicatie. met behulp van 
social media kun je dit stimuleren. vraag 
naar de mening over je product, breng een 
discussie op gang. zo laat je je doelgroep 
zien serieus bezig te zijn met je product, 
maar je betrekt ze ook bij het productiepro-
ces. je laat consumenten invloed uitoefe-
nen op het product waarvan ze zelf weer 
gebruik zullen maken. Een ideale manier 
om het je doelgroep naar de zin te maken. 
ook hier geldt weer: begin er alleen aan als 
je er ook daadwerkelijk wat mee wilt gaan 
doen.

8.Probeer je te onderscheiden van 
anderen
doe niet wat iedereen al doet. je kunt wel 
kijken naar hoe andere organisaties zich via 
social media profileren, maar evenals in het 
dagelijkse leven moet je jezelf onderschei-
den van anderen om op te vallen. doordat 
aan social media al snel een persoonlijk 
tintje wordt gegeven, wordt dit gemak-
kelijker. je legt contacten met personen 
die zich in dezelfde sector bewegen, maar 
het wordt nog gemakkelijker wanneer je 
dezelfde persoonlijke interesses deelt. dat 
maakt het ook leuker en gemakkelijker om 
er niet te krampachtig mee om te gaan. 
als je jezelf blijft, kun je het gemakkelijker 
over je heen laten komen en kun je je er 
soepeler in bewegen. •

Meer weten over het inzetten van social 
media? Neem contact op met  Walter Wildha-
gen van NRIT Onderzoek (076 – 548 21 70 
of w.wildhagen@nritonderzoek.nl)
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Social media of medi-nee ?

Column

We moeten nodig wat aan sociale media doen, 
we lopen enorm achter hoor ik vaak op bijeen-
komsten met een soort urgentie in de stem van 
de spreker. Maar weet u wel voldoende van deze 
media? Een aantal van uw collega’s heeft zich 
misschien als levensdoel gesteld burgemeester 
te worden van een lokale kroeg: de Foursquare-
fans. En wat dacht u van de Iphone apps Train-
yard: hierin moet je treinstations verbinden 
zonder botsingen. Circa 35 miljoen van dit soort 
fijne, kleine software pakketjes worden per dag 
gedownload (ook zeer nuttige trouwens). Lady 
Gaga doorbreekt als eerste de miljard (!) views 
op Youtube en circa 3% van alle discussies op 
Twitter gaat over Justin Bieber (met 4,5 mil-
joen volgers). Facebook, een fantastisch medium 
met ruim een half miljard leden: maar zijn dat 
echte consumenten of communiceert u slechts 
met avatars? 

Waar wat is er mis met de ROI en met zaken als 
bereik en dekking? De grootste ontdekking lijkt 
soms te zijn dat mensen sociale dieren zijn en 
dus onderling roddelen, kletsen en ervaringen 
uitwisselen. Goh: dit doen ze toch al ruim 50.000 
jaar? En nu willen we ons ineens mengen in 
deze gezellige en spontane privé-gesprekken, ze 
verleiden tot aankopen, afluisteren en vragen 
hun vrienden erbij te betrekken. Waarom? 
Moeten we de klant wel drie sites diep stalken 
met onze aanbieding? En hebben we wel zicht 
op de conversie en op de kosten? Prachtig die 
affiliates, maar heeft u weleens gekeken naar 
de content van hun pagina’s? En dat modereren 
van het forum, heeft u dat wel eens hard á € 50 
per uur in kaart gebracht? 

Al deze schitterende sociale media, van Linke-
din tot Slideshare en van Flickr tot Digg bieden 
enorme mogelijkheden om uw (potentiële) klant 
beter te leren kennen. Maar hoe actief stapt u 
erin?  Ja, misschien zijn er 400.000 Twitteraars 
in Nederland. Maar als die allemaal, net als 
uw schrijver, drie accounts hebben, bereikt u 
slechts 133.333 mensen: met ‘de Linda’ bereikt u 
763.000 mensen..  En u staat tussen de retweets 
van de fanaten (niets nieuws maar herhaling), 
de promoted tweets, de sponsored tweets, de affi-
liate-driven tweets en gewone spam tweets. Er 
moet ook verdiend worden door de sociale media 
en wel via uw promotiebudget! Daarnaast wordt 
uw content wellicht opgesierd met een commer-
ciële mededeling van een concullega… 

Uw collega’s beloven klanten bij de laatste 
nacht in hun hotel een mooie up-grade naar een 
superior suite als ze ter plaatse in Zoover een 
fraaie review schrijven. Natuurlijk komt u bij 
een prijsvergelijker in beeld, maar een affiliate 
programma draagt wel bij aan uw mogelijkhe-
den. De ‘zegeningen 2.0’ zoals Google Alert en 
Analytics gebruikt u natuurlijk en nadenken 
over SEO (uw vindbaarheid) is noodzaak en 
embedding van bijvoorbeeld Zoover, Buienradar 
en Streetview biedt enorme kansen. 

En om in het Engels te blijven: you can’t bake a 
cake with just eggs: wat is uw totale marketing 
strategie? Uw doelstellingen staan centraal, 
media en kanalen zijn slechts middelen! Sociale 
media zijn een nieuw strijdveld waarin grenzen 
nog niet duidelijk vastliggen en waarschijn-
lijk ook nooit komen te liggen. Dus, grijp de 2.0 
kansen maar maak uw keuzes bewust en uw 
doel vooral meetbaar! Ik wens u veel Tweets!  
Twitter: @bredajeroen •

jeroen vinkesteijn, NHTv
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Hoteliers die sociale  
media inzetten scoren

door: sasja van As-winters, iNg

bij de opkomst van internet dachten 
veel hoteliers nog dat het allemaal 

wel zo’n vaart niet zou lopen. dat het 
nieuwtje er snel  af zou zijn en dat we 

allemaal weer over zouden gaan tot 
de orde van de dag. de gasten 

gingen al helemaal niet boeken via 
internet en e-mail. nee, de telefoon 

en het reisbureau, dat waren en 
bleven de boekingskanalen van de 

toekomst. hoe het allemaal heel 
anders is gelopen, en hoe veel hotels 

een deel van hun marge zijn kwijtge-
raakt aan boekingssites is inmiddels 

geschiedenis. op internet speelt zich 
al enkele jaren een nieuwe revolutie 

af. die van de sociale media. aange-
zien een gewaarschuwd man voor 

twee geldt, mogen we aannemen dat 
nu de hoteliers zich niet voor een 

tweede keer in het pak laten doen. 
ing Economisch bureau komt de 

hoteliers te hulp met de publicatie 
hoteliers en sociale media’. hierin 
wordt helder en duidelijk uitgelegd 

hoe je als ondernemer in de hotelle-
rie met sociale media kunt omgaan 

en wat het belang van sociale media 
is voor de exploitatie van  je hotel. in 
dit artikel in nrit magazine alvast de 

belangrijkste bevindingen. 

sociAl MediA

Nieuwe iNg publicatie rond hotellerie en sociale media
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sociale media met sociale netwerksites als spil Figuur 1

bron: ing Economisch bureau

wat zijn sociale media?
sociale media is echt en oprecht com-
municeren middels online kanalen. sociale 
netwerksites zijn de spil van sociale media 
en zij bestaan uit platformen op internet 
waar gebruikers met elkaar informatie, 
verhalen, kennis, meningen en ervaringen 
delen. voorbeelden hiervan zijn facebook, 
hyves en linkedin. hier worden contacten 
gelegd, gedeeld en onderhouden. andere 
voor hoteliers belangrijke sociale media 
zijn de sociale meningen, zoals de blogs 
via bijvoorbeeld twitter.  waar hoteliers 
het meeste mee te maken hebben, zijn de 
sociale recensies. voorbeelden hiervan zijn 

Hotellerie en sociale media September 2010 2

Een sociaal netwerk is in feite niets anders dan een netwerk 
van een groep mensen of bedrijven die elkaar kennen 
of iets gemeen hebben. Sociale media zijn de manieren 
waarop de onderdelen van het netwerk met elkaar in contact 
staan. Sociale media beslaat dus het geheel aan platformen 
op het internet waar gebruikers met elkaar informatie, 
verhalen, kennis, meningen en ervaringen delen en zo een 
netwerk vormen. Sociale media sites zijn op basis van de 
belangrijkste inhoud waarop interactie plaatsvindt in te 
delen in categorieën. Hieronder volgen er enkele (zie ook 
figuur 2).
• Op sociale netwerksites als Facebook, Hyves en Linke-

dIn worden contacten onderhouden, gedeeld en gelegd. 
Binnen deze sites ontstaan weer groepen gebaseerd op 
gedeelde interesse. Er zijn ook sites van afzonderlijke 
gemeenschappen met een gedeelde interesse. 

• Sociale mening en berichten. Hier draait het om het ge-
ven van meningen, het stellen van vragen en het reageren 
op elkaar. De belangrijkste vormen zijn (persoonlijke) 
blogs, micro-blogs zoals Twitter, fora en chat kanalen. 

• Sociale recensie. Consumenten kunnen op sites een 
recensie geven over een gekocht product of verkregen 

dienst. In sommige gevallen kan deze recensie weer 
beoordeeld worden op nut. Voorbeelden zijn Iens, Zoover 
en TripAdvisor. Binnen internetsites die producten of 
diensten verkopen wordt ook vaak gebruik gemaakt van 
recencies.

• Sociale inhoud. Op deze sites worden bijvoorbeeld foto’s, 
video’s en muziek gedeeld. Voorbeelden zijn YouTube, 
Flickr en Delicious.

• Sociale locaties. Gebruikers delen meningen en geven 
tips door interessante locaties te markeren. Voorbeelden 
zijn Foursquare en Gowalla.

Sociale netwerksites vormen de spil van de sociale media. 
Meerdere vormen van sociale media worden binnen het 
platform geïntegreerd. Op Facebook kun je foto’s en video’s 
delen, korte berichten plaatsen maar er kan ook samen ge-
winkeld of gespeeld worden. Ook andere sites combineren 
verschillende vormen van sociale media. Zo is het mogelijk 
om verbindingen te maken tussen Twitter en locatiesites en 
fotosites. Op YouTube kunnen video’s becommentarieerd 
worden en kan gevolgd worden wanneer contacten nieuwe 
video’s plaatsen. 

Figuur 2 Sociale media met sociale netwerksites als spil 
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zoover en tripadvisor.  sociale multimedia-
inhoud, zoals Youtube en flickr, bieden 
een goede mogelijkheid om het hotel en de 
omgeving te presenteren aan de gasten. 
sociale locaties zoals foursquare zijn 
mogelijkheden om tips over interessante 
locaties te markeren. 

wie gebruiken sociale media?
hotelgasten zijn actief met sociale media. 
bijna ¾ van de nederlanders tussen de 18 
en 65 jaar maakt hiervan gebruik. hier geldt 
wel hoe jonger, hoe meer content geprodu-
ceerd wordt. zeker voor de toekomst, moet 
rekening worden gehouden met de jongeren 
die opgroeien met sociale media in plaats 
van de telefoon en e-mail. voor jongeren tot 
24 jaar is e-mail “old school”. zij communi-
ceren via sociale media met elkaar. dit is de 
doelgroep van morgen voor de sector. 

Moeten hotels actief worden op sociale 
media?
hoteliers kunnen eigenlijk niet meer op 
sociale media heen. uit onderzoek blijkt dat 

2/3e van de reizigers zich door recensies 
laat beïnvloeden bij boekingsbeslissingen.  
online recensies zijn bij de keuze belangrij-
ker dan de locatie.  En niet te vergeten dat 
gasten zich laten adviseren door hun net-
werk. uiteraard gold dit altijd al, zelfs toen 
sociale media nog niet bestonden, toen 
heette het gewoon mond-tot-mondreclame. 
nu geldt dat hoteliers hun ogen niet meer 
kunnen sluiten voor de netwerkfunctie die 
ontstaan is via sociale netwerksites, zowel 
voor de particuliere als zakelijke gast. 

wat heb je aan sociale media in je 
bedrijfsproces?
het managen van de meningen van de 
hotelgasten is essentieel voor het succes 
van het hotelbedrijf. hoteliers krijgen gratis 
en snel inzage in verbeterpunten van hun 
hotelbedrijf door de meningen die gasten 
achterlaten bij de sociale mediakanalen. 
dan is het managen van deze meningen de 
volgende stap naar succes. hieronder de 
verbetercirkel die gehanteerd kan worden. 
om tot verbetering te komen, kunnen 



22 nritmagazine

vicieuze verbeteringscirkel hotelbeoordelingen Figuur 3

bron: Economisch bureau ing

gebruik sociale media per leeftijdsgroep Figuur 2

bron: forrester 2009, ing Economisch bureau

naast het monitoren van de recensies, ook 
gerichte vragen gesteld worden via sociale 
media. voor de hotelgasten die hieraan 
meewerken is aandacht en respect nog 
belangrijker dan het geven van kortingen of 
cadeaus.

krijg ik meer gasten met sociale 
media?
sociale media kan de bezettingsgraad van 
het hotel verbeteren. allereerst door het 
mogelijk maken reserveringen en boekingen 
via de netwerksites, zoals facebook. ook 
is een link vanuit deze netwerksites naar de 
hotelsite mogelijk. dit is echter geen directe 

verbinding en geeft hotelgasten weer de 
mogelijkheid om verder te zoeken.

Hoe kan de hotelier aan de slag met 
sociale media?
allereerst dienen de gastengroepen in kaart 
te worden gebracht en de behoeften van 
deze groepen. op basis van de positione-
ring van het hotel en de doelstelling die 
bereikt dient te worden, kan er gezocht 
worden naar de sociale media kanalen 
die hierbij passen.  de sociale kanalen 
die gekozen worden dienen afgestemd te 
worden op elkaar. ook dient er aansluiting 
te komen bij de andere meer traditionele 
communicatie-uitingen, die parallel kunnen 

lopen met de acties via sociale media.

kan ik sociale media gewoon negeren?
hoteliers dienen zich te realiseren dat niets 
doen geen optie meer is.  niets doen kan 
reputatieschade opleveren. Een strategisch 
plan voor het gebruik van sociale media 
is noodzaak. de vorm, intensiteit en de 
wijze waarop bepalen zij uiteraard zelf aan 
de hand van de beschikbare middelen en 
mensen.

de hoteliers die dit effectief aanpakken, zijn 
degene die gaan scoren op klanttevreden-
heid en het ultieme doel bereiken: mooie 
bezettingsgraden en hoge revpars! •
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Het gebruik van sociale media
In Nederland is de tijdbesteding aan sociale media tussen 
2006 en 2010 meer dan verdubbeld1.Vooral jongeren tus-
sen de 13 en 16 jaar besteden veel tijd aan sociale media: 
gemiddeld 62 minuten per dag. De 13 tot 16-jarigen zijn 
dan wel de zware gebruikers, jongeren zijn zeker niet de 
enige gebruikers van sociale media. Bijna driekwart van de 
Nederlanders tussen 18 en 65 maakt gebruik van sociale 
media. Hierbij geldt wel: hoe ouder hoe minder gebruikers 
en hoe minder mensen content produceren (figuur 3).

Sociale media in verschillende bedrijfsprocessen
Sociale media bieden hotels en hotelketens nieuwe kansen 
in verschillende aspecten van de bedrijfsvoering. Een aantal 
bedrijven heeft een deel van de mogelijkheden opgepakt. 
Sociale media worden onder meer toegepast in: 
• Marketing;
• onderhouden van contact met gasten;
• productverbetering;
• verkoop;
• interne communicatie, en
• personeelswerving.

Marketing
In de (Nederlandse) hotellerie krijgt de rol van sociale 
media in marketing en dan vooral bij promotie de meeste 
aandacht. In de VS heeft 43% van de grootste 50 hotel-
merken een Facebook pagina (figuur 4). In Nederland zijn 
van de grootste hotelketens Hyves pagina’s te vinden. De 
meerderheid is echter niet actief meer en heeft het karakter 

1 SPOT 2010

van ontmoetingsplaats voor personeel. Slechts 5 van de 10 
grootste hotelbedrijven in Nederland heeft een Facebook 
pagina. Voor een deel is dit de internationale pagina van 
het moederbedrijf. In sommige gevallen gaat het specifiek 
om de Nederlandse tak. Er zitten overigens ook individuele 
hotels van ketens op Facebook. 

Figuur 3 Gebruik sociale media per leeftijdsgroep
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Figuur 4 Aanwezigheid grootste Amerikaanse hotelmerken in sociale media
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Box 5: Virtueel inchecken

Sociale locatie sites als Foursquare en Gowalla 
bieden hotels de mogelijkheid mensen virtueel in 
te laten checken bij een hotel, op basis van de GPS 
functie in hun telefoon. Mensen moeten dus fysiek 
de locatie opzoeken. Zo biedt InterContinental 
haar leden van de IHG Priority Club, na eenmalige 
registratie, bonuspunten voor virtueel inchecken. 
Een overnachting is daarvoor niet noodzakelijk. Het 
bezoek aan het hotel is voldoende. Ook het Carlton 
President Hotel in Utrecht gebruikt Foursquare. Via 
Twitter werden mensen uitgenodigd virtueel in te 
checken bij het hotel om zo een ijsje te verdienen. 

een speciale verjaardagsaanbieding of gewoon een felicita-
tie van het hotel voor een goede klant. 
Sociale media zijn persoonlijk. Ze lijken daarmee met name 
geschikt voor de toeristische markt en kleinere zakelijke 
klanten, maar sociale media bieden juist een goede moge-
lijkheid om bij grotere zakelijke accounts toch persoonlijk 
contact met gasten te onderhouden. De gast is misschien wel 
niet degene die over de account beslist, maar bepaalt wel 
hoe tevreden hij is en heeft wel degelijk invloed op de hotel-
keuze. Bovendien, en dat is vooral voor ketens interessant, 
kan een gast verschillende rollen hebben: als zakenreiziger, 
als stel dat op vakantie gaat, als vrienden die een weekendje 
weg gaan.  Aandacht en interesse voor de gast kan door-
gaan na een hotelverblijf. Juist met de combinatie van online 
en offline contact kan een sterke band opgebouwd worden. 
Sociale media lenen zich ook goed voor klantloyaliteits-
programma’s (box 5).

Productverbetering
Naast mond tot mond reclame en de aanzet tot het opbou-
wen van een relatie kunnen hotelrecensies nog een rol ver-
vullen. Negatieve beoordelingen zijn namelijk bruikbaar bij 
het verbeteren van het hotelproduct. Bij punten van kritiek 
volstaan excuses of compensatie niet. De klachten moeten 
doorgezet worden naar de mensen die er daadwerkelijk iets 
mee kunnen doen. Geven de gasten aan dat de kamers niet 
schoon genoeg zijn of dat het ontbijt niet aan de verwachtin-
gen voldoet, dan dient het  hotel dit signaal op te pikken en 
stappen te nemen om dit te verbeteren. Concrete verbeter-
punten kunnen verder aandacht krijgen in de training van 
het personeel. Alleen op deze manier kan het hotelproduct 
daadwerkelijk verbeterd worden, zodat de waardering stijgt 
(figuur 6). De gestegen waardering draagt dan weer bij aan 
het werven van klanten en herhalingsbezoek.

Om tot productverbetering te komen, kunnen naast recen-
sies ook gerichte vragen gesteld worden via sociale media. 
Deze moeten dan wel wezenlijk andere informatie opleveren 
dan de recensies. Een bericht posten met daarin de vraag 

om tips te geven, is waarschijnlijk meer van hetzelfde. Sug-
gesties of tips kunnen mensen ook in hun beoordelingen 
kwijt. Verder moet het voor mensen die willen bijdragen 
duidelijk zijn wat er voor hen te winnen is. Aandacht en 
respect zijn daarbij minstens zo belangrijk als kortingen of 
cadeaus. 

Verkoop
Promotie, het versterken van de relatie met een gast en 
een verbeterd aanbod, stimuleren in theorie alle drie de 
bezetting. Sociale media hebben ook een directe rol in de 
verkoop. In de eerste plaats kan op sociale netwerksites een 
applicatie geplaatst worden, waarmee direct een reserve-
ring of boeking van een hotelkamer te maken is. Op deze 
manier wordt een social media platform een kanaal om 
klanten te verbinden met de juiste informatie op het juiste 
moment. Een aantal hotels heeft inmiddels een specifieke 
Facebook pagina met een applicatie waar klanten prijzen en 
aanbiedingen kunnen checken en kamers met korting kun-
nen boeken. In het verlengde hiervan worden applicaties 
ontwikkeld voor mobiele telefoons waarmee een boeking 
gemaakt kan worden. 
Een tweede manier om directe boekingen te bewerkstelli-
gen is een link vanuit een sociaal medium naar de hotelsite. 
Dit is geen naadloze bediening van de gast dus een goede 
landingspagina is cruciaal, zodat ondanks de extra stap de 
interesse omgezet wordt in een boeking. 

Figuur 6 Vicieuze verbeteringscirkel 
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Hoteliers profiteren 
van doordachte inzet 
sociale media
Via sociale media wordt de hotelervaring van een 
hotelgast eenvoudig gedeeld met een groot publiek. 
Hotelgasten hechten veel waarde aan online recen-
sies en dit heeft directe invloed op hun boekingsge-
drag. Sociale media zijn een blijvend fenomeen met 
een groeiende impact op de hotellerie. Dit maakt dat 
hotels niet meer om sociale media heen kunnen. Er 
is een strategische visie nodig om de mogelijkheden 
en de gevolgen voor het hotelbedrijf in te schatten. 
Hoteliers die met een doordachte aanpak sociale 
media inzetten, kunnen nu al profiteren van verbe-
terde branding en hogere klanttevredenheid.

Bezettingsgraden trekken aan
In 2009 zijn de bezettingsgraden, gemiddelde kamerprijs 
en RevPAR (opbrengst per beschikbare kamer) nog sterk 
ingezakt (figuur 1). Dit jaar is het aantal hotelovernachtingen 
zich aan het herstellen en ligt tot en met mei ongeveer 7% 
hoger dan vorig jaar, grotendeels gedreven door buiten-
landse bezoek. Vooral het drie en vier sterrensegment 
profiteert van de aantrekkende vraag van buitenlandse 
bezoekers naar hotelkamers. Het aantal zakelijke overnach-
tingen is vrijwel onveranderd gebleven. ING Economisch 
Bureau verwacht dat het aantal overnachtingen dit jaar ver-
der aantrekt. Het herstel van de bezettingsgraden gaat nog 
niet gepaard met een sterk herstel van de kamerprijzen. In 
2011 zullen de kamerprijzen zich naar verwachting verder 
herstellen, onder impuls van de opgelopen vraag.

Internet is in de hotellerie steeds belangrijker geworden. 
Het boeken van een hotelkamer is het eindpunt van een 
proces, dat in toenemende mate wordt gedomineerd door 
online uitzoekwerk. Potentiële klanten willen ontdekken, 
lezen en geïnformeerd worden voordat zij beslissen over 
waar zij naar toe gaan en waar zij boeken. Als de keuze voor 
stad of land eenmaal gemaakt is worden hotels vergele-
ken. Ongeveer driekwart van alle hotelgasten gebruikt het 
internet als referentie bij het zoeken naar een hotelkamer. 
Bovendien wordt ongeveer een derde van de boekingen via 
een online derde partij of via de eigen website van het hotel 

gemaakt. Voor hotelketens en toeristische boekingen is het 
online aandeel aanzienlijk groter. 

Het gebruik van sociale media

Sociale media, sociale netwerken en sociale netwerk-
sites
Met het toegenomen gebruik van internet is het karakter 
ervan veranderd. Van eenzijdige informatieverstrekking is 
het web doorontwikkeld naar een verzameling van inter-
actieve en open platformen. De kosten en mogelijkheden 
van het zelf creëren en distribueren van inhoud zijn zoveel 
verbeterd dat iedere persoon of organisatie nu een media-
bron kan vormen. Vooral de ontwikkelingen op het vlak van 
mobiel internet en met het internet verbonden telefoons leid-
den tot een explosieve groei van sociale media.

Figuur 1 Ontwikkeling RevPAR, kamerprijs (rechter 
as in EUR) en bezetting (linker as), 2005-2009

■ Gemiddelde kamerprijs ■ RevPAR _ Bezettingsgraad

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

20

40

60

80

100

120

Bezettingsgraad

Gemiddelde kamerprijs

RevPAR

20092008200720062005

Bron: HOSTA 2010



23nritmagazine

Social media

Column

Ik ben behoorlijk avontuurlijk ingesteld, maar compleet de weg kwijt in de 
wereld van Twitter, Hyves en Facebook. Kenners en marketeers zwepen mij 
voortdurend op. Ik moet tweets de wereld in slingeren, mijn ziel en zaligheid 
delen met followers en enthousiast chatten met een travelcommunity. Doe ik dat 
niet, dan tel ik straks niet meer mee. Geruisloos in het grote zwarte gat verdwe-
nen of zoiets.

Maar wie zit er in hemelsnaam te wachten op de zielenroerselen van stukjes-
schrijver Avontuur? Wat is de lol om te weten dat hij ergens in Argentinië aan 
een glas voortreffelijke Malbec zit of met zijn enkels in een touw klaar staat 
voor een vette bungee? TWEET! ,,Hé armoedzaaiers in nat Nederland, moet je mij 
zien. Ik zit lekker aan de andere kant van de wereld in het zonnetje en bestel zo 
meteen nog een glas.”

Toch worden we met z’n allen aangemoedigd om de zogenaamde social media te 
benutten. Het toeristisch bedrijfsleven inclusief. Als u kampeerterreinen, hotels 
of vakantieregio’s wilt vullen, moet u volgens de deskundigen hoognodig infiltre-
ren in communities en ten minste een eigen groep hebben op Facebook. Maanden-
lang heb ik de uitnodigingen om lid te worden van dergelijke groepen naast me 
neergelegd. Maar uit nieuwsgierigheid ben ik recent toch overstag gegaan. De 
aanhouder wint zullen we maar zeggen.

Om kort te gaan: het valt behoorlijk tegen. Een hele enkele keer levert het mij 
een aardig weetje op, verder wordt mijn mailbox vooral volgestort met volstrekt 
oninteressant gebabbel waar ik niet mee lastig gevallen wil worden. Het heeft 
veel weg van een bruin café om drie uur ’s nachts, waar de bezoekers lallend aan 
elkaars schouders hangen en de wereldproblemen met rake oneliners oplossen.
Bovendien zijn de online vriendenclubs en netwerken al behoorlijk ‘vervuild’ 
door commerciële partijen. Misschien dat camping Toledo inderdaad de rus-
tige familiecamping is die ik zoek, maar als deze suggestie wordt gedaan door 
camping Toledeo zelf, dan vertrouw ik het al niet meer. Datzelfde geldt voor de 
skidorpen, reisorganisaties en autoverhuurders die enthousiast twitteren, hyven 
en facebooken. 

Maar als u nu denkt dat ik de social media flauwekul vind, heeft u het mis. Afge-
zien van de gezellige ontmoetingsplaats die ze voor veel mensen kunnen zijn, 
bieden ze mij als vakantieganger in theorie wel degelijk mogelijkheden. Dat ik 
met één tweet in het centrum van New York tientallen tips van locals kán krij-
gen om ergens lekker te eten. Dat ik dankzij een groep skifanaten op Facebook 
komende winter mísschien dat ene onbekende dorpje ontdek. Die belofte houdt 
me gaande, want er komt een moment dat hij wordt ingelost. Toch? •

Hans Avontuur, reisjournalist


