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Wat zijn sociale media ?

Communiceren



Wat zijn sociale media ?

Middelen Online Communiceren



Populairste sociale netwerken in Nederland

Unieke bezoekers:
mrt 2010 > mrt 2011

• 3,7 mil > 6,6 milj (76%)

• 7,7 milj > 7,7 milj (-1%)

•1,9 milj > 3,2 milj (67%)

•1,8 milj > 3,1 milj (70%)

Bron: ComScore





Verschil in opzet

Connectie aangaan met bekenden



Verschil in opzet

Connectie op basis van gemeenschappelijke interesses



Verschil in opzet

Collega’s

Connectie op basis van gemeenschappelijke interesses



Verschil in opzet

Politici

Connectie op basis van gemeenschappelijke interesses



Verschil in opzet

Organisaties

Connectie op basis van gemeenschappelijke interesses



Interesses 
(Twitter)

Vriendschap
(Facebook)

Zakelijke contacten
(LinkedIn)



Sociale media inzetten als bibliotheek

Doel bepaalt 
-> strategieen (o.a. welke sociale 

netwerken en hoe in te zetten) 
-> tijdsinvestering



De doelen  

• Marketing naamsbekendheid, nieuwe publieksgroepen

• Klantenbinding meningen, klanten beter leren kennen

• Netwerk vergroten samenwerken, kennisdelen

• Onderwijs activerend, evaluatie

->



Museumwereld op twitter  

• Marketing

• Klantenbinding 

• Netwerk vergroten

->

www.jebibliotheek.nl > maart 2010

http://www.jebibliotheek.nl/


Twitter

Tweet
Volgers

lijst



Doel: marketing



Doel: Marketing



Strategie: marketing

• Dagelijks twitteren

• Interessante tweets
• Proactief mensen volgen 
(via search.twitter.com, lists op twitter) 
   > checken of ze terugvolgen 
(usequitter.com, manageflitter, friendorfollow.com)

• Volgers altijd terugvolgen

• Koppelen aan Facebookpagina



Evaluatie: marketing (bereik)

Volgers & Lijsten



Doel: klantenbinding



Doel: klantenbinding



Doel: klantenbinding

Waarom moet de online #UvA 
Bibliotheek altijd mijn dag verpesten? 



Doel: klantenbinding



Strategie: klantenbinding

• Account persoonlijk maken
“met een hoop stenen kun je niet praten”  



Strategie: klantenbinding

• Gemaakte beloften op twitter waar kunnen maken



Strategie: klantenbinding

• Account persoonlijk maken

• Doelgroep volgen en tweets lezen 
(docenten/studenten, steden etc)

• Vragen stellen #durftevragen

• RSS op bedrijfsnaam/trefwoorden 
(search.twitter.com)

• Positieve toonzetting



Evaluatie: klantenbinding (gesprekken)

Aantal tweets



Doel: netwerken



Doel: netwerken



Doel: netwerken



Doel: netwerken



Doel: netwerken



Doel: netwerken



Doel: netwerken



Doel: netwerken



Doel: netwerken



Strategie: netwerken

• Persoonlijk account (pasfoto)

• Collega’s vinden 

• @followalibrary

•  http://bibliotheek.twittergids.nl (maak er 
ook een voor België via www.twittergids.be)

• Interessant nieuws doorgeven

• Vragen stellen #durftevragen

• Tweetmeets/Congressen

http://bibliotheek.twittergids.nl/
http://www.twittergids.be/


Tot slot

• Doel > Strategie > Evalueren

• Marketing > zenden > aantal volgers/lijsten en RTs 

• Klantenbinding > gesprekken > aantal @tweets

• Netwerken > persoonlijk: gesprekken/zenden > @tweets / 
tweetmeets / projecten 

• Tijdsbesteding (geen 9 – 5 baan)



Tot slot



www.dmr.hva.nl
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