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meet het bedrijfsrendement van social media

MARKETING

’t Is net echt!
De marketingwereld is voortdurend op zoek naar accurate

methoden om het bedrijfsrendement van social media te

meten. Marketing- en communicatieprofessionals rekenen

vaak in ‘friends’, ‘clicks’, ‘shares’ of ‘sentiment’. Afhankelijk

van de doelstellingen kunnen dit effectieve maatstaven zijn,

maar het is niet verwonderlijk dat opdrachtgevers zich wel

eens afvragen wat het buiten de digitale wereld nu allemaal

oplevert, aan klanten of aan omzet bijvoorbeeld, of aan kiezers.

De eerste hypothese (een veronderstelling
die met het onderzoek wordt getoetst) stelt
het volgende: hoe meer volgers een kandi-
daat-Kamerlid heeft op social media, hoe
meer voorkeurstemmen hij of zij krijgt.
Deze stelling is al snel te verwerpen: eer-
der onderzoek toont aan dat lang niet alle
volgers op Twitter daadwerkelijk mensen
zijn. Zo wordt Sybrand van Haersma
Buma voornamelijk gevolgd door robots,
oftewel geautomatiseerde spam-accounts.
Hun effect op het aantal voorkeursstem-
men voor een kandidaat is uiteraard nihil.
Voor hun tweede hypothese herkennen
de onderzoekers van de Radboud Univer-
siteit terecht de ‘pretentie van presentie’;
het hebben, maar niet gebruiken van een
account. Zij vermoeden dat de mate
waarin een kandidaat gebruikmaakt van

zijn of haar social media-account, effect
heeft op het aantal voorkeurstemmen.
Veel tweets van de kandidaat zorgen voor
veel stemmen.
Dit is een typisch voorbeeld van het meten
van nieuwe media volgens de maatstaven
van oude media. Nog geen tien jaar gele-
den waren merken, bedrijven en ook poli-
tici nog vooral aan het zenden. Adverten-
ties, televisiereclames en campagneposters
stonden in een file van eenrichtingsver-
keer op weg naar de consument. Social
media brachten een aardverschuiving
teweeg: opeens was sprake van twee-, of
zelfs multirichtingsverkeer! De hoeveel-
heid tweets is dus van zwaar onderge-
schikt belang aan wat de ontvanger er uit-
eindelijk mee doet.

Journalisten

In hun derde hypothese gaan de onder-
zoekers ervan uit dat journalisten Twitter
gebruiken als informatiebron voor radio,
televisie of krant. Via deze ‘oude media’
bereikt de boodschap vervolgens nog
meer mensen. Hieruit volgt: hoe meer
journalisten onder de volgers van de kan-
didaat, hoe meer voorkeursstemmen hij
of zij krijgt. Nu hebben zowel politici als
Twitter al de reputatie ‘praten zonder iets
te zeggen’, maar het is überhaupt moei-

BBedrijven zijn inmiddels massaal aanwe-
zig op social media. Nu de eerste hype
voorbij is, ontstaat de vraag wat die activi-
teit op sociale netwerken eigenlijk allemaal
oplevert, en het verlengde daarvan: hoe
meet u dat dan? Daarbij is het heel belang-
rijk om de juiste uitgangspunten te kiezen
en goede vragen te stellen. Want als u niet
oplet, hanteert u de maatstaven voor de
‘oude media’ bij het meten van de nieuwe,
natuurlijk met als gevolg dat de uitkom-
sten niet kloppen. 

Voorkeursstemmen

Een goede illustratie van dit mechanisme
is te vinden in een recent onderzoek naar
het effect van de inzet van Twitter en
Hyves op het aantal voorkeursstemmen
dat een kandidaat-Kamerlid krijgt. Twee
onderzoekers van de Radboud Universi-
teit Nijmegen bogen zich over dit vraag-
stuk en hun conclusie luidde: nauwelijks
zetelwinst door social media. De aanna-
mes van het Nijmeegse duo illustreren
echter precies hoe makkelijk je bij het
meten van de opbrengsten van social
media in de valkuil trapt. Voor de goede
orde: natuurlijk is het alleen de bedoeling
om het onderzoek in perspectief te plaat-
sen, niet om het in diskrediet te brengen.

Volgers zijn lang niet altijd wat ze lijken

Ten tijde van de verkiezingen in de zomer
van 2012 werd gemeld dat CDA-lijsttrek-
ker Sybrand van Haersma Buma op Twit-
ter 25.000 volgers had. 82% hiervan was
echter nep, zo bleek later uit onderzoek
door opiniewebsite Joop.nl. Daarmee
was Van Haersma Buma ook meteen de

lijsttrekker met de meeste nepvolgers.
Waarschijnlijk komt dit omdat de woor-
den ‘cda’ en ‘buma’ korte tijd trending
topic zijn geweest. Dit werkt het ge-
automatiseerd volgen in de hand. Overi-
gens was de tweede plek voor Alexander
Pechtold.



MARKETING RENDEMENT 2-2013 25

lijk voor te stellen dat journalisten de
strekking van alle tweets van kandidaat-
Kamerleden klakkeloos overnemen. Vaak
zullen zij er helemaal niet over berichten,
soms zelfs negatief. Het voert dus te ver
om een direct verband te veronderstellen
tussen het aantal volgers uit het journail-
le en het aantal voorkeurstemmen.

Gesprek

Op basis van de genoemde voorbeelden
is het mogelijk voor het meten van de
opbrengsten van social media de volgen-
de tips te geven:

Begin met het stellen van realistische en
meetbare doelen. Pas daarbij op met het
eenzijdig beoordelen van campagnes
aan de hand van het aantal ‘vind-ik-
leuks’, ‘vrienden’ of ‘volgers’. Dit lijkt
een mooi prijzenkabinet, maar het zegt
weinig over de verbinding en participa-
tiegraad van consumenten bij uw merk.
Het is beter om te kijken naar het enga-
gement rond uw social media-berichten.
Dit kunnen ‘clicks’, ‘shares’, ‘com-
ments’ of ‘mentions’ zijn. Het gaat niet

om de tweet maar om de retweet. Dat
klinkt simpel, maar het is een cruciaal
onderscheid. Boodschappen beginnen
zich pas te verspreiden over het netwerk
als iemand anders zijn stempel van
goedkeuring erop zet: dit is interessant
genoeg voor mijn vrienden en volgers.
Dat zijn als het ware uw online ambas-
sadeurs. Zorg dus voor relevante, kwali-
tatieve content.
Wanneer u gaat kijken naar engage-
ment, vergeet dan niet het sentiment
van volgers en vrienden met betrek-
king tot uw merk. Met social media
start u een dialoog, geen monoloog.

Haak in op positieve berichten en denk
vooraf na over de mogelijkheid van
negatieve reacties.

Met de juiste doelstellingen en strategie
kunnen social media van grote waarde zijn
voor uw merk. Maar blijf, net zoals bij
politici, kritische vragen stellen als u gou-
den bergen worden beloofd. Social media
stellen ons in staat om een gesprek over
uw product of dienst in gang te zetten.
Het is aan u om ervoor te zorgen dat dit
voor alle gesprekspartners winst oplevert.

Mario van Gastel is communicatieadviseur
bij BOOM Communicatie.

Slechts een derde is van vlees en bloed

Nu Twitter steeds meer gemeengoed is
geworden, treedt er ook steeds meer ‘ver-
vuiling’ op. Individuele twitteraars – per-
sonen of bedrijven – merken dan wel dat
ze meer volgers krijgen, maar minder
reacties en retweets. De verklaring daar-
voor is de ‘nepvolger’. Een account wordt

dan gevolgd door een robot of door een
nepaccount, maar niet door echte perso-
nen. In Italië onderzocht men hoe het
stond met de volgers van een aantal grote
merken. De uitkomst was dat ongeveer
70% en soms zelfs maar 30% van de vol-
gers bestond uit echte mensen.

Onderzoek zet volgers 
in perspectief
Het onderzoek dat hier wordt aange-
haald, was van Niels Spierings en Kris-
tof Jacobs van de Radboud Universiteit
Nijmegen. Ze keken of kandidaten die
social media inzetten voor de Tweede-
Kamerverkiezingen van 2010 ook meer
voorkeursstemmen kregen. 

Drempel
Het effect bleek verwaarloosbaar. Welis-
waar steeg het aantal voorkeursstem-
men, maar niet voldoende om zetels op
te leveren. Zo vonden de onderzoekers
dat iedere honderd Twitter-volgers 32
extra stemmen opleverden. Uitgaande
van het gemiddeld aantal volgers van
4.924 zou dit een gemiddeld kandidaat-
Kamerlid 1.576 extra stemmen opleve-
ren. Afhankelijk van de hoogte van de
voorkeursdrempel zijn daar toch zeker
meer dan 10.000 stemmen voor nodig. 


