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Op een locatie waar voorheen een traditionele mediapartij gevestigd was (het oude Trouw gebouw), werd op 
een donkere dag met veel wateroverlast een zonnige presentatie gegeven over de sociale media inzet door 
Top100 merken. Wat blijkt: de inzet van sociale media wordt steeds professioneler. Interessant waren vooral 
de presentaties van de sociale netwerken Hyves en YouTube, en de organisaties NS en Koninklijke Marine. 
Welke leermomenten waren daar nu uit te halen? En hoe professioneel worden sociale media nu echt 
aangepakt? 
 
Social Embassy organiseerde donderdag 26 augustus 2010 de resultaten van hun social media monitor 2010, 
met bol.com voor de tweede achtereenvolgende keer als winnaar. Ondanks dat ik zelf veel binnen sociale 
media te vinden ben, richt ik mij niet altijd op het marketing perspectief er van. Dit congres leek mij een 
uitgelezen mogelijkheid om wat verdieping te zoeken. Na alle presentaties zijn de volgende punten mij 
opgevallen: 

• Nog steeds komen er veel open deuren naar voren: de gepresenteerde cases zijn levendig, maar de 
leermomenten zijn niet echt nieuw. Dit is misschien een indicatie dat de basis van sociale media inzet 
nog lang niet bij alle organisaties op een optimaal niveau zit. 

• Het vakgebied is nog erg in ontwikkeling, en biedt organisaties daarom op dit moment echt 
mogelijkheden om zich te onderscheiden. Ik ben erg benieuwd hoe dit er over 5 jaar uit ziet als 
webcare ingeburgerd is en elke organisatie online aanwezig is. 

• ROI meten blijkt nog altijd lastig: echte harde cijfers zijn vaak niet te koppelen aan sociale media 
inzet. 

• Dit laatste blijkt ook wel uit de uitvoering van de monitor zelf. Er is gebruik gemaakt van de grote 
netwerken Twitter, Hyves, Facebook, YouTube, Linkedin en eigen weblogs, maar onduidelijk is of 
deze nu meer impact hebben dan bijvoorbeeld een verzameling van kleinere consumentenforums. 

 
Hyves: de lange adem van community inzet 
 
Judith Hordijk beet namens Hyves de spits af over de rol van merken en hun communities binnen Hyves. Het 
blijkt dat best practices nog vaak voortkomen uit de wat kleinere merken, die als voorlopers acteren. Een 
community opstarten is vaak makkelijk, maar organisaties komen al snel met de vraag wat ze nog meer 
moeten doen, vooral als het aantal leden de eerste periode vrij laag blijkt te zijn. Volgens Judith is een lange 
adem nodig en moeten organisaties daarom een 24/7 presence strategie hanteren. Daarbij deelde ze een aantal 
aspecten voor een optimale community benadering, samen met praktijkvoorbeelden en (niet 
wereldschokkende) leermomenten. 

Het resultaat van een constante merkaanwezigheid binnen Hyves is soms heel duidelijk te meten en te ervaren, 
zoals bij de promotie door de Donorstichting waar Hyvers zich eenvoudig konden aanmelden als donor en dit 
binnen hun netwerk verspreidden, het aantal nieuwe hires bij Dirk van den Broek door hun Superjobs 
recruitment community (86 binnen 1,5 maand!) en Zwitsal’s productontwikkeling door hun Hyves community 
in de vorm van een Zwitsal parfum. Andere resultaten zijn soms minder duidelijk: hoe meet je bijvoorbeeld de 
waarde van Transavia’s online interacties waardoor ze negatieve ervaringen ombuigen in neutrale of positieve 
berichten? Als reactie daarop deelde Judith de volgende uitspraak: 

“People may forget the words you say but they never forget the way you made them feel” 

Hoe een organisatie de waarde van de online relaties die ze opbouwt moet inschatten werd dus niet veel 
duidelijker. Ruimte voor verdieping dus. 



Waar het echt om draait voor merken is de laatste zin: “Don’t forget to share”. YouTube is een sociaal 
platform dat draait op het delen van audiovisuele content. Mascha’s boodschap: ga heen waar het publiek is. 
Misschien geen nieuwe insteek, maar ze geeft duidelijke cijfers om te laten zien dat er genoeg publiek is. 
Interessanter zijn echter de cijfers over YouTube’s impact buiten de eigen site (cijfers zijn wereldwijd): 

• Meer dan 10% van de views komt door embedded video’s op sociale netwerken. 
• Per dag wordt er voor 46 jaar aan video op Facebook bekeken. 
• Bijna alle brand channels binnen YouTube linken naar Facebook en/of Twitter. 
• YouTube is na Google de tweede zoekmachine, aangezien mensen audiovisueel zijn ingesteld en 

dingen willen zien. 
 
De presentatie legt erg de nadruk op de integratie van YouTube met andere sociale media. Een organisatie 
heeft een geïntegreerde aanpak nodig om een publiek op te bouwen via drie verschillende media: eigen media 
(owned), ingekochte media (bought) en verdiende media (earned) (zie ook Stef de Jong’s artikel). Veel 
organisaties geven aan dat ze ook een brand channel willen, maar na goed doorvragen blijkt dat ze niet weten 
waarom ze dit eigenlijk willen. Het Koninklijk Huis heeft bijvoorbeeld een eigen channel, maar heeft 
mogelijke reacties uitgeschakeld. Dat is een gemiste kans volgens Mascha, die aangeeft dat de conversaties juist 
voor extra beleving kunnen zorgen. 

Voordat als uitsmijter wordt aangegeven dat YouTube’s brand channels gratis gaan worden voor organisaties 
(dit was volgens mij nog niet bekend voor dit congres!), worden de volgende tips voor een eigen kanaal 
aangedragen: 

• Deel content dat nuttig is voor je publiek. 
• Geef aandacht (en liefde) aan de brand channel. 
• Zorg ervoor dat gebruikers de content eenvoudig kunnen delen via verschillende kanalen. 
• Ga de dialoog aan met gebruikers 
• Vertel verhalen, mensen zitten niet te wachten op oneliners. 

 
Social media monitor 2010 
 
Als laatste werden de resultaten van de social media monitor 2010 besproken. Aangezien het gehele rapport 
en de methodiek te downloaden zijn, hierbij slechts een opsomming van wat opvallende aspecten: 

• Bol.com staat voor de tweede keer achter elkaar bovenaan op het gebied van sociale media inzet. 
• 67% van de top 100 merken is aanwezig op sociale media. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 

vorig jaar. 
• Er is een sterke professionalisering gaande wat betreft sociale media inzet: organisaties denken 

duidelijk na over hun strategie en doel op dit vlak. 
• Er is een opmars van traditionele bedrijven: eerst waren het vooral ICT-gerelateerde bedrijven, maar 

nu is bijvoorbeeld HEMA ook sterk aanwezig. 
• Twitter, Linkedin en YouTube zijn de meest gebruikte netwerken binnen Nederland. 
• Er is een explosieve groei in de inzet van Linkedin. 
• Voor het eerst is er een officiële functie ‘social media manager’ die verantwoordelijk is voor de sociale 

media inzet (in 12% van de gevallen: het merendeel valt onder online marketing of 
communicatie/PR). 

• Het vakgebied is dus in ontwikkeling, waardoor de normen voor dit jaar een stuk hoger liggen dan 
vorig jaar: met bol.com’s score van vorig jaar zou het dit jaar maar net de top 10 hebben gehaald. 

 
Wat mij opvalt, is dat de methode om aanwezigheid te meten redelijk subjectief is: “Hierbij hebben wij vanuit 
het perspectief van de consument naar de pagina gekeken: komt de pagina authentiek over, zijn op Hyves de 



beheerders volwassenen en werkzaam voor het merk, is het taalgebruik afgestemd op de merkidentiteit en de 
doelgroep etcetera”. 
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