Social Media

Een introductie in de
wereld van social media
Door: Lisa van Vuurde, NRIT Onderzoek

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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et 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 gekregen. Het is eenvoudig content (informatie,
inhoud) te creëren en het is nog gemakkelijker dit te verspreiden via verschillende
communicatiekanalen zoals social media.
Dat gebruikers ook producenten zijn geworden, 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

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 communicatiekanalen mogelijk maken.
Het gebruik van social media is niet
alleen interessant voor consumenten,
maar zeker ook voor bedrijven en organisaties. 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 keerzijde. 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.
ontwikkeling van internet en de opkomst
van social media is de conversatie tweerichtingsverkeer geworden.
Maar wat is social media?
Social media, ook wel nieuwe media
genoemd, zijn verschillende tools en platforms 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. Gebruikers met dezelfde interesse kunnen elkaar
opzoeken op dit platform en de discussie
met elkaar aangaan. Kortom:

Welke vormen van social media zijn
er?
Social media kennen vele verschijningsvormen. 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 berichtjes 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 netwerken. Het bevat een mix van mensen
uit alle denkbare industrieën. Meerdere
grote bedrijven werven structureel nieuwe
medewerkers via LinkedIn. Ooit begonnen 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 gebruikers aan zich te binden.
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Gebruik social media
TNS Digital Life heeft het grootste wereldwijde 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 september van dit jaar is deze studie afgerond
met enkele opvallende conclusies. Zo
bleek dat Nederland op online gebied wordt
ingehaald door een groot aantal opkomende 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:

Figuur 1

Lifestylesegmentatie Nederland (in %)
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Bron: TNS Digital Life, 2010
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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 smartphone 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.

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.

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.

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 sectorgenoten 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 doeleinden. 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 getrokken worden voor wat betreft het publiceren
van informatie c.q. het omgaan met social
media? Volgens onze respondenten wel.
Circa 43% hanteert momenteel geen specifiek 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 voorwaarden. De overige helft (48%) beveelt het
inzetten van social media zeker aan.
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Tot slot hebben we de respondenten
gevraagd naar hun mening omtrent de
effectiviteit van social media. Met effectiviteit 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 aangezien 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 rapportcijfer. Binnen de vrijetijdssector levert
dit slechts een magere voldoende (5,9)

Belangrijkste doelen gebruik social media (top 2)*

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.

Figuur 2

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 professionals 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.

Bron: NRIT Onderzoek, 2010

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
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Cijferbeoordeling effectiviteit inzet social media (rapportcijfer)

Figuur 3

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

Bron: NRIT Onderzoek, 2010
Gebruik social media naar functie (in %)

Figuur 4

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)

maakt gebruik van social media
Bron: NRIT Onderzoek, 2010

maakt geen gebruik van social media
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Tips voor de inzet
van social media
Verschillende organisaties zijn al
voorgegaan in het gebruik van social
media. Waarschijnlijk behoren zij tot
de groep ‘influencers’ of ‘communicators’ 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 organisatie concreet uren vrij voor medewerkers om
er mee bezig te zijn. Een deel is zelfs van
mening dat er specialisten voor ingeschakeld 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

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 communicatiekanalen (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 commercieel. Let op wat voor soort boodschappen je
uitstuurt. Is dit iets wat je doelgroep interesseert 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 communicatie en interactie met je doelgroep.
Gebruik het niet alleen om boodschappen 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. Reageer 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 positief 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 productieproces. Je laat consumenten invloed uitoefenen 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 onderscheiden van anderen om op te vallen. Doordat
aan social media al snel een persoonlijk
tintje wordt gegeven, wordt dit gemakkelijker. 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 Wildhagen van NRIT Onderzoek (076 – 548 21 70
of w.wildhagen@nritonderzoek.nl)
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Column
Jeroen Vinkesteijn, NHTV

Social media of medi-nee ?
We moeten nodig wat aan sociale media doen,
we lopen enorm achter hoor ik vaak op bijeenkomsten 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 Foursquarefans. En wat dacht u van de Iphone apps Trainyard: 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 miljoen 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 Linkedin 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 affiliate-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 commerciële 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 mogelijkheden. 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 waarschijnlijk 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 •

nritmagazine

19

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 kwijtgeraakt aan boekingssites is inmiddels
geschiedenis. Op internet speelt zich
al enkele jaren een nieuwe revolutie
af. Die van de sociale media. Aangezien 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 hotellerie 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.
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Social Media

Hoteliers die sociale
media inzetten scoren
Nieuwe ING publicatie rond hotellerie en sociale media
Door: Sasja van As-Winters, ING

Figuur 1

Sociale media met sociale netwerksites als spil
Figuur 2 Sociale media met sociale netwerksites als spil
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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 LinkedIn 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 geven 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.

Zoover en Tripadvisor. Sociale multimedia2/3e van de reizigers zich door recensies
inhoud, zoals YouTube en FlickR, bieden
laat beïnvloeden bij boekingsbeslissingen.
een goede mogelijkheid om het hotel en de
Online recensies zijn bij de keuze belangrijomgeving te presenteren aan de gasten.
ker dan de locatie. En niet te vergeten dat
Sociale locaties zoals Foursquare zijn
gasten zich laten adviseren door hun netSociale netwerksites vormen de spil van de sociale media.
mogelijkheden om tips over interessante
werk.
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Sasja van As-Winters is Sectormanager Leisure, Travel & Media voor ING.
Zijmedia
volgt de belangrijkste trends in deze sectoren. Zij publiceert kwartaalbekaanse hotelmerken in sociale
richten en themastudies over deze sectoren. Zij wordt verder gevraagd als
spreker op congressen en rondetafelbijeenkomsten.
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Column
Hans Avontuur, reisjournalist

Social Media
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 verdwenen of zoiets.
Maar wie zit er in hemelsnaam te wachten op de zielenroerselen van stukjesschrijver 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 infiltreren in communities en ten minste een eigen groep hebben op Facebook. Maandenlang 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 rustige 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. Afgezien 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 krijgen 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? •
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