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Aantal gebruikers social media (NL)

bron: NewCom research consultancy

(2019-2020)

12,1 Mln

10,4 Mln

9,1 Mln

5,6 Mln

4,7 Mln

3,5 Mln

2,8 Mln

2,7 Mln

0.7 Mln

0,4 Mln

+2%

+2%

+5%

+14%

+2%

+1%

+13%

+13%

-

+8%

+220.000

+230.000

+430.000

+710.000

+70.000

+45.000

+310.000

+310.000

-

+30.000

11,9 Mln

10,1 Mln

8,7 Mln

4,9 Mln

4,6 Mln

3,5 Mln

2,5 Mln

2,4 Mln

-

0,4 Mln

TikTok

Tumblr

2019 2020 + / - + / - (%)

Twit-
ter

Printe-
rest

Linked-
In

Face-
book

Whats-
App

You-
Tube

Insta-
gram

Snap-
chat
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basic
tactical

optimized
automated

engaged

pc web-
aanwezig-
heid waarbij

info over 
organisatie,

producten
en service.

website,
social, paid
search, 

e-mail list.

KPI's zijn

traffic-
gerelateerd.

geïntegreer-
de web aan-

wezigheid 
gericht op
creëren van

transacties.

pc en mobiele
web, organic
search, geseg-

menteerde
e-mail
marketing.

KPI's zijn 

verbonden 
aan maande-
lijkse business

targets.

geïntegreerde
web, mobiele

en social
ervaringen.

segment-
gebaseerde 
content

personalisatie.

KPI's zijn

verbonden
aan maande-
lijkse business

targets.

geïntegreerd
digitaal plat-

form gericht
op nurturing
van prospects

en bestaande
klanten.

voorspellende
personalisatie,
automatisch

geactiveerd
dialoog, toe-
nemende

engagement.

KPI's zijn

verbonden
aan retentie
en conversie

rates.

bijeenbrenging
online en off-

line wereld
op basis van 
gedeelde kijk

op de klant.

one-to-one
customer
engagement,

ontwikkeling
en uitbouw 
cross-/omni-

channel.

KPI's zijn

verbonden aan
lifetime custo-
mer value
en advocacy
rates (NPS).

voorbeeld digital maturity model
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SOCIAL-elementen
voor social media-
gedreven organisaties

 bron: Patrick Petersen

snelheid
van handelen;
instant reply,

snel doordelen van
content en reacties

op gedeelde
ideeën;

social care
open &

organisch
open-mindfulness;

gericht op openheid
en participatie

in de organisatie
en met haar 

klanten

lerend
passend bij andere

aspecten; een 
lerende organisatie

zijn, gericht op
interactie, innovatie 

en social
business

collaboratief
bewuste samen-
werking met de 

klant in de vorm van
crowdsourcing, bv.
voor verbetering
van producten
 en diensten

focus & 
missie

social media-
gedreven

organisatie

van de

a-structureel
meer op adhocratie
gebaseerd en niet

of minder gericht op
dominante organisa- 

tiestructuur of
campagne-

aanpak

interactief
& intelligent
betreffende de

kennisontwikkeling
omtrent doelgroep

en hun gebruik
van producten
en diensten

kenmerken
van social media

 bron: Patrick Petersen

verschillende
platforms

die aan de crowd
beschikbaar

worden gesteld

experience
de beleving van de

consument (wat, hoe
en in welke mate)
betreffende social

media en het
aanbod daarop

open &
organisch

betreffende partici-
patie, beweging,
en de vereiste
 openheid van
organisatieskenmerken

van
social media

branding
het resultaat van 

de gevormde merk-
perceptie, de merk-

belofte en de
communicatie

daarover

prosumer-
gericht

consumeren wordt
prosumeren; oprechte 

merkwaarde en
betrokkenheid

door participatie
en interactie

collaboration
bewuste samen-
werking tussen
consumenten en

organisaties gericht
op verbetering

van producten en
dienstverlening

networking
netwerken van
consumenten

onderling en ook
met / binnen

allerlei
organisaties

interactie
tussen

consumenten
onderling

en uiteenlopende
personen binnen

organisaties
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doelen van social
media marketing

 bron: Patrick Petersen

branding
through

engagement
betrokkenheid bij 
het merk creëren

co-creatie
het betrekken van
klanten en users
bij de organisatie
m.b.t. innovatie en

verbetering
van producten
en diensten

digitaal
netwerken

bevorderen door
waardevolle content

via social media
platforms aan te

biedendoelen van
social media
marketing

storytelling
het elkaar boeien
d.m.v. bindende

en geloofwaardige
persoonlijke

verhalen, anekdotes
en verhaallijnen

ambassa-
deurs &

social proof
het betrekken van 
ambassadeurs en
het verzamelen

van social
proof

service
verbetering van de
service via social 

media, bv. appen en
chatten met klanten,
patiënten, enz. via 
Whatsapp group

links

crowd-
sourcing

het faciliteren en
stimuleren van

input van klanten
en allerlei users

creatie
van earned 
media & 
exposure

de creatie van viraal
bereik d.m.v. earned

media exposure, 
bv. via tips

 e.d.
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!

! 

! 

creëren websites en content; uploaden documenten e.d.
publiceren of onderhouden webblogs

uoloaden video's naar sites zoals YouTube

 

! maken gebruik van social networking sites (bv. Facebook) 

! geen van bovenstaande activiteiten 

*) globaal % van online volwassenen dat dit gedrag vertoont (2020)

!

! 

maken gebruik van RSS 
    (really simple syndication web feed)

 taggen web pagina's (markeren deze voor later gebruik)

 

!

!

!

lezen blogs
 bekijken peer-generated video

 luisteren naar podcasts

 

!

! 

becommentariëren weblogs
plaatsen reviews, geven ratings en scores
 

!

! 

updaten status op social networking sites
plaatsen updates op Twitter (> 1 x per week)
 

Social net ladder
bron: Forrester Research

23%

*)

31%

33%

19%

59%

68%

19%
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middelen in de
social media mix

 bron: Patrick Petersen

discussie-
fora

discussiegroepen,
service, dialogen, 
enz. zoals bv. op 

LinkedIn

reviews
beoordelingen, 

feedback, suggesties,
opmerkingen, scores,

positieve en
negatieve kritiek,

enz.,

blogs
weblbogs, zoals bv.
corporate blogs of
nieuwsplatforms,
of betreffende
food, fashion,
travel, sport,
politiek, enz.

voornaamste
middelen in de

social media mix

chat
zoals door tal van
bedrijven (en hun
websites) wordt
aangeboden en 

ingezet, bv.
voor service-
doeleinden

microblogs,
social 

messaging
zoals Twitter, Tumblr,

Reddit e.d., en
messaging o.a. via

Snapchat en
Instagram

user
generated
content

zoals wiki's en div.
social media plat-

forms waarop users
allerlei content 

kunnen
plaatsen

social news
zoals Reddit, Digg, 

en ook bv.
Adformatie.nl , 
Frankwatching

social
networks

zoals WhatsApp,
LinkedIn, Facebook

en dergelijke

crowd
sourcing &

collaboration
'geven' en dan pas
vragen om opinies,
ideeën, suggesties,

meedenken:
engagement!

belevings-
content &

visual
storytelling

zoals video's, foto's
enz. via YouTube,

Instagram,
Facebook

livestreams,
podcasts, RSS
zoals radioshows,
live interviews,

evenementen zoals
TEDx, muziek-
streams zoals 

Spotify
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technology: 
welke middelen in te zetten 

voor de campagne? 

 !

!

!

!

!

social messaging bv. via
Twitter of Snapchat;

blog of eigen platform, voor

autoriteit en content-sharing;

storytelling, bv. via Instagram
crowdsourcing & collabora-

tion, bv. via Facebook;

enz.

 

 

 

 

objectives:
welke doelen worden gesteld

voor de social media marketing?

4 fasen bij vaststelling van doelen:
luisteren en sociale kanalen

monitoren;

meepraten, energizen en

support & webcare verlenen;
engagement en acceptatie;

gekwantificeerde

doelen stellen

 

 

 

 

!

!

!

!

P.O.S.T.
model

strategy:
welke weg dient te worden 

aangehouden om de gestelde
doelen te bereiken?

De strategie zal gericht zijn op bv.

meer bereik, meer engagement,
uitbouw van een community, of i.d.

De weg daar naartoe zal bestaan
uit bv. participatie, dialoog,

discussies, seeding (van

virals), e.d.

people:
wie dienen bereikt te worden?
welke belangrijke spelers en 

beïnvloeders binnen de campagne?

waar zijn de kopers te vinden?

Afhankelijk van doelgroep zullen
andere platforms, influencers en 

middelen moeten worden

ingezet, bv. LinkedIn
voor zakelijk. 

P.O.S.T.-model:
hulpmiddel voor

sociale media strategie
(bron: Patrick Petersen)
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B-model:
strategische stappen voor
social media marketing

 bron: Patrick Petersen

bewustzijn
bewustwording

van wat in social
media gezegd en 
gedaan wordt.

Dit linkt ook aan de 
elementen van
het SOCIAL-

model

bepalen &
bespreken

bepaling van doel-
groepen, doelen,

doelstellingen, KPIs
waarmee sociale 
media bewerkt
zullen worden

beleving &
betrokkenheid
na bestelling volgt 

aandacht voor beoor-
deling van Best Buy,
en het uitbouwen
van engagement

en social
proof

boeien &
binden

doelgerichte content,
storytelling e.d.

inzetten voor betrok- 
kenheid, connectie 
en dialoog  met
geïnteresseerde

crowd

B-model,
stappenplan

voor
social media
marketing

bestellen
na boeien, binden

en betrekken, wordt
m.b.v. CTA's en aan-
wezige content, social

selling ingezet om
prospects te over-

tuigen van een
Best Buy

bekendheid,
buzz & bereik

door viral marketing/
WOM beoogd bereik 

opbouwen met
earned media, +
gestelde doel-

stellingen

5-R model van online-succes
(bron: Patrick Petersen)

relevantie:
timing, vorm en

gerichtheid van content;

bijv.: is content wel aan

juiste prospects

gericht?
retentie:

mogelijkheid om via

herhaling van content 

of boodschap, deze

beter te laten onthouden

om relatie (en 

conversie) op en uit

te bouwen

reactie &
rendement:

mate van reactie en

interactie, en in welke

mate gewenste acties

en resultaten worden

bereikt

rich(ness):
in welke mate content

 of boodschap direct de 

behoefte van de 

gebruiker vervult,

waardoor gewenste

conversie kan

ontstaan 

conversie
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M 5R-model, gericht op social media marketing: 
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M 5R model van (online) succes:
    F toegespitst op social media marketing:
        G relevantie: dialogen op social media dienen
            steeds op relevantie gemonitord te worden;
        G retentie: het regelmatig onderhouden en juist
            inzetten van social media zorgt voor hoge mate
            van engagement en herbezoek;
        G rich(ness): aangeboden content en informatie in
            social media moet steeds van hoge waarde zijn,
            zoals inhoudelijke discussies, snelle reacties en
            oplossingen, relevante tips, enz.; 
        G reactie & rendement: vlot reageren op
            opmerkingen en suggesties, waarbij niet over-
            duidelijk op commerciële doelen gericht.


