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Marketing & Consument

Sociale media geven bedrijven een plat-
form om zich te profileren en te presente-
ren aan hun doelgroep. Nederlanders die 
geen gebruik van internet of sociale 
media maken sterven langzaam uit. Ruim 
78% van de Nederlanders zit op een of 
ander sociaal netwerk: Hyves is met 10 
miljoen gebruikers het grootste, gevolgd 
door Facebook met 4,3 miljoen, LinkedIn 
met 2,2 miljoen en Twitter met ruim een 
half miljoen. 
Slimme ondernemers kunnen van deze 
netwerken gebruik maken om traffic naar 
hun website te genereren en om te inno-
veren. “Ga bijvoorbeeld via sociale media 
communicatie aan met andere gebrui-
kers. Dit levert mogelijk ideeën op voor 
innovatie. Kortom: betrek je klant bij het 
product”, zegt Maarten van Vulpen, con-
sultant van Dayton, tijdens de VMT-bij-
eenkomst ‘Innovatie in food en sociale 
media’.

Ambassadeur merk
Volgens Van Vulpen moet je wel kijken of 
je doelgroep actief is op sociale media, 
maar zelfs op behoudende markten loont 
het om hiermee aan de slag te gaan. “Je 
kunt dan toch 10% meer bereik creëren. 
Het is wel belangrijk om sociale media in 
te zetten vanuit de doelstelling van het 

bedrijf.” Ieder sociaal medium heeft zo 
zijn eigen specialiteit. Voor marketing en 
sales biedt Twitter het beste platform. 
LinkedIn speelt een voorname rol bij 
informatie-uitwisseling in de business-
to-businessbranche. Afdelingen perso-
neelszaken speuren dit netwerk af op 
zoek naar personeel.
Facebook is belangrijk in de communica-
tie tussen bedrijven en consumenten. 
Heineken en Coca-Cola proberen via 
Facebook merkloyaliteit te creëren. De 
bedrijven sporen bezoekers aan om op 
de button ‘vind ik leuk’ te klikken. “Zo 
worden mensen ambassadeur van je 
merk”, legt Van Vulpen uit. “Kom je 
regelmatig met iets nieuws op je Face-
book, zoals spelletjes, dan houdt je con-
sumenten betrokken.”

Hertog Jan
Hertog Jan wilde meer interactie met zijn 
klanten en besloot in mei 2011 een com-
munity te bouwen via Facebook. Zo 
begon de bierbrouwer uit Arcen met het 
initiatief ‘De Proeverij’.  Bierliefhebbers 
konden kiezen uit biertje X en Y. De win-
naar zou in de winkels komen. Hertog Jan 
organiseerde door het hele land proeve-
rijen en riep via Facebook op massaal te 
stemmen. Door via het netwerk een 

select gezelschap invloedrijke bierken-
ners uit te nodigen bij de brouwerij in 
Arcen, creëerde Hertog Jan zijn eigen 
merkambassadeurs. De biercompetitie 
eindigde in een nipte overwinning voor 
biertje X (51%), dat het hele jaar in de 
winkels ligt onder de naam Oerblond. 
“We hopen op een gunstige schappositie 
dankzij de campagne. Want dit is een 
goed verhaal naar de retail toe”, zegt 
Dennis Hermann, brandmanager van 
Hertog Jan.
De tussentijdse resultaten van de cam-
pagne stemmen gunstig. De bierbrouwer 
bereikte 24.000 ‘likes’ (vind ik leuk, red.) 
in vier maanden. Gerekend was op 
15.000. Hertog Jan zal ook na afloop van 
de promotiecampagne voor het nieuwe 
bier actief blijven op Facebook, want 
sociale media moet je wel onderhouden. 
Zo staat er een item op de Facebookpagi-
na ‘hoe smaakt jullie weekend’, waar 
soms honderden reacties op komen. De 
belangrijkste lessen die Hertog Jan leer-
de over het gebruik van sociale media: 
blijf actief op sociale media en stop niet 
na één campagne, reageer snel op klach-
ten, het liefst binnen 24 uur, want Face-
book blijft een open netwerk.

Bedrijven die niet op een of 

andere manier met sociale 

media aan de slag zijn, lijken 

niet meer mee te tellen. Maar 

wat kun je eigenlijk met media 

als Twitter, Facebook en 

Hyves? En hoe verdien je hier 

geld mee? Belangrijk om te 

weten is wat je precies wilt 

bereiken met de inzet van 

sociale media en wie je wilt 

bereiken.

Zoeken naar ambassadeurs 
merk via Facebook

Congresverslag

Maurice de Jong

Bierbrouwer Hertog 
Jan startte in mei 
2011 een eigen com-
munity op Facebook. 
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