
5. Conclusies en aanbevelingen 
 

 

 

In dit hoofdstuk volgen enkele conclusies en aanbevelingen, waarvan de resultaten 

onder andere ook terugkomen in het stappenplan dat is geformuleerd. Voor het concreet 

uitgewerkte stappenplan wordt verwezen naar de bijlage (pagina 33). 

 

 

Conclusie 1 
 

Social media zijn de laatste acht jaren sterk in ontwikkeling en naast de 

consument maken steeds meer organisaties in Nederland er gebruik van 

Met de komst van web 2.0 wordt social media steeds populairder. Op dit moment maakt 

al 72 procent van alle Nederlanders gebruik van social media, terwijl aan het begin van 

deze eeuw nog vrijwel niemand van dit fenomeen gehoord had. 

 

 

Conclusie 2 
 

De macht van de consument is door de komst van social media steeds groter 

geworden 

Op dit moment kiest al één op de drie toeristen hun vakantiebestemming of hun 

restaurant op basis van user-generated contentsites en niet meer op basis van wat 

bedrijven zelf in een reiscatalogus of op hun website vertellen. De consument heeft 

blijkbaar een groter vertrouwen in het oordeel van een andere gast dan in datgene wat 

het bedrijf zelf publiceert. Hiermee wordt de consument steeds machtiger. Bedrijven, 

zeker in de gastvrijheidbranche dienen zich hier terdege van bewust te zijn. 

 

 

Conclusie 3 
 

De horeca branche leent zich uitermate goed voor het gebruik van social media 

Vooral omdat de horeca zich kenmerkt door oppervlakkige, vaak eenmalige contacten, is 

dit een branche waar social media heel geschikt ingezet kan worden. Social media 

kenmerkt zich ook door snelle contacten, waarbij gebruikers onderling ervaringen 

uitwisselen. Overigens geldt dit zowel voor negatieve als positieve ervaringen. Realtime 

microblogsite Twitter is hiervan een goed voorbeeld. Daarnaast zijn de user-generated 

contentsites vooral geënt op de gastvrijheidbranche en zullen goede beoordelingscijfers 

een positief resultaat kunnen hebben op het bedrijfsresultaat, wanneer de goede 

beoordelingen leiden tot meer gasten. Overigens is het tegenovergestelde ook het geval. 

Wanneer er slechte scores worden behaald op de user-generated content sites, zullen 

gasten sneller wegblijven. 

 

 

 

 



Conclusie 4 
 

Werken met social media is binnen de horeca branche nog niet heel bekend, 

waardoor er nog veel kansen zijn voor hen die er nu mee willen beginnen 

Nog niet veel horecabedrijven zijn intensief bezig met social media. Van degenen die wel 

actief zijn, hebben slechts een aantal van hen een social media strategie. Dit biedt kansen 

voor horecabedrijven die op dit moment wel overdacht met social media aan de slag 

gaan. De concurrentie is op dit moment echter wel snel groeiende. 

 

 

Conclusie 5 
 

Serieus gebruik van social media ten behoeve van het horecabedrijf kost vooral 

tijd 

Wanneer een bedrijf zich wil oriënteren op social media en vervolgens zelf actief met 

verschillende social networkingsites aan de slag wil, kost dit tijd. Allereerst kost de 

oriëntatie tijd. Vervolgens kost ook het bedenken van een strategie tijd. Het aanmaken 

van verschillende accounts is snel gebeurd. Het actief bezig zijn met verschillende social 

mediasites vergt doorzettingsvermogen en structurele tijdsinvestering. Belangrijk 

daarbij is om de media zo in te zetten als bedoeld. Dit betekent dat er niet regelmatig 

uren tijd tussen een tweet en een retweet kunnen of mogen zitten. Een voortdurende 

aanwezigheid op social mediaplatforms vergt dus een voortdurende tijdsinvestering of 

een tijdsinvestering op geplande en bekende tijdstippen. Dit laatste zal in de drukke 

horecabranche waarschijnlijk regelmatiger voorkomen. 

 

 

Naast conclusies worden er ook aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn ook 

terug te vinden in het stappenplan (zie bijlage). 

 

 

Aanbeveling 1 
 

Oriënteren op social media 

Hotel & Restaurant Wildthout doet er verstandig aan om zich te oriënteren op social 

media. Hiermee vormen de eigenaren zich een beeld over de social media, de 

verschillende bestaande platforms en de manieren waarop anderen met social media 

bezig zijn. Dit is goed voor de eigen beeldvorming en de te bepalen strategie. 

 

 

Aanbeveling 2 
 

Aanmaken LinkedIn account 

Voor Hotel & Restaurant Wildthout is het aantrekkelijk om een LinkedIn account aan te 

maken. Een LinkedIn account kan handig zijn omdat dit het grootste zakelijke netwerk is 

in Nederland en vooral nuttig kan zijn voor relaties als leveranciers, adverteerders, 

collega’s en concurrenten. Zij kunnen gemakkelijk benaderd worden via LinkedIn, maar 

ook Hotel & Restaurant Wildthout kan door hen via dit kanaal gemakkelijk gevonden 

worden. LinkedIn kan een handig naslagwerk zijn en zal binnen de kortste keren het 

visitekaartenboekje gaan vervangen. Doordat LinkedIn gebruikers hun account updaten, 



wordt elk contact via een statusupdate automatisch op de hoogte gebracht van de laatste 

veranderingen. 

 

 

Aanbeveling 3 
 

Aanmaken Facebook account 

Voor Hotel & Restaurant Wildthout is het ook aantrekkelijk om een Facebook account 

aan te maken, mede omdat dit het grootste en meest gebruikte social media platform ter 

wereld is. Facebook is internationaal het grootste social media platform. Ook in 

Nederland wordt dit medium steeds vaker gebruikt om klanten te vinden en om zich als 

bedrijf te presenteren en de dialoog met de bezoekers aan te gaan. Vooral internationaal 

kan een organisatie zich hier goed mee presenteren. Aangezien Hotel & Restaurant 

Wildthout ook gasten heeft uit Duitsland en België, is het verstandig om een Facebook 

account aan te maken. Gasten die Hotel & Restaurant Wildthout bezocht hebben, kunnen 

fan worden op Facebook en dit weer delen met anderen. 

 

 

Aanbeveling 4 
 

Starten van een blog 

Door een blog te starten over een onderwerp waar de eigenaren iets over te vertellen 

hebben, kunnen zij nieuwe klandizie werven en huidige gasten aan hen binden. Als de 

blog gekoppeld wordt aan de huidige website kunnen bezoekers van de website de blog 

ook gemakkelijk vinden. Een blog waarbij bezoekers telkens weer verrast worden met 

verfrissende ideeën, nieuwtjes uit de buurt, veranderingen van de menukaart en andere 

zaken, zullen de bezoekers van het blog nieuwsgierig worden en wellicht overwegen ook 

daadwerkelijk gast te worden. Andersom is het zo dat een blog de huidige gasten kan 

binden en boeien, met voor hen interessante informatie, die hen ertoe aan zet nogmaals 

Hotel & Restaurant Wildthout te bezoeken. Een blog leent zich niet direct voor het 

maken van reclame. 

 

 

Aanbeveling 5 
 

Maak een Twitteraccount aan en attendeer gasten hierop 

Voor Hotel & Restaurant Wildthout is Twitter een social mediaplatform dat bij uitstek 

geschikt is om ingezet te worden wanneer zij nieuwtjes heeft, die snel gecommuniceerd 

kunnen worden. Probeer zoveel mogelijk gasten te binden, door hen te attenderen op 

het twitteraccount en zorg daarmee dat zij volger worden.  

 

 

Aanbeveling 6 
 

Attendeer tevreden gasten op user-generated contentsites als IENS en ZOOVER 

Wanneer men constateert dat gasten tevreden zijn, attendeer hen dan op de sites IENS 

en ZOOVER. Deze sites worden door gasten veel bezocht en de recensies op deze sites 

worden door bezoekers van de site gelezen en zijn grotendeels meningvormend. Een op 

de drie toeristen baseert immers op dit soort sites hun keuze. Aangezien Hotel & 



Restaurant Wildthout positieve cijfers scoort op diverse user-generated content sites 

(zie ook stappenplan in bijlage), is het in hun voordeel om nog meer tevreden gasten 

naar deze sites te verwijzen. 

 

 

Aanbeveling 7 
 

Blijf up to date voor waar het de social media applicaties betreft, die te maken 

hebben met de horecabranche. 

Een voorbeeld van een dergelijke applicatie is Foursquare. Een betrekkelijk nieuwe 

applicatie, die een groeiend aantal gebruikers heeft. Deze applicatie kan voor de 

horecabranche belangrijk worden. Het is een op locatiegebaseerde soort Twitter. Via 

FourSquare kunnen gebruikers hun tips rondom locaties, vooral steden, delen. Maak het 

bijvoorbeeld aantrekkelijk voor Foursquare gebruikers om frequent bezoeker te worden 

bij Hotel & Restaurant Wildthout door Foursquare bezoekers bijvoorbeeld een gratis 

kopje koffie te serveren. 

 


