De (on)zin van Sociale Media
in de gastvrijheidsbranche

Onderzoek - uitgevoerd door Marketingbureau Deniels - over de vraag hoe
de marketing en communicatie van accommodatiehouders op Sociale Media
het zoek- en boekgedrag van vakantiegasten beïnvloedt
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Boekingen genereren via de Sociale
Media? Dat wil natuurlijk iedereen!
Hotels, vakantieparken, campings en andere accommodatiehouders hebben de
laatste jaren massaal ingezet op Sociale Media. Inmiddels zijn meer dan de helft van
de accommodatiehouders actief met deze media en de populariteit ervan heeft
gezorgd voor een wildgroei aan commerciële Twitteraccounts, Facebookprofielen en
zo meer. Maar heeft dit allemaal wel zin gehad? En zit de gast te wachten op
“sociale” acties vanuit het toeristische bedrijfsleven?
Marketingbureau Deniels heeft deze vragen onderzocht onder 1.132 Nederlanders.
Deniels heeft specifiek gekeken hoe de marketing en communicatie van Nederlandse
accommodatiehouders via Sociale Media het zoek- en boekgedrag van
vakantiegasten beïnvloeden. En nee, de huidige “reclames” hebben niet veel zin op
deze media. Maar dat betekent niet dat Sociale Media geen invloed hebben. In
tegendeel: sommige Sociale Media zijn van doorslaggevend belang bij het zoeken en
boeken van een accommodatie.
In deze rapportage vindt u een samenvatting van dit
onderzoek. U krijgt aan de hand van de resultaten en analyse
meer en nieuwe inzichten in de werking van marketing en
communicatie op Sociale Media. En als bonus geven wij u een
aantal handzame tips voor een succesvolle aanpak binnen de
Sociale Media.

Niels Dijkstra,
Marketingbureau Deniels
Vragen over deze rapportage? Mail ze naar info@deniels.nl
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“Om succesvol te zijn met Sociale Media
moet jeOmzet
met mensen
omgaan zoalsvia
je dat
genereren
de
in het echte leven ook doet”

Sociale Media
Dat is natuurlijk wel heel erg leuk!
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- Quote respondent -

Hotels, vakantieparken, campings en andere accommodatiehouders hebben de
laatste jaren massaal ingezet op Sociale Media. Inmiddels zijn meer dan de helft van
de accommodatiehouders actief met dit medium en de populariteit ervan heeft
gezorgd voor een wildgroei aan commerciële Twitter accounts, Facebook profielen
en zo meer. Maar heeft dit allemaal wel zin gehad? En zit de gast te wachten op
“sociale” acties vanuit het toeristische bedrijfsleven?
Marketingbureau Deniels heeft naar deze vragen onderzoek gedaan onder 1.132
Nederlanders. Specifiek heeft Deniels gekeken hoe de marketing en communicatie
van Nederlandse accommodatiehouders via Sociale Media het zoek- en boekgedrag
van vakantiegasten beïnvloedt. Oftewel, heeft het zin om commercieel aan de slag
te gaan met Sociale Media in de gastvrijheidsbranche? En zo ja, hoe?
In deze rapportage vindt u een samenvatting van dit
onderzoek. Tevens krijgt u aan de hand van de resultaten
tips over en inzichten in een succesvolle aanpak binnen de
Sociale Media.
Veel plezier met het lezen van dit rapport.

Niels Dijkstra,
Marketingbureau Deniels
Vragen over deze rapportage? Mail ze naar info@deniels.nl

Foto: Moyan Brenn
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“Ik hoef maar iets te schrijven over Ameland en alle
hotels op Ameland volgen mij en sturen de laatste
nieuwtjes. Hinderlijk? Niet echt, maar de
commercialiteit druipt ervan af”

- Quote respondent -

Foto: Ronnie Overgoor
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Verantwoording onderzoeksgegevens
De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op 1.132 respondenten uit Nederland.
Daarvan heeft 88% in de afgelopen 2 jaar in Nederland een accommodatie geboekt in de
vorm van een hotel, bungalow, campingplaats, bed & breakfast of een ander type
accommodatie.
De enquête is online uitgezet onder verschillende doelgroepen, zoals studenten,
dertigers, respondenten van middelbare leeftijd en 50-plussers. Deniels heeft daarbij
contactpersonen aangeschreven met het verzoek de enquête te verspreiden, een
prijsvraag uitgeschreven op websites van diverse verenigingen en de enquête verstuurd
via databases van derden. Naar schatting zijn 15.000 mensen (indirect) benaderd om deel
te nemen aan het onderzoek.
De respondenten hebben ook vragen beantwoord over leeftijd, inkomen, opleiding,
postcode en geslacht met als doel een beeld te krijgen van de representativiteit van de
verzamelde data. De verspreiding in het woongebied van de geënquêteerden over
Nederland en de verhouding man/vrouw komen overeen met de Nederlandse bevolking.
De onderzochte groep scoort echter iets hoger op inkomen, opleiding en leeftijd dan het
Nederlandse gemiddelde.
Uit dit onderzoek blijkt dat het gebruik van Sociale Media afhankelijk is van leeftijd.
Deniels heeft daarom de uitkomsten van dit onderzoek zo veel mogelijk uitgesplitst naar
leeftijdsgroepen. Wanneer gemiddelden worden weergegeven van alle respondenten, los
van leeftijd, is er gewerkt met een dataset waarin de leeftijdsopbouw is gelijkgetrokken
met de opbouw van de Nederlandse bevolking (bron: CBS).
Heeft u vragen over de verzamelde gegevens, stuur dan een mail naar info@deniels.nl
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1) Sociale Media, het gesprek van de dag
Meer dan 10 miljoen Nederlanders hebben een profiel op een sociale netwerksite of
bezoeken deze regelmatig (bron: InSites Consulting). Facebook en Hyves gaan in
Nederland op kop, terwijl Twitter en LinkedIn op afstand volgen. Diverse onderzoeken
tonen aan dat Sociale Media ondertussen in alle lagen van de bevolking zijn
doorgedrongen.
Sociale Media zijn dus het gesprek van de dag. Iedereen heeft het erover en geen enkel
bedrijf kan er meer omheen. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. De periode
waarbinnen verschillende media en mediaproducten worden geadopteerd, wordt dan
ook steeds korter. Alleen Facebook al heeft in een paar jaar 750 miljoen profielen
gekregen.
Dertig procent van de Nederlandse sociale netwerkers volgt
minstens één merk. Vooral media, entertainment en mode zijn
populair onder de Nederlanders (bron: InSites Consulting). Uit
onderzoek onder de HSMAI-leden in Nederland blijkt dat 55%
van de toeristische bedrijven actief is met sociale netwerken en
17% met blogs (bron: NBTC). Facebook, Hyves, LinkedIn en
Twitter worden het meest gebruikt. Beoordelingssites worden
volgens het NBTC in veel mindere mate ingezet door accommodaties.
Na het lezen van meerdere onderzoeken blijft de vraag hoe de marketing en
communicatie van Nederlandse accommodatiehouders via Sociale Media het zoek- en
boekgedrag van Nederlandse vakantiegasten beïnvloeden? Oftewel, heeft het zin om tijd
te steken in de Sociale Media? Leidt dit dan ook daadwerkelijk tot boekingen? En richten
accommodatiehouders zich wel op de juiste Sociale Media?
Marketingbureau Deniels geeft op basis van 1.132 respondenten antwoord op deze en
andere belangrijke vragen rondom dit thema in de volgende hoofdstukken.
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2) Hyves op zijn retour, Facebook het
populairst
Diverse onderzoeken uit 2011 laten zien dat Facebook terrein wint ten opzichte van Hyves
en dat jongeren actiever zijn op Sociale Media dan ouderen. In dit onderzoek wordt dit
beeld bevestigd.
De onderstaande grafiek laat zien dat Facebook zowel in aantal profielen als in het
gebruik ervan bij bijna alle leeftijden het populairst is. Hyves is niet alleen in het aantal
profielen teruggelopen (bron: marketingfacts.nl), maar ook geeft een significant deel van
de leden aan geen actief gebruik te maken van het medium (zie zwarte lijnen in de
grafiek). Deze ontwikkeling doet zich vooral voor bij de groep t/m 39 jaar.
LinkedIn en Twitter zijn vooral bij de jongere doelgroep geliefd en specifiek bij de
dertigers. Foursquare is de minst populaire netwerksite en wordt uitsluitend door de
leeftijdscategorie t/m 49 jaar gebruikt.

Accounts en gebruik Sociale netwerken per
leeftijdscategorie
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Facebook account
Facebook gebruik

80%

Foursquare account
Foursquare gebruik

60%

Geen account
Hyves account
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Hyves gebruik
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LinkedIn gebruik
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Twitter account
Twitter gebruik
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“Ik ga alleen nog maar af op recensies van
anderen. Advertenties geloof ik niet meer zo”
- Quote respondent -

Foto: Pieter Musterd
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3) Jongeren zijn makkelijker te
beïnvloeden dan ouderen
Zonder uitzondering laten alle uitkomsten een sterke relatie zien tussen leeftijd en het
gebruik van Sociale Media. Hoe jonger de respondent, hoe actiever met Sociale Media en
hoe beter ze te beïnvloeden zijn door ´vrienden´ en reclames van accommodaties.
Hieronder zijn een aantal voorbeelden op een rij gezet.









Meer dan 97% van de twintigers is lid van een Sociaal netwerk, bij 60-plussers ligt dit
onder de 30%
Van degene die een profiel op Sociale netwerken hebben, vindt 63% van de
twintigers reclame op Sociale Media nuttig. Bij 60-plussers ligt dit op 43%
Accommodaties worden door de twintigers en dertigers meer dan 2 maal zo vaak
“gevolgd” via de Sociale Media, dan door 60-plussers. Dit effect kan verklaard
worden door het feit dat jongeren veel vaker op Sociale Netwerken zitten, dan
ouderen.
37% van de twintigers is door een “vriend” op Sociale Media op ideeën gebracht
over een accommodatie. Bij 60-plussers is dit lager dan 7%
Bijna 25% van de twintigers is door reclame op Sociale Media op ideeën gebracht
over een accommodatie. Bij 60-plussers is dit 6%
92% van de twintigers hecht belang aan beoordelingen op websites, zoals Zoover.nl,
Bungalows.nl of Booking.com. Bij 60-plussers is dit 57%

Tip… Jongeren en 30-ers zijn eerder geneigd online innovaties
te adopteren dan ouderen. Mobiel Internet gebruik is zo”n typisch
voorbeeld. Let op deze groep om nieuwe kansen te benutten.
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“Hoe cliché ook, ik ben via Sociale Media vooral
geïnteresseerd in acties en aanbiedingen, en niet in
bijvoorbeeld berichten over een nieuwe medewerker”
- Quote respondent -
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4) Acties op Sociale netwerken weinig
invloed op boekingen
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Binnen de Sociale Media vallen Facebook, Hyves, en Linkedin onder Sociale netwerken.
Een Sociaal netwerk is een netwerk van mensen of groepen mensen verenigd op een
website. Twitter valt ook onder Sociale netwerken, omdat het zichtbare volgers kent (lees
netwerk). Sociale beoordelingen, zoals Zoover en Tripadvisor, zijn geen Sociale netwerken
en worden in hoofdstuk 5 besproken.
% dat Facebook, Hyves, Twitter en
LinkedIn gebruikt als informatiebron bij
Zoeken en boeken accommodatie
het zoeken van een accommodatie
Slechts 3,5% van de respondenten geeft aan dat
ze bij het zoeken van een accommodatie een
Sociaal netwerk als informatiebron hebben
geraadpleegd (zie grafiek rechts, uitgesplitst naar
leeftijdscategorie). Ter vergelijking: 60,5%
gebruikt Google om een leuke accommodatie te
vinden, gevolgd door 55,9% die informatie zoekt
op een boekingswebsite.
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4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
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Acties en reclames van accommodaties

20-ers 30-ers 40-ers 50-ers 60-ers

Van de onderzochte groep heeft 32,4%
recentelijk reclame van een accommodatie op Sociale netwerksites gezien en 16,6%
daarvan geeft aan dat dit invloed heeft gehad op het maken van de uiteindelijke boeking.
Dit klinkt veel, maar omgerekend geeft maar 5,4% van alle geënquêteerden aan beïnvloed
te zijn door acties en reclames op Sociale netwerken. Facebook wordt het vaakst
genoemd, gevolgd door Twitter in de categorie 20 t/m 49 jaar en Hyves bij de 50-plussers.
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70+
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De grootste groep geeft aan dat ze reclame op Sociale netwerksites niet nuttig vinden.
Met name onder de 40-plussers is dit percentage erg hoog (41,2%). Slechts 4,4% van alle
ondervraagden vindt een actie of reclame op Sociale netwerksites erg nuttig. 36,4% geeft
aan dit soms nuttig te vinden.

Door berichten van
'vrienden' op idee voor
accommodatie gebracht

Online mond-tot-mond reclame
Van de respondenten is 13,2% ooit via Sociale Media door
´vrienden´ op een idee gebracht voor een accommodatie
in Nederland. Wanneer de uitkomsten worden uitgesplitst
naar leeftijd is duidelijk te zien dat het voornamelijk de 20
t/m 49-jarigen zijn die zich laten inspireren (zie grafiek
rechts). Daarbij wordt in de meeste gevallen gebruik
gemaakt van Facebook, gevolgd door Twitter in de
categorie t/m 49 jaar en Hyves bij de 50-plussers. Een
kanttekening is hier echter op zijn plaats: slechts 1% van
de ondervraagden geeft aan dat berichten van “vrienden”
op Sociale netwerksites daadwerkelijk een rol hebben
gespeeld bij het boeken van een accommodatie.

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Volgers en “vrienden” van accommodaties

Facebook
Hyves
15,1% van de respondenten volgt of is “bevriend” met een
LinkedIn
Twitter
accommodatie op een Sociale netwerksite. Van de
twintigers volgt 15,9% een accommodatie (bij dertigers en
veertigers ligt dit nog iets hoger), terwijl dat bij de 50-plussers slechts 8,8% is. Een kleine
10% van alle respondenten heeft minimaal een keer per maand contact met de
accommodatie via Sociale Media. Interessant: terwijl 15,1% een accommodatie volgt,
geeft slechts 5,2% aan in contact te willen blijven via Sociale netwerksites na een verblijf
in een accommodatie.
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5) On- én offline beoordelingen
belangrijk

Sociale recensie- of beoordelingsites zijn Sociale Media waarop mensen beoordelingen
over een accommodaties kunnen achterlaten. Bekende Sociale recensiesites zijn Zoover
en Tripadvisor. Maar ook boekingwebsites, zoals Bungalows.nl
en Hotels.nl, tonen recensies van gasten en vallen daarom
Hoe belangrijk zijn Sociale
onder Sociale Media.
Dit onderzoek laat zien dat bij het zoeken en boeken van een
accommodatie beoordelingen een belangrijke rol spelen.
35,8% van alle respondenten geeft aan dat ze de
beoordelingen van gasten op boekingswebsites lezen voor het
boeken van een accommodatie. 23,2% zegt dat ze een
beoordelingswebsite - veelal Zoover - hebben bezocht voor
informatie over een accommodatie.
Deze resultaten sluiten aan bij de uitkomst dat 77,9% van de
geënquêteerden beoordelingen van anderen op Sociale
recensiesites en boekingsites (enigszins) belangrijk vindt. Ook
hier zijn duidelijke leeftijdsverschillen zichtbaar. Jongeren
hechten meer waarde aan een beoordeling van anderen, dan
ouderen (zie grafiek rechts).

beoordelingen van anderen
bij boeken accommodatie

70%
60%
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0%
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Niet
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belangrijk niet
20-ers

30-ers

40-ers

50-ers

60-ers

70+

Tot slot zijn ook de offline beoordelingen, zoals een tip van een “bekende” (16,4%) of een
eerder bezoek (34,2%) - lees eigen oordeel - van belang bij het zoeken en boeken van een
accommodatie.

Tip… Vraag tevreden gasten proactief of ze een beoordeling
willen invullen op websites, zoals Zoover. Stuur de websitelink per
e-mail, dan hoeft de gast er niet zelf aan te denken.
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“Ik kijk naar recensies op booking.com, omdat
mensen hier feedback hebben gegeven als ze
werkelijk in het hotel zijn geweest.”
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- Quote respondent -
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Foto: Martin

6) Segmenteren voor werkelijk succes
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Sociale Media zijn “hot”. Vrienden en kennissen zitten op Facebook en Hyves en collega”s
op LinkedIn. En ook voor organisaties wordt de druk steeds groter om aan de slag te gaan
met Sociale Media.
Dit onderzoek laat zien dat er bij het gebruik van Sociale netwerksites grote verschillen
bestaan tussen doelgroepen. Voor accommodaties is het dan ook belangrijk om te
segmenteren. Kennis van uw doelgroep is dan ook essentieel om (potentiële) gasten te
bereiken via deze nieuwe media. Hieronder staan een drietal voorbeelden van groepen
die heel verschillend omgaan met Sociale netwerken.
Leeftijd en Sociale netwerken
In hoofdstuk 2 is reeds naar voren gekomen dat het gebruik van Sociale Media verschilt
per leeftijdscategorie. Jongeren zijn veel actiever met Sociale Media dan ouderen, en ook
het gebruik van specifiek netwerksites verschilt per generatie. Wanneer het profiel van
“volgers” van een accommodatie in kaart wordt gebracht, ontstaat een ander beeld. De
onderstaande grafiek laat zien dat de dertigers en de veertigers accommodaties
voornamelijk “volgen” via Twitter, gevolgd door Facebook. Bij vijftigers en zestigers is dit
in eerste instantie Facebook, gevolgd
door Hyves.
Gebruikte Sociale netwerken van

volgers en 'vrienden' van accommodaties
80%

Opmerking gegevens grafiek
Omdat een klein gedeelte van de
respondenten een accommodatie volgt,
is de grafiek rechts gebaseerd op
“slechts” 134 enquêtes. Omdat de
uitkomsten van de twintigers (n=14) en
de 70-plussers (n=12) erg klein zijn, zijn
deze leeftijds-categorieën niet
meegenomen in de analyse.
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“Ik lees vooral nieuwsbrieven. Daar staan altijd de
leuke aanbiedingen in. Twitter en Hyves is meer iets
voor jongeren”

- Quote respondent -

Foto: Mo Westein
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Belgen versus Nederlanders
Dit onderzoek is ook uitgevoerd onder 347 Nederlandstalige Belgen. Bij het analyseren van de gegevens
werd duidelijk dat nationaliteit in belangrijke mate
invloed heeft op het gebruik van Sociale Media. Om
die reden zijn de data van de Belgen niet meegenomen in het onderzoek. De data zijn echter wel
waardevol om duidelijk te maken dat nationaliteit een
belangrijk segmentatiecriterium is.

19
Aantal accounts/bevolking
100%
80%
60%
40%
20%

In België ligt de internetpenetratie op 78%, terwijl dat
in Nederland 89% is (bron: NBTC). Het is dan ook niet
verrassend dat Belgen minder gebruik maken van
Sociale Media dan Nederlanders (zie grafiek
hiernaast). Terwijl Facebook net zo vaak wordt
gebruikt als in Nederland, worden LinkedIn en Twitter
maar door een klein gedeelte van de bevolking
gebruikt. Hyves is een Nederlands netwerk en wordt
in België nauwelijks gebruikt.

Opleidingsniveau versus gebruik Sociale Media
HBO en WO opgeleiden zitten veel vaker op Sociale
netwerken, dan lager opgeleiden. Vooral LinkedIn en
Twitter worden relatief veel vaker gebruikt door HBO+
opgeleiden. Zo wordt LinkedIn door slechts 6,5% van
de mensen gebruikt met een lage opleiding tegenover
73,4% van de mensen met een afgeronde WO
opleiding.
Facebook en Hyves zijn bij alle opleidingsniveaus
“populair”. Tegelijkertijd worden deze media wel
meer gebruikt door hoger opgeleiden.

0%
20-ers 30-ers 40-ers 50-ers 60-ers

70+
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Opleiding versus profiel
op Sociaal netwerk
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WO

“Ik Google altijd op de plaats waar ik heen wil. En
als ik dan wat leuks heb gevonden, dan check ik
de beoordelingsites, zoals Zoover en Tripadvisor”
“Ik Google altijd op de plaats waar ik heen wil. En als ik dan
wat leuks heb gevonden,
dan check ik de beoordelingsites,
- Quote respondent
zoals Zoover en Tripadvisor”
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- Quote respondent -

Foto: Henk van den Brink
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7) Volgers en vrienden willen korting
Meer dan de helft van de Nederlandse accommodaties is actief op Sociale netwerken en
heeft “volgers” of “vrienden” naar wie ze vooral veel informatie zenden (bron: NBTC).
Dit onderzoek laat inderdaad zien dat Nederlanders voornamelijk graag alleen informatie
ontvangen: 61% van de ondervraagden die een accommodatie volgt (15%) geeft aan dit te
doen vanwege mogelijke aanbiedingen en acties. Jongeren geven dit vaker aan dan
ouderen (zie onderstaande grafiek).
18% van de ondervraagden geeft aan via het Sociale netwerk van de accommodatie in
contact te willen komen met andere gasten, medewerkers of de eigenaar van de
accommodatie. Daarnaast heeft 17% van de volgers en vrienden van accommodaties de
behoefte hun mening te geven over aspecten als arrangementen, voorzieningen en de
service. Deze twee aspecten vragen echter wel dat de accommodatiehouder kan luisteren
in plaats van alleen zenden.

Opmerking gegevens grafiek
Omdat een klein gedeelte van de
respondenten een accommodatie
volgt, is de grafiek rechts gebaseerd
op “slechts” 134 enquêtes. Omdat de
uitkomsten van de twintigers (n=14)
en de 70-plussers (n=12) erg klein zijn,
zijn deze leeftijdscategorieën niet
meegenomen in de analyse.
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20%
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0%
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60-ers
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“Wees helder in je communicatie. En
liever iets minder info, dan teveel”

- Quote respondent -

Foto: Daniel Bosma
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8) Nieuwe media zijn hot,
traditionele not
Sinds de opkomst van het Internet is het medialandschap in de gastvrijheidsbranche
volledig veranderd. Daar waar traditionele media vroeger een leidende rol speelden, zijn
nieuwe media nu belangrijke informatiebronnen.
Waar zoeken mensen informatie over accommodaties?
In de onderstaande grafiek komt duidelijk naar voren dat in bijna alle leeftijdscategorieën
de meeste mensen gebruik maken van Google en boekingssites, zoals Booking.com en
Bungalows.nl. Traditionele media, zoals reisbureaus en reisgidsen, spelen daarentegen
een ondergeschikte rol. Er is ook goed te zien dat het gebruik van de meeste nieuwe
media afneemt naarmate de leeftijd omhoog gaat. En andersom worden traditionele
media vaker gebruikt door de oudere respondenten. Er zijn echter drie afwijkingen van dit
patroon te zien en deze worden op de volgende pagina uiteen gezet.

Gebruik nieuwe en traditionele informatiebronnen voor
het vinden van een geschikte accommodatie
80%
70%

Google

60%

Sociale recensiesite

50%

Boekingssite

40%

Reisgidsen

30%
Reisbureau
20%
Vrienden/collega's/
kennissen
Tijdschrift/krant

10%
0%
20-ers

30-ers

40-ers

50-ers

60-ers

70+
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Het meest opvallend is het gebruik van de traditionele media “tijdschriften en kranten”.
Daar waar de groep t/m 49 jaar volgens verwachting weinig gebruik maakt van
tijdschriften en kranten om informatie in te winnen over accommodaties, maken oudere
respondenten er nog veel gebruik van. En 70-plussers maken er zelfs net zo vaak gebruik
van als van Google en boekingwebsites.
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Sociale recensiewebsites, zoals Zoover, worden in vergelijking met andere nieuwe media
vrij weinig gebruikt. Respondenten die ouder zijn dan 60 jaar raadplegen zelfs nog eerder
reisgidsen dan een sociale recensiewebsite.
Tot slot halen jongeren, die over het algemeen veel gebruik maken van nieuwe media,
vaak advies bij vrienden, collega”s en kennissen, terwijl oudere
respondenten dit in mindere mate doen.
De bovenstaande uitkomsten bieden een verklaring waarom
sommige accommodaties het goed blijven doen ondanks
slechte online recensies: Met name de groep 50-plussers
maakt weinig gebruik van beoordelingen van anderen, maar
gaat vaak af op advertenties in tijdschriften en kranten. Zolang
ondernemers dus actief adverteren in de printmedia bereiken
ze in dit segment een hele grote groep mensen.

Tip…

Focus op zoekmachine optimalisatie, een website anno
2011 en het verkrijgen van
hoge beoordelingen. Succes
gegarandeerd!

Wat heeft invloed op het daadwerkelijk boeken van een accommodatie?
Als het gaat om welke accommodatie mensen uiteindelijk boeken, komt het verschil
tussen nieuwe en traditionele media niet zo goed naar voren. Binnen alle
leeftijdscategorieën scoren de hoogste resultaten “online beoordelingen op
boekingssites” en het offline “eerder bezoek aan de accommodatie” dan ook net zo hoog
(35,8% respectievelijk 34,2%).
Toch zijn er duidelijke verschillen tussen de leeftijdsgroepen te zien (zie grafiek rechts).
Twintigers en dertigers maken voornamelijk gebruik van beoordelingen van anderen op
boeking- en recensiewebsites. Ook tips van vrienden, collega”s en kennissen hebben
invloed op de accommodatie die men gaat boeken en, naarmate men ouder wordt, ook
steeds meer de eigen ervaringen.
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Voor de 60-plussers zijn eigen ervaringen het meest belangrijk bij het (opnieuw) kiezen
van een accommodatie. Daarnaast gaan 60-plussers af op wat ze tegenkomen in de
media. Dat kan zijn een nieuwsbrief of een advertentie in een krant, tijdschrift of op het
Internet. Reclame van de accommodatie zelf dus en nieuwe media...
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In aanvulling op hoofdstuk 6 “Segmenteren voor werkelijk succes” is het dan ook van
belang om naar de leeftijd te kijken bij het bepalen van de mediamix. De twintigers en
dertigers gebruiken dus niet alleen andere (nieuwe) media, maar ze baseren hun keuze
ook meer op ervaringen van “vrienden”, terwijl ouderen afgaan op wat accommodaties
communiceren (advertenties).

Nieuwe en traditionele informatiebronnen van toepassing op
uiteindelijke boeking van de accommodatie
70%

Eerder geweest

60%
Tip van
vrienden/collega's/kennissen

50%
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40%
Advertentie internet

30%

Nieuwsbrief

20%

Beoordeling op Sociale
recensiesite
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Beoordeling op Boekingssite
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9) Conclusie
Marketingbureau Deniels heeft onderzocht hoe de marketing en communicatie van
Nederlandse accommodatiehouders via Sociale Media het zoek- en boekgedrag van
vakantiegasten beïnvloeden. Wat blijkt? Acties op Sociale netwerken, zoals Facebook,
Hyves, LinkedIn of Twitter hebben bijna geen invloed op het zoek- en boekgedrag van
vakantiegasten. En als respondenten een accommodatie “volgen”, dan doen ze dit
voornamelijk vanwege kortingen en acties. Maar dit betekent niet dat Sociale Media geen
rol spelen bij het zoeken en boeken van een accommodatie. In tegendeel.
Sociale beoordelingsites, zoals Zoover en Tripadvisor, en beoordelingen op boekingssites
hebben aanzienlijke invloed op het zoek- en boekgedrag bij doelgroepen van 20 tot 50
jaar. Beoordelingen op boekingssites zijn daarnaast ook van invloed op het zoek- en
boekgedrag van 50-plussers. Maar liefst 78% van de ondervraagden geeft aan dat ze
belang hechten aan de beoordelingen van anderen. Daarnaast zijn berichten van
“vrienden” op Sociale netwerken, en specifiek Facebook, voor de 20-ers en 30-ers van
invloed op het zoeken van een accommodatie.
Naast Sociale beoordelingen zijn ook de offline meningen voor de doelgroepen van 20 tot
50 jaar van invloed op het boeken van een accommodatie. Beoordelingen van anderen zijn
dus voor deze leeftijdscategorie een belangrijke factor bij het kiezen van een
accommodatie. De 50-plus doelgroep laat zich daarentegen meer leiden door eigen
ervaringen en door wat de accommodaties aanbieden in (online) advertenties.
Samengevat zijn het niet zozeer de accommodaties die het zoek- en boekgedrag van
potentiële vakantiegasten beïnvloeden, maar gasten die de accommodatie eerder hebben
bezocht. Ervaringen van derden bepalen tegenwoordig in sterke mate de keuze voor een
accommodatie. Als accommodaties Sociale media willen inzetten voor het genereren van
specifiek boekingen, dan zijn dus Sociale beoordelingen en niet Sociale netwerken van
belang. Zoals accommodaties er nu mee om gaan zijn ze erg druk met Facebook, Twitter,
Hyves en LinkedIn, maar gebeurd er feitelijk weinig.
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Over Marketingbureau Deniels
Deniels is een onafhankelijk marketingbureau voor de gastvrijheidsbranche. Deniels levert
beslisinformatie (onderzoek), brengt focus aan in uw plannen (advies) of zorgt voor een
doelgerichte implementatie (management). Deniels werkt voor directies, management en
beleidsmakers binnen (MKB) bedrijven en overheden die actief zijn in of met de Horeca,
Toerisme, Recreatie en aanverwant.
Deniels is in maart 2010 opgericht door Niels Dijkstra. In de afgelopen jaren heeft hij
ruime kennis en ervaring opgedaan binnen het vakgebied sales, (online) marketing en ecommerce en het vak uitgeoefend voor hotels met conferentiecentra en restaurants,
toeristische samenwerkingsverbanden en voor een attractie- en vakantiepark. De
verkregen expertise heeft erin geresulteerd dat Deniels voor professionals interessante
projecten of interim functies heeft mogen vervullen.
Afhankelijk van uw vraagstuk werkt Deniels op uw locatie of vanuit het kantoor in de stad
Groningen. Maar wat uw opdracht ook is, ons uiteindelijke doel is altijd meer afzet, omzet
en rendement!

Meer weten? Ook voor actuele artikelen over dit onderzoek.
Ga naar www.deniels.nl
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Marketingbureau Deniels
Hoendiep 63a, 9718 TC Groningen
W: www.deniels.nl
E: info@deniels.nl
T: 0031 (0) 651 744 014

Foto: Steven Scherbinski
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