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Strategie 

 
Om een stappenplan te ontwikkelen voor de invoering van nieuw beleid omtrent de 

inzet en het gebruik van social media, is allereerst een strategie nodig. Wordt het 

gebruik van social media een onderdeel van het gehele marketingbeleid of wordt het 

duidelijk naast de marketingstrategie ingezet? 

 

De marketingactiviteiten van Hotel & Restaurant Wildthout op dit moment zijn allen 

direct gericht op het verkrijgen van nieuwe gasten door boekingen via verschillende 

boekingsites zoals www.booking.com, www.hotels.nl en www.hoteliers.nl.  Het grootste 

gedeelte van het marketingbudget wordt hierin geinvesteerd.  

 

De eigen PR ligt met name in de persoonlijke aandacht voor de gast en zijn wensen op 

het moment dat deze in het hotel en/of restaurant verblijft. 

 

Om met social media aan de slag te gaan is kennis van het onderwerp een belangrijk 

gegeven. Een ‘drive’ om ermee aan de slag te gaan eveneens. Tegelijkertijd is het 

verstandig om na te denken over de doelstellingen die men wil bereiken door middel 

van de inzet van social media. Vervolgens wordt er een vertrekpunt bepaald en wordt 

per doelstelling aangegeven wat de stand van zaken op dat moment is. Daar waar nodig 

worden nulmetingen uitgevierd. Daarna wordt gekozen met welke specifieke social 

media platforms men aan de slag gaat en de manier waarop men deze inzet. 

 

 

Stap 1. Vergroten kennis omtrent social media 

 
Om succesvol te zijn met social media, is het belangrijk te weten wat social media zijn, 

hoe ze gebruikt worden en waarvoor ze ingezet kunnen worden.  

Eerste stap is het vergroten van kennis omtrent dit onderwerp. Onder andere de inhoud 

van deze scriptie kan daaraan bijdragen. Daarnaast is ook het volgen van de eigen 

vakorganisaties en collega bedrijven uit de eigen branche en evt. andere branches, die al 

sociale media gebruiken een mogelijkheid om meer kennis te vergaren. Het geeft een 

beeld van de mogelijkheden en van de manieren waarop social media ingezet kan 

worden. Bedrijven of mensen volgen, kan onder andere via RSS, Twitter(search) en 

google 

 Onderstaande startpagina geeft een overzicht van vele twitter gebruikers 

http://twitter-gebruikers.startpagina.nl/ 

 

Onderstaande brancheorganisaties en nieuwsbladen zijn te volgen op Twitter 

- www.khn.nl Koninklijke Horeca Nederland heeft een woordvoerder en een 

voorzitter die beiden namens deze organisatie de laatste nieuwtjes twitteren 

- www.horecaentree.nl communiceert nieuwtjes uit het vakgebied 

www.missethoreca.nl communiceert nieuwtjes uit het vakgebied 

 

 Onderstaande collega’s maken gebruik van diverse social media 

- www.hampshire-hotels.com is actief op Twitter, Facebook, LinkedIn, Hyves, 

YouTube en Flickr 

- www.actiehotels.nl  

- Van der Valk twittert op http://twitter.com/valkcom/ 



 - 3 - 

- www.hotelparkzicht.nl collega hotel uit Veendam communiceert nieuwtjes uit 

de regio 

http://twitter.com/ParkPlazaNL/ 

 

Overige mogelijk interessante personen en organisaties die social media 

gebruiken 

http://twitter.com/vechtdalvvv  

http://twitter.com/gemeenteommen/ voor de informatie uit de omgeving 

www.smulweb.nl communiceert op twitter naast het ‘recept van de dag’  ook elke 

dag een ‘restaurant van de dag’ 

www.robvandenborne.nl horeca en social media expert, communiceert 

alledaagse tweeds die o.a. over social media in de horeca gaan 

 

 

Stap 2. Bepalen doestellingen 

 
Voordat Hotel Restaurant Wildthout begint met het gebruik van social media, is het 

verstandig om een strategie te ontwikkelen, waarin het gebruik van social media wordt 

gekoppeld aan een aantal concrete doelstellingen. Om te meten of deze doelstellingen 

gehaald worden, is het belangrijk om alvorens te beginnen, een vertrekpunt te 

markeren, oftewel een nulmeting uit te voeren. 

 

Huidige online status 

Online is de website van Hotel & Restaurant Wildthout de belangrijkste tool die op dit 

moment ingezet wordt om geinteresseerde gasten naar hun bedrijf te verwijzen. 

Dagelijks bezoeken gemiddeld 43 unieke bezoekers deze site. De meeste boekingen 

komen via internet binnen. Het liefste ziet de familie Wildeboer – Op ’t Holt, deze via de 

eigen site binnenkomen, omdat er dan geen commissie aan een boekingsite hoeft te 

worden afgedragen.  Wanneer het aantal bezoekers stijgt, ligt het in de verwachting dat 

ook het aantal boekingen (o.a. via de eigen site) zullen stijgen. 

 

Doelstelling 1 

Binnen een jaar 100% meer bezoekers naar de eigen website trekken door 

inzet van social media. 

Wanneer gekeken wordt naar de statistieken die aan de website verbonden zijn, 

laten deze een stijging zien van 130 unieke bezoekers per jaar, sinds de lancering 

van de website in maart 2008. 

2008 gemiddeld 791 unieke bezoekers per maand (gerekend vanaf april) 

2009 gemiddeld 924 unieke bezoekers per maand 

2010 gemiddeld 1051 unieke bezoekers per maand (gerekend tot en met juli) 

Streven is dan ook om eind 2010 gemiddeld 1500 unieke bezoekers per maand 

naar de website te trekken en om in juli 2011 gemiddeld 2000 unieke bezoekers 

per maand te kunnen behalen. 

 

Doelstelling 2 

Bestaande doelgroepen via social media zoeken, vinden, volgen en (verder) 

bekend maken met Hotel & Restaurant Wildthout.  

- Uitzoeken in welke netwerken je doelgroepen zich bevinden en of er ook 

bepaalde ‘opinieleiders’ of sleutelfiguren te vinden zijn binnen de doelgroepen .  
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- Uitzoeken per doelgroep welke concurrenten al actief zijn met social media en 

wat zij precies doen op dit gebied. 

 

Een afgeleide doelstelling is om nieuwe doelgroepen te zoeken, maar dit kan in 

een later stadium verder uitgewerkt worden aangezien het aantal doelgroepen 

om mee aan de slag te gaan al behoorlijk groot is. Hieronder een opsomming van 

doelgroepen die nu ‘in beeld’ zijn bij de eigenaren: 

 

- Fietsers 

- Mensen die van boottochten houden 

- Mensen die van (beelden)tuinen houden. Denk aan de tuinen van Mien Ruys, de 

vijvertuinen van Ada Hofman of de Orchideeën hoeve 

- Kanoërs 

- Vechtdal liefhebbers 

- Wandelaars in het algemeen en specifiek wandelaars die het Vechtdal pad of het 

Pieterpad willen wandelen 

- Mensen die de plaatsen Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Giethoorn, Gramsbergen, 

Slagharen, Balkbrug, Dedemsvaart, Staphorst, Zwolle zouden willen bezoeken 

- Molenliefhebbers 

- Landgoed liefhebbers 

- Mensen die Nordic Walking willen beoefenen 

- Mensen die kastelen willen bezoeken 

- Mensen die willen winkelen 

- Natuurliefhebbers die bijvoorbeeld de Lemelerberg, de ‘Sahara’, het Veenpark te 

Bargercompascuum of de Weerribben willen bezoeken  

- Mensen die met GPS een GEO Run opdracht of een GEO cash opdracht willen 

uitvoeren 

GPS bike ride 

- Mensen die van paardrijden houden 

- Families die graag naar speeltuinen gaan, bijvoorbeeld de Kinderspeeltuin Oud 

Leusen of Speeltuin Madrid 

- Families die graag een bezoekje willen brengen aan het Ecodrome te Zwolle, het 

Noorder Dierenpark te Emmen, het Attractiepark Slagharen, het Avonturenpark 

Hellendoorn, de Apenheul in Apeldoorn 

- Pitch & Putgolfers en (midget)golfers 

- Mensen die van Sauna en Welness houden 

- Mensen die willen lasergamen 

- Mensen die van Zweefvliegen of Balloning houden 

- Bedrijven of verenigingen die willen vergaderen 

- mensen die willen gaan trouwen (en een locatie zoeken voor foto’s, feest, 

overnachtingen) 

- mensen die zijn aangesloten bij cgmv 

- bedrijven die ‘anders’ willen vergaderen 

 

Checklist per doelgroep 

Wanneer social media wordt ingezet, kan men zich voorbereiden op voorkennis 

en reacties vanuit de doelgroep wanneer al is nagedacht over een aantal zaken 

die hieronder zijn opgenomen in de checklist. 
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- Wat weet doelgroep over Hotel & Restaurant Wildthout, haar diensten en 

producten? 

- Wat is het niveau van de doelgroep? 

- Welke voorkennis heeft de doelgroep al? 

- Hoe ziet de doelgroep Hotel & Restaurant Wildthout? 

 

User-generated content sites 

Daarnaast zijn er de zogenaamde ‘user-generated content sites’, die het mogelijk maken 

dat gasten recensies, foto’s en filmpjes plaatsen op deze sites, die zichtbaar zijn voor 

iedereen en dus gedeeld worden met andere bezoekers van deze sites. 

In de gastvrijheidsector zijn veel sites waar mensen hun recensies kunnen plaatsen. Een 

bekende is bijvoorbeeld www.zoover.nl , een website waar bezoekers hun 

reiservaringen, foto’s en filmpjes uitwisselen en een cijfer geven aan verschillende 

onderdelen van bijvoorbeeld de accommodatie en de omgeving die ze bezocht hebben. 

Op deze site scoort Hotel & Restaurant Wildthout een 8,6. Dit is de hoogste gemiddelde 

score in vergelijking tot andere hotels in Ommen, die eveneens met recensies 

beoordeeld zijn. Daarnaast vindt men op boekingensites Hotel & Restaurant Wildthout 

terug. Bij www.booking.com scoort zij bij haar gasten een 8,6 gemiddeld en op 

www.hoteliers.com scoort zij een 8,4. Op www.hotels.nl en www.hotelservice.nl is de 

score een 8,5. Op alle genoemde sites betekent dit dat Hotel & Restaurant Wildthout de 

hoogste gemiddelde score heeft van alle hotels in Ommen die op dezelfde sites van 

recensies zijn voorzien. Met name de gastvrijheid van de eigenaren en het personeel 

wordt geroemd. Specifiek voor restaurantbezoekers zijn er bijvoorbeeld websites als 

www.diningcity.nl en  www.iens.nl,waar bezoekers hun restaurantervaringen delen met 

andere bezoekers. Ook hier kunnen bezoekers cijfers geven aan de verschillende 

onderdelen van hun bezoek aan het desbetreffende restaurant. Bij Dining City scoort 

Hotel & Retaurant Wildthout een 8,7 maar op IENS wordt zij nog niet becommentarieerd 

met een recensie. Andere restaurants uit Ommen wel. 

 

 

Doelstelling 3 

Kwaliteit eigen dienstverlening hoog houden en online monitoren door 

relevante ‘user-generated content’ sites te volgen en acties te ondernemen, 

daar waar nodig.  

Streven is om de recensies van gasten gemiddeld op het cijfer 8,5 te houden.  

 

 

Doelstelling 4 

Daar waar mogelijk gebruik maken van de positieve recensies op de ‘user 

generated content’ sites. 

Denk daarbij aan het noemen van de goede beoordelingen op de eigen site, een 

eigen blog, op twitter, in de nieuwsbrief en andere uitingen richting pers en VVV 

bijvoorbeeld 

 

 

Doelstelling 5 

Bestaande gasten via social media aan het bedrijf binden door ze te blijven 

boeien, ook na een bezoek aan het hotel of het restaurant 
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Geef aan de gasten, die in het hotel of het restaurant verbleven een visitekaartje 

mee, met daarop aan de achterkant de vraag of ze geïnteresseerd zijn in 

informatie over de omgeving en over Hotel & Restaurant Wildthout. Zo ja, dan 

kunnen ze zich abonneren op de nieuwsbrief, of volger worden op twitter en de 

website (blijven) bezoeken. 

 

 

Doelstelling 6 

Tevreden gasten motiveren hun mening via social media te delen met 

anderen 

Dit kan gedaan worden door de ‘onafhankelijke sites’  te promoten bij je gasten. 

Bijvoorbeeld restaurantgasten vragen of zij een recensie op www.iens.nl willen 

plaatsen. Hotelgasten vragen of zij www.zoover.nl willen bezoeken en hun reactie 

en of foto’s daar willen plaatsen. 

 

 

Stap 3. Bepaal wat de informatie is die Hotel & Restaurant Wildthout 

via social media wil delen met anderen 

 
Waar zijn de doelgroepen mee geholpen? Waar kan Hotel & Restaurant Wildthout 

toegevoegde waarde leveren? Welke kennis wil het hotel of de eigenaren delen met de 

doelgroepen? 

Bij social media gaat het erom dat er een band ontstaat. Mensen zoeken verbinding en 

die ontstaat door veel te geven (info, content) en af en toe iets terug te ontvangen. 

Een paar ongeschreven regels: 

- geef meer dan je ontvangt 

- gedraag je normaal 

- voeg waarde toe 

- wees authentiek 

- bouw kwalitatieve relaties op 

- heb oog en respect voor ‘ what’s done en what’s not done’  

- luister naar anderen 

- noem altijd de bron, wanneer je citeert uit andermans werk 

- complimenteer anderen 

- gebruik social media niet om voortdurend reclame te maken 

 

 

Stap 4. Bepaal welke social media ingezet gaat worden 
 

In hoofdstuk 3 van de afstudeerscriptie worden allerlei voorbeelden van social media 

platforms genoemd. Belangrijk voor Hotel & Restaurant Wildthout is dat zij een keuze 

maakt. Op LinkedIn heeft zij al een account. Deze kan verder geoptimaliseerd worden. 

Daarnaast kan Hotel & Restaurant Wildthout bijvoorbeeld een blog gaan bijhouden en 

een Twitteraccount aanmaken. Op dit moment zijn dat de social media platforms die het 

beste passen bij het bedrijfsconcept en de doelstellingen. 
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Stap 5. Uitvoering monitoren en evalueren 

 
Vierde stap is uitvoering van de strategie en het gebruik van social media monitoren en 

evalueren. Is de inzet van social media effectief? Worden doelstellingen gehaald? Moeten 

deze eventueel bijgesteld worden? Zijn de juiste keuzes gemaakt in het gebruik van 

social media. Is men tevreden over de content die gedeeld is. Een overall evaluatie zal 

jaarlijks gepland worden. 

 


