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Inleiding

Inleiding

In deze derde aflevering van de Social Media Blog bespreken we Hyves. Hyves is een
sociaal netwerk van mensen voornamelijk uit Nederland. Met Hyves kunt u in contact blijven met
vrienden, collega’s en kennissen, die u zowel in het dagelijkse leven of online bent tegengekomen. Maar wat is Hyves nu eigenlijk, hoe is het ontstaan en wat kan je er mee. Een antwoord
op deze vragen vindt u terug in deze aflevering van de Social Media Blog. Aan het einde bieden
we u nog een aantal interessante “tips & tricks”.

Wat is Hyves?

Hyves is Nederlands meest bekende sociale netwerk. Het werd online gezet in 2004 en bereikt
nu meer dan 60% van Nederland. In 7 jaar tijd groeide het Hyves netwerk tot 11 miljoen
gebruikers waarvan 9,3 miljoen Nederlandse. Dit houdt in dat meer dan 60% van de Nederlanders een Hyves account heeft aangemaakt. Het woord hyven is mede hierdoor in 2010
opgenomen in de Dikke Van Dale. Het woord hyven stamt af van het Engelse woord ‘beehive’,
wat bijenkorf betekent. Een bijenkorf kan vergeleken worden met de opbouw van het sociale
netwerk.
De functie van hyves is het maken van vrienden. Met deze vrienden kunt u dan krabbelen (=een
soort mailtje op de profielpagina), www’en (=korte twitterachtige berichtjes sturen) en bloggen.
Daarnaast is het ook mogelijk om lid te worden van een groep, mensen met dezelfde interesses.
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Het ontstaan van Hyves
Het ontstaan van Hyves

Hyves is officieel in 2004 begonnen en lijkt een beetje op het verhaal van Facebook (zie een van
de eerdere delen uit deze social media blog). Raymond Spanjar, Koen Kam en Floris Rost van
Tonningen begonnen Hyves als een hobby. Dat dit zou uitgroeien tot het huidige gigantische
vrienden netwerk waaraan miljoenen mensen zouden deelnemen hadden zij toen niet gedacht.

In het laatste kwartaal van 2010 telde Hyves circa 8.5 miljoen accounts. Dit is een stijging van
2 miljoen ten opzichte van midden 2008.
Sinds 1 november 2010 is Hyves een volle dochter onderneming van Telegraaf Media Groep
(TMG), die er volgens The Next Web 45 miljoen euro voor heeft betaald.
Uiteraard is er onderzoek gedaan naar de gebruikers van het sociale netwerk Hyves. In de
grafiek die hiernaast te zien is, kan gezegd worden dat de doelgroep 13-19 jaar het meeste
gebruik maken van Hyves. Vrouwen zijn iets actiever dan mannen. De gemiddelde leeftijd op
Hyves is nu 31 jaar. Drie jaar geleden was dit niet het geval, toen maakten vooral jongeren gebruik van dit netwerk.
De veel gehoorde uitspraak “Hyves is voor kinderen” is dus zeker niet waar. Afhankelijk van de
doelgroep kan Hyves een goed marketinginstrument zijn.
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Het aanmaken van een Hyves account

Nu we wat feiten en cijfers weten en dus Hyves als marketingkanaal willen gaan gebruiken is
het tijd een Hyves account aan te maken. Hoe doet u dit en waar moet u opletten. Op deze
vragen zal in de komende pagina’s antwoord worden gegeven.
Een Hyves account aanmaken is gratis en zeer eenvoudig. Binnen enkele minuten kunt u
beschikken over social netwerk activiteiten.
Via de Hyves registratie pagina maakt u een profiel aan. Surf
naar www.hyves.nl . Rechtsboven op de home-pagina ziet u de
knop “GRATIS AANMELDEN”, zoals hier afgebeeld. Indien u
hierop klikt wordt u naar de profielkeuze pagina gebracht.
Hyves kent twee soorten profielen:
1. Persoonlijk profiel
Met dit profiel kunt u o.a. allerlei netwerken beheren. Voor het aanmaken van netwerken over
bijvoorbeeld spots en bedrijven.
2. Zakelijk profiel
Met dit profiel kunt u banners op Hyves plaatsen. U kunt geen vrienden toevoegen of andere
acties binnen Hyves doen, uitsluitend adverteren (banners plaatsen) en realtime rapportages
bekijken van uw campagnes.
Hoewel we een profiel voor het
bedrijf willen hebben kiezen
we toch voor het persoonlijke
profiel.
Hiernaast
is
het
registratiescherm van Hyves
te zien. Voer de verplichte
gegevens in. Bij voornaam en
achternaam hoeft u niet persé uw
eigen naam te gebruiken, maar
dit is wel gebruikelijk indien u
uw bedrijf vertegenwoordigd. De
bedrijfsnaam zelf kunt u natuurlijk
ook gebruiken. Als alles ingevuld
is klikt u op registreren.
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Hoe houd ik een Hyves account up-to-date?
Hoe houd ik een Hyves account up-to-date?

Nu hebt u uw (bedrijfs)naam veilig gesteld op het social media platform Hyves. Nu is het
belangrijk uw account up-to-date te houden. Wij geven een aantal tips over hoe u een Hyves
account up-to-date houdt, waardoor uw volgers geïnteresseerd zullen blijven in de zaken die u
deelt!
Een goed hyves-account start met een goede profiel pagina. Het is natuurlijk belangrijk dat
klanten of potentiële klanten een goed gevoel hebben bij uw bedrijf. De volgende punten dragen
hier aan bij.
• Voeg een afbeelding toe. Aan een afbeelding wordt het bedrijf of wordt u herkend . Dit is
belangrijk, omdat de afbeelding ook als profielafbeelding voor berichten komt te staan.
Kies dus voor een afbeelding die in klein formaat ook goed herkenbaar is. Vaak voldoet
een goede close-up foto.
• Plaats naast uw profielfoto ook foto’s van uw bedrijf op Hyves. Dit geeft een goed gevoel
bij uw mogelijke klanten/volgers. Naast foto’s is het tevens mogelijk filmpjes te plaatsen
onder uw account.
• Vul iets over uzelf of uw bedrijf in. Bijvoorbeeld welke merken u of uw bedrijf heeft, uw
interesses, hobby’s, woonplaats, school, etc. Eigenlijk alles wat anderen van u mogen
weten. Mensen zijn nu eenmaal nieuwsgierig.
• Wijzig het uiterlijk van uw profielpagina door een passende achtergrond voor uw bedrijf
te kiezen.
• Maak een nieuw netwerk aan voor uw bedrijf. Van een bedrijf wordt u lid als u er werkt.
U kunt aangeven wanneer u bent begonnen (en weg bent gegaan) en op welke afdeling
en in welke functie u werkzaam bent.
• Doorloop alle opties van uw account eens om te zien wat u allemaal kunt opgeven of aan
kunt passen. Dit zijn enkele simpele zaken die u kunt doen om uw social media pagina
op Hyves aantrekkelijk te maken voor de bezoekers.
Om uw pagina interessant te maken kunt u allerlei content toevoegen. Zorg voor een aantal
interessante nieuwsberichten en tips, eventueel met foto’s of links. Zorg voor foto’s van bijvoorbeeld medewerkers, producten en evenement.
Nu is het tijd om vrienden te maken via Hyves. Zoek vrienden en bedrijven die u kent van
vroeger of klanten die momenteel in uw bedrijf aanwezig zijn. Vrienden zoeken gaat eenvoudig
door bovenin de zoekbalk de naam van de persoon of de naam van het bedrijf in te vullen.
Hyves kiest dan vanzelf de meest overeenkomende zoekresultaten waaruit gekozen kan
worden door er op te klikken.
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U kunt ook op zoek gaan naar netwerken. Dat zijn Hyves groepen met gelijke interesses. Dit
kan de school zijn waarop u hebt gezeten, sportvereniging, branche vereniging, bedrijven waar
u mee samen werkt, maar ook plaatsen die anderen interessant vinden. Meldt u aan en uw
netwerk zal snel groeien.
Tot slot
Onthoud: Succes op Hyves valt en staat met communicatie over en weer, actie en reactie. Zorg
voor interessante content, leuke updates, reageer als mensen op uw profielpagina reageren.
Actie en reactie die u met uw vrienden hebt zorgt ook voor nieuwe content op uw pagina en dat
maakt het weer aantrekkelijk voor anderen.
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Do’s en Don’ts
Do’s en Don’ts:

Er zijn een aantal zaken die je zeker wel moet doen als je een Hyvespagina hebt, maar ook een
aantal zaken die je niet moet doen. Hieronder een opsomming van enkele Do’s en Don’ts op
een Hyves profiel.
1. Wees uniek en blijf up-to-date!
Up-to-date blijven is een must. Een manier om up-to-date te blijven is het posten van unieke
berichten (blogs) en persoonlijke zaken. Daarnaast is het van belang om regelmatig naar Hyves
te gaan om de berichten die gepost zijn te lezen en hierop te reageren. Probeer dat wat u post
uniek te houden. Kom met nieuwe feiten, nieuwe informatie en dergelijke.
2. Niet altijd het bedrijf
Maak uw Hyves persoonlijk. Zet uw pasfoto online en laat zien dat u naast uw
ondernemersschap ook een privéleven hebt en maak niet altijd reclame voor uw bedrijf. Wees
ook persoonlijk!
3. Word zelf lid van een Hyves netwerk.
Ontmoet personen met dezelfde interesses. Dit is de mogelijkheid om nader tot elkaar te
komen. Daarnaast kan het uw bedrijfsnaam onder de aandacht brengen.
4. Deel niet zomaar alles, 10 miljoen Nederlanders kunnen met u meelezen. Gluren bij de buren
wordt het ook wel genoemd.
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Tools

Binnen Hyves zijn vele tools aanwezig, genaamd gadgets. Dit zijn kleine programmaatjes die
u kunt activeren op uw profielpagina. Het is ondoenlijk ze allemaal te behandelen (dagelijks
komen er nog nieuwe bij). Wel willen wij er enkele uitlichten die uw profielpagina toegevoegde
waarde kunnen geven.
1. Youtube, geeft u de mogelijkheid om de meest bekende filmpjes en clips op uw
profielpagina te tonen. Dit kunnen dus ook bedrijf filmpjes zijn.
2. RSS gadget, Gebruik één van de voorgeselecteerde feeds of voer zelf een feed in. RSS
feeds kunt u bijvoorbeeld vinden op Telegraaf.nl, Nos.nl en nog vele andere sites.
3. Twitter reader, deze gadget toont alle tweets van een geselecteerde Twitter gebruiker die
interessant is om te volgen. Dit levert u steeds nieuwe gratis content.
4. Bruna Boekengadget, laat iedereen zien wat uw favoriete boeken zijn. Daarnaast kunt u
zien welke vrienden de boekengadget hebben en wat hun favoriete boeken zijn.
5. Videoblog, biedt u de mogelijkheid een originele videoboodschap naar uw vrienden te
sturen met de videoblog videomail recorder. Een videoboodschap versturen is sneller,
persoonlijker en veel leuker
Hyves zelf biedt ook nog “tools” aan, echter deze zijn tegen betaling. U wordt dan bij Hyves
“goldmember”. Dit houdt in dat u iedere maand een bepaald bedrag betaald (+/- €4,95)
waarmee u extra tools tot uw beschikking krijgt.
• Het bekijken van statistieken waaronder welke hyvers uw hyvespagina bekijken.
• Geen last meer van banners of andere reclame
• Het gebruik van nog meer smileys en dergelijke
• Het uitnodigen van meer dan 1000 vrienden (1000 is de limiet voor een normaal
hyvesaccount)
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Succesverhalen
Succesverhalen:

Hoewel Hyves uit Nederland komt en men dus zou kunnen denken dat wij Nederlanders niet
openstaan voor social media, klopt dit niet helemaal. Uit onderstaande verhalen blijkt dat social
media wel degelijk een toegevoegde waarde voor uw organisatie kan betekenen.
Ministerie van Volksgezondheid
Van 18 tot en met 24 oktober was het de Nationale Donorweek. Diverse activiteiten werden
georganiseerd om ervoor te zorgen dat mensen zich als orgaan- en weefseldonor in het
donorregister gaan registreren. Dit jaar werd ook social media ingezet.
“Wil jij het leven van je Hyvesvriend redden?” Die vraag kregen alle mensen met een
Hyvesprofiel. De actie was bedoeld om mensen na te laten denken over donor worden, of niet.
Meer dan 25.000 Hyvers hebben zich als nieuwe donor aangemeld. Dit was dus een geslaagde
actie met een succesvol gevolg. Normaal doet men hier via de normale reclame kanalen
ongeveer 1 jaar over!
Rijscholen
Meer dan 100 rijscholen hebben zich al aangemeld op Hyves. Via rijscholen.hyves.nl kunnen
Hyvers zien waar hun vrienden/kennissen lessen, welke instructeurs er zijn en hoe de lessen
beoordeeld worden. Rijscholen zelf kunnen via de functies van Hyves hun leerlingen uitnodigen
lid te worden van hun Hyves en zo proberen hun netwerk uit te breiden.
Hyves kan dus zeer goed ingezet worden om het netwerk te vergroten op social media.
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Tot slot
Tot slot:

Social Media Netwerken zorgen voor het verhogen van de vindbaarheid van websites, uw product of dienst. Door berichten te plaatsen over uw product of dienst op deze netwerken bereikt u
een grote groep mensen waar u nog niet bekend bent. Vanuit deze berichten verwijzen er links
naar uw eigen website en zoals u waarschijnlijk weet hebben deze links invloed op de zoekresultaten bij Google, Bing en Yahoo. Met het vooruitzicht op de enorme groei van Social Search
is het daarnaast ook belangrijk om binnen vele Social Netwerken aanwezig te zijn. Ook als u
nog niet weet hoe u social media in wenst te zetten het komende jaar of de komende jaren, toch
is het van groot belang uw naam of merk te claimen op Hyves.
Graag geef ik u meer advies over hoe social media ingezet kan worden voor uw organisatie.
In de volgende blog nemen we weer een ander social media netwerk onder de loep.
Stefan Rooyackers
Social Media Marketeer
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