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1. Inleiding
Social media, het eerste waar men aan denkt is de term social. Social betekent communicatie
over en weer met groepen mensen. Mensen zijn vaak op zoek naar gelijkwaardige personen
met dezelfde normen en waarden, die over dezelfde onderwerpen communiceren. Onbewust
komt dit door de gedachte dat gelijkgestemden boeiender en interessanter zijn. Ook hechten
mensen meer waarde aan advies en feedback van gelijkgestemden. Bij social media draait het
om deze gelijkgestemden te vinden en er vervolgens mee te communiceren.

Overzicht van de bekendste social media platforms

De term social media is ontstaan als verzamelnaam voor platforms waar gebruikers de inhoud
van een internetpagina verzorgen. Tegenwoordig vallen ook weblogs, fora, Twitter, Facebook,
LinkedIN en vele andere sociale netwerken onder de term social media.
Nog niet zo lang geleden was social media vooral bekend bij jongeren die social media
gebruikten om zoveel mogelijk vrienden te verzamelen. Inmiddels weten veel meer mensen
er mee om te gaan en gaat het niet alleen meer om het realiseren van een zo groot mogelijk
vriendennetwerk. Ook het delen van nieuwsberichten, werkervaringen en internetsites wordt
belangrijk.
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1.1 Social Media vormen
Social media bestaat uit een mix van 9 verschillende online instrumenten:

Social networking

Social networking is de meest populaire vorm van Social Media. Social
networking heeft als doel een online vriendennetwerk op te bouwen.
Bijvoorbeeld door vrienden van school of de sportvereniging toe te
voegen of door lid te worden van een social media site gericht op groepen
met dezelfde hobby of interesse. Facebook en Hyves zijn de twee meest
bekende social networking sites in Nederland.

Social bookmarking

Social bookmarking sites zijn databanken met directe verwijzingen naar
favoriete websites. Op een social bookmarking site plaatsen mensen een link naar
hun favoriete website. De databank slaat de link op en maakt deze toegankelijk
voor andere gebruikers. Een schoolvoorbeeld van social bookmarking is Delicious.
com.

Microblogging

Microblogging is het versturen van korte persoonlijke berichten. Bijvoorbeeld
Twitter. In maximaal 140 tekens delen de zogenaamde ‘twitteraars’ informatie aan
hun volgers. Zoals links naar websites, nieuwsberichten, foto’s en video’s.

Video’s

Bij video’s gaat het om het delen van videofragmenten. Youtube.com is het meest
bekende voorbeeld.

Foto’s

Het delen van foto’s gebeurt steeds meer online. Bijvoorbeeld van vakanties,
feesten, evenementen of projecten. Een veel gebruikte site daarvoor is ﬂickr.com.

Social News

Sites met verwijzingingen naar het laatste nieuws. Een voorbeeld daarvan is Digg.
com.

Niche networks

Een netwerk van websites over een bepaald onderwerp. Een ontmoetingsplek
voor mensen met dezelfde interesses.
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1.1 Social Media vormen
Location Based Networking

Deze vorm van social media komt steeds meer voor. Met behulp van een specifieke
applicatie op mobiele telefoons kan men zien waar de ander is. Zodra iemand inlogt registreert het
systeem dit. Op dat moment is het voor anderen, die ook geregistreerd zijn, direct zichtbaar
waar die persoon zich bevind. Location Based Networking staat nog in de kinderschoenen en
is daardoor nog nauwelijks bekend. Foursquare.com is een voorbeeld dat sterk in opkomst is.

Crowdsourced Content

Websites die input vragen van hun lezers, gebruikers en bezoekers met als doel om kennis te
vergaren en te bundelen en het kosteloos delen van expertise met anderen. Het mooiste voorbeeld van een crowdsourcing website is wikipedia.com.
Binnen deze categorieën vallen weer een aantal andere categorieën. Bijvoorbeeld een wiki of
andere vormen voor het delen van documenten. Deze zijn in gebruik van minder belang als
bovengenoemde social media.

© 2011 www.nederlandinternet.nl

5

1.2 Geschiedenis Social Media
Het is onduidelijk wie de term social media heeft bedacht. Nog altijd is er onenigheid over de
exacte definitie. Hierdoor is het moeilijk een overzicht te geven van de ontwikkeling van social
media. Dit overzicht is logischerwijs sterk afhankelijk van de gebruikte definitie. Van de meest
bekende vorm van social media, social networking sites, is meer bekend. In 1997 ontstond het
eerste social network: Six Degrees. In de vier jaar van het bestaan van Six Degrees bereikte het
netwerk op het hoogtepunt 1 miljoen geregistreerde gebruikers.

De nieuwe website van sixdegrees

Nederland raakte ook in de ban van social media. De Nederlander Ramon Stoppelenburg
reisde van 2001 tot 2003 de wereld rond zonder zelf een cent uit te geven. Dankzij zijn blog
op Letmestayforaday.com creëerde hij zijn eigen noodzakelijke netwerk. In Nederland was hij
daarmee een van de eersten die gebruik maakte van social media. Voor zover bekend is de allereerste Nederlandstalige weblog ontstaan op 1 december 1997, met de blog van Daily Wacko.
Sinds de introductie ging het snel met de ontwikkelingen in social media. In de beginfase
maakten vooral jongeren gebruik van social media om een zo groot mogelijk vriendennetwerk
op te bouwen.
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1.2 Geschiedenis Social Media
De tijdslijn van de belangrijkste social media ziet er als volgt uit:
1997: 1e weblog, Six Degrees
2001: Wikipedia
2003: LinkedIN, Myspace
2004: Facebook, Hyves
2005: Youtube
2006: Twitter
2009: Foursquare

Met de komst van Facebook en Twitter groeide de populariteit van social media. Oorspronkelijk waren jongeren op de Amerikaanse High Schools actief in social media, maar
Europa volgde snel. De doelgroep verruimde zich met de ouders van de jongeren, die zich massaal
registreerden op Facebook en Hyves. Langzamerhand ontstonden er talloze social media sites
die zorgden voor een explosieve groei. De bekendheid nam toe en het aantal mensen dat zich
registreerde op social media sites bleef stijgen.
De afgelopen jaren is er veel verbeterd op het gebied van social media. De ontwikkeling van
GPS systemen en mobiele telefoons leverden een belangrijke bijdrage daaraan.
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1.3 De sterkte en zwakte van Social Media
De sterke en minder sterke kanten van social media:

De sterke kanten van social media

Actueel: Social media sites zijn actueel. Veel mensen zijn actief op social media
en er is altijd wel iemand die een nieuwsfeit opvalt. Een goed voorbeeld hiervan
is Twitter. Tijdens de verkiezingen in 2010 werd er volop getwittert welke politieke
partij er de meeste zetels binnen zou halen.
Nichemarketing: Social media is zeer geschikt voor nichemarketing; Niche markten zijn kleine,
afgebakende markten gericht op een publiek met sterke karakteristieken en voorkeuren. Sociale platformen geven de unieke mogelijkheid om niche markten te bereiken.
Chris Anderson, hoofdredacteur van tijdschrift Wired, beschreef dit voordeel al eerder en
lanceerde daarvoor de term Long Tail, dat staat voor het verschijnsel dat internet een verschuiving van mass marketing naar niche marketing mogelijk maakt.
Wisdom of the crowd: Social media zijn snel doorzoekbaar en relatief objectief, aangezien ze
online worden gezet door een brede groep mensen. Een belangrijk punt voor bedrijven: social
media scoort zeer hoog in de zoekmachines van onder andere Google. Dit komt omdat social
media een objectief en betrouwbaar imago heeft.

De minder sterke kanten van social media

Negatieve aandacht: De consument die in aanraking is geweest met een bedrijf,
kan via social media heel snel zijn mening verspreiden. Als deze mening positief is
dan is dit goed voor het bedrijf. Negatieve aandacht verspreid zich echter minstens
zo snel. Negatieve aandacht kan leiden tot een negatief imago van een bedrijf. Dus
een vinger aan de pols is een must.
Niet altijd betrouwbaar: Social media zijn niet altijd 100% betrouwbaar. Berichten die bijvoorbeeld op Twitter verschijnen hoeven niet altijd waar te zijn. Het kunnen geruchten zijn, verspreid
door de media, via individuen. Op de meeste social media sites is het van belang om verschillende persoonlijke gegevens prijs te geven die door iedereen op het internet te lezen is. Zo’n
persoonlijk profiel kan ook heel zakelijk zijn.
Een gevoelig marketing instrument: Social media is een gevoelig marketing instrument. Andere online instrumenten hebben effect op de werking van social media. Het werkt alleen goed
als de overige online instrumenten, zoals websites, goed zijn ingericht. Kort gezegd kan social
media ervoor zorgen dat het bedrijf een enorme groei doormaakt, maar het kan ook het imago
aantasten bij verkeerd gebruik.
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2. Social Media voor het bedrijfsleven
Op dit moment is ongeveer 50% van het internet verkeer gerelateerd aan één of meerdere
social media websites. Dit wil zeggen dat er via social media kansen zijn voor een bedrijf om
in contact te komen met grote groepen ‘gebruikers’. Eén ding is zeker: in de huidige crisistijd
heeft de consument steeds minder vertrouwen in bedrijven en vertrouwen zij steeds meer op de
mening van anderen. Willen bedrijven klanten binden, dan is de inzet van social media een
must.
Nu we meer weten over social media is het tijd ons af te vragen hoe bedrijven social media
kunnen inzetten en met welke media strategie. Afhankelijk van het soort bedrijf, business-toconsumer of business-to-business, zal mogelijk een andere social media strategie nodig zijn.
Enkele regels die bedrijven niet mogen vergeten bij het inzetten van social media.
• Stel bedrijfsdoelen en een strategie op
• Richt U op een doelgroep
• Zoek uit wat men van uw bedrijf vindt
• Ben niet te pusherig, geen harde verkoop, maar voeg ook algemene zaken toe
• Breng toegevoegde waarde
• Reageer tijdig op reacties
Laat volgers van uw social media ambassadeurs worden voor uw merk of uw firma. Positieve
volgers brengen weer nieuwe volgers en zullen uw bedrijf en bedrijfsnaam doen groeien.

Tot slot:

Social media netwerken zorgen voor het verhogen van de vindbaarheid van uw websites,
uw producten of diensten. Door berichten te plaatsen over uw product of dienst op deze
sociale netwerken bereikt u een grote groep waar u nog niet bekend bent. Vanuit deze berichten
verwijzen er links naar uw eigen website en zoals u inmiddels weet hebben deze links invloed
op de zoekresultaten bij Google, Bing en Yahoo. Met het vooruitzicht op de enorme groei van
social search is het ook belangrijk om op veel sociale netwerken aanwezig te zijn. Ook al weet u
nog niet hoe u social media wenst in te zetten het komende jaar, dan nog is het van groot belang
om uw naam of merk te claimen op deze sociale netwerken. Bescherm uw merk.
In de volgende delen gaan we in op de meest bekende social media netwerken. We bespreken
hierin ondermeer het opzetten van een account, tips, tools en natuurlijk enkele succes verhalen.

Vragen?

Heeft u opmerkingen, wilt u iets toevoegen, nuanceren of ervaringen delen? Graag geef ik u
meer advies over hoe u social media succesvol kan inzetten voor uw organisatie.
Ik wens u veel succes en goede zaken.
Stefan Rooyackers

© 2011 www.nederlandinternet.nl

9

