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Managementsamenvatting 
 
Hiphop In Je Smoel is een multimediaal hiphopplatform dat verslag doet van zowel de 
nationale als internationale hiphopscene. Zij wordt gezien als één van de belangrijke spelers 
binnen de Nederlandse hiphop. De doelstelling van Hiphop In Je Smoel, afgekort HIJS, is 
om de (inter)nationale hiphop te stimuleren in al haar uitgangsvormen. Hierbij moet je 
denken aan: rap, deejayen, beatboxing, graffiti en breakdance.  
 
De hoofddoelgroep van het platform is 18-24 jaar oud (breed 16-34) en bestaat uit mensen 
die geïnteresseerd zijn in de hiphopcultuur. Deze groep is opgegroeid in het digitale tijdperk 
en internet (social media) is één van de media dat onder hen erg populair is. HIJS speelt 
hier op in en heeft een account op de social mediakanalen Facebook, Twitter, Instagram, 
Soundcloud, YouTube en Spotify. Facebook is het social mediakanaal waarop zij het meest 
actief is, alleen de respons van haar volgers op de geplaatste content is zeer matig.  
Ook geeft HIJS aan dat het account op Instagram nauwelijks wordt gebruikt en dat zij er 
goed aan zou doen om dit op te pakken.  
Daarnaast wil zij gebruik maken van het nieuwe social medium: Snapchat. Dit social 
medium is net als Facebook en Instagram erg populair onder de doelgroep (millennials). 
HIJS zit alleen met een probleem. Zij weten niet wat de wensen en behoeften zijn van de 
hoofddoelgroep (18-24 jaar) ten aanzien van de typen content op social media (Facebook, 
Instagram en Snapchat). Hierdoor lukt het HIJS niet om een inhoudelijk sterke 
contentstrategie te ontwikkelen.  
 
De vraag die in deze scriptie centraal staat is: “Wat zijn de wensen en behoeften van de 
hoofddoelgroep van HIJS (18-24 jaar) ten aanzien van de typen content op de drie populaire 
social mediakanalen (Instagram, Snapchat en Facebook) van HIJS?” 
 
De onderzoeksvraag heb ik kunnen beantwoorden aan de hand van desk- en fieldresearch.  
De deskresearch bestaat uit een onderzoek naar de begrippen ‘wensen en behoeften’, 
‘contentstrategie’, ‘social media’, ‘typen content’ en ‘mediagebruik millennials’. Hieruit zijn de 
enquêtevragen tot stand gekomen. De enquêtes zijn afgenomen door 278 mensen van 18-
24 jaar oud die geïnteresseerd zijn in de ins en outs van de hiphopcultuur. De resultaten van 
de enquêtes gaven mij inzicht in het social mediagebruik van de hoofddoelgroep en haar 
wensen en behoeften ten aanzien van de typen content op social media.  
Vervolgens is er een diepte-interview afgenomen met zes respondenten. Door het afnemen 
van de interviews is er inzicht verkregen in de wensen en behoeften van de hoofddoelgroep 
ten aanzien van de indeling van de typen content op de drie aangestelde social 
mediakanalen. Dus op welk social medium moeten welke typen content verschijnen?  
 
De volgende resultaten zijn naar voren gekomen.  
 
Platform   Type content 
 

Facebook   aankondigingen muziek 
aankondigingen evenementen 
ideeën/toekomstige plannen   
winacties 
discussies 
exclusieve video’s artiesten 

 
Instagram   exclusieve foto’s artiesten 
     winacties 
     discussies 
     grafieken met feiten 
 
Snapchat   winacties 
     achter de schermen 
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Belangrijk is dat HIJS analytisch naar de populariteit van de typen content kijkt. Aan de hand 
van deze gegevens kan zij de berichtfrequentie per type content bepalen. Voorbeeld: uit 
kwantitatief onderzoek is gebleken dat van de aangestelde typen content op Facebook: 
‘aankondigingen muziek’ het meest populair is en ‘exclusieve video’s artiesten’ het minst. 
HIJS moet dus meer berichten van het type ‘aankondigingen muziek’ op Facebook plaatsen 
dan van het type ‘exclusieve video’s artiesten’. Zo speelt zij in op de wensen en behoeften 
van de doelgroep. 
 
Ook de wensen en behoeften van de doelgroep ten aanzien van de vijf hiphopelementen 
zijn door middel van het onderzoek in kaart gebracht. Rap kreeg het hoogste cijfer en graffiti 
het laagste. Op de social mediakanalen van HIJS moeten dus meer berichten over rap gaan 
dan over graffiti.  
Daarnaast is er informatie vergaard over de voorkeur van de doelgroep ten aanzien van 
contentsoorten op social media. Video’s zijn het populairst onder de doelgroep, maar 
momenteel plaatst HIJS dit soort content niet op social media. Dit moet zij wel gaan doen. 
Anders loopt zij het risico dat er volgers naar haar concurrenten overstappen.  
 
Om een extra advies aan HIJS mee te geven is er ook onderzocht in hoeverre zij de 
interactie met haar volgers aan moet gaan en hoeveel berichten zij per dag per social 
medium moet plaatsen.  
HIJS hoeft op het gebied van interactie met haar volgers wel wat veranderen. Wat zij goed 
dat is dat zij reageert op alle vragen van haar volgers. Toch is HIJS volgens de doelgroep 
nog te bescheiden op social media. Zij zou meer de discussies aan moeten wakkeren en 
meer haar ‘mond’ open moeten trekken. Dit is tevens het karakter van hiphop. Ook moet 
HIJS zich online meer als een mens van vlees en bloed presenteren, dan als een robot. Een 
platform met een karakter waar volgers de discussie mee aan kunnen gaan. De tone of 
voice van HIJS moet vriendelijk en professioneel zijn. Onderbouwing van haar mening is 
vereist. 
Ook op het gebied van berichtenfrequentie moet HIJS veranderen. Op Facebook worden er 
rond de tien berichten per dag geplaatst. Dit vindt de doelgroep te veel. Zij wil rond de 2-3 
berichten per dag zien.  
Op Instagram moet de berichtenfrequentie van HIJS juist omhoog. Daar wordt te weinig op 
geplaatst. De doelgroep wil hier rond de twee berichten per dag op zien. 
Van het social medium Snapchat wordt nog geen gebruik gemaakt. De doelgroep wil hier 
één verhaal per dag op zien. De lengte van de video mag onbeperkt zijn, mits het van goede 
kwaliteit is  
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Management summary 
 
Hiphop In Je Smoel is a multimedia platform and which reports about the national and 
international Hip-Hop scene. It is known as one of the leading Hip-Hop platforms in Holland. 
The goal of Hiphop In Je Smoel, HIJS abbreviated, is to stimulate the national and 

international Hip-Hop in its manifestations. As there is: rap, deejaying, beatboxing, graffiti 
and breakdancing. 
 
The main target group of the platform is 18-24 years old (wide 16-34) and consists of people 
who are interested in the Hip-Hop culture. This group has grown up in the digital age and the 
internet (social media) is one of the media that is very popular among them. HIJS meets the 
need and has an account on Facebook, Twitter, Instagram, SoundCloud, YouTube and 
Spotify. Facebook is the social media channel in which it is most active. However the 
response of her followers on the posted content is very low.  
HIJS also indicates that the Instagram-account is hardly used and that they should address 
this. In addition, they want to use the new social network: Snapchat.  
Like Facebook and Instagram, this social network is very popular among its target audience. 
However, HIJS has a problem. They do not know what the wishes and needs are of their 
main target group (18-24 years) with regard to the types of content on social media 
(Facebook, Instagram and Snapchat). This makes it unable for HIJS to develop a strong 
content strategy. 
 
The central question of this thesis is: what are the wishes and needs of the main target 
group of HIJS (18-24 years) with respect to the types of content on the three popular social 
media channels (Instagram, Snapchat and Facebook) of HIJS? 
 
On the basis of desk and field research I can answer this research question. The desk 
research includes a study of the concepts “wishes and needs”, “content strategy”, “social 
media” and “types of content”. With this in mind the survey questions were established. The 
surveys are conducted among 278 people in the age group from 18-24 years who are 
interested in the ins and outs of the Hip-Hop culture. The results of the surveys gave me 
insights in the use of social media of the main target group and its wishes and needs 
regarding the types of content on social media.  
I also conducted a depth interview among six respondents. These interviews gave me 
insight in the wishes and needs of the main target group regarding the classification of the 
types of content on the three appointed social media networks. So what types of content 
should appear on which social media network?  
 
The following results have emerged.  
 
Platform:   Types of content: 

 
Facebook   announcements of music 

announcements of events 
ideas/future plans 
win promotions 
discussions 
exclusive videos of artists 

 
Instagram   exclusive pictures of artists 
     win promotions 

discussions 
charts with facts 

 
Snapchat   win promotions 
     behind the scenes 
 
For HIJS it is important to have an analytical look at the popularity of different types of 
content among the target group. Based on this data, HIJS can determine the frequency of 
outgoing information for each type of content. 
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I.E.: From quantitative research it has been found that from the appointed types of content 
on Facebook: “announcements music" is most popular and “exclusive videos of artists” the 
least. HIJS must place more content on Facebook about “announcements music” than 
“exclusive videos of artists”. In this way they respond to the wishes and needs of the target 
group. 
 
Also, the wishes and needs of the target group with respect to the five Hip-Hop elements are 
collected. Rap got the highest grade and graffiti the lowest. So on the social media channels 
of HIJS there must be more news about rap than about graffiti.  
In addition, information has been gathered about the preferences of the target group with 
respect to content on social media. Videos are the most popular among the target group but 
currently HIJS does not publish this kind of content on social media. My advice is to do so in 
the future or HIJS run the risk that followers will move to its competitors.  
 
Also, after research it was determined to what extent HIJS should interact with its followers 
and how much specific content they must publish each day on social media.  
 
HIJS does not have to change in the way they interact with their followers. They respond to 
all questions from their followers. 
However, in terms of outgoing message frequency, HIJS must change. On Facebook they 
post around 10 messages a day. This is too much. The target audience wants to see around 
2-3 posts per day.  
The message frequency on Instagram must increase. On this platform the audience wants 
to see around 2 posts per day.  
The social network Snapchat is not used yet. The target group would like to see 1 story per 
day. The length of the video may be unlimited, provided it is of good quality. 
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Voorwoord 
 
Voor u ligt het onderzoek dat geschreven is ter afronding van de opleiding Media, Informatie 
& Communicatie (MMP) aan de Hogeschool van Amsterdam. 
 
In dit onderzoek worden de wensen en behoeften van de hoofddoelgroep van Hiphop In Je 
Smoel (18-24 jaar) ten aanzien van de typen content op social media (Instagram, Snapchat 
en Facebook) in kaart gebracht. Uit deze gegevens zijn adviezen voortgekomen.  
 
Voorafgaand het onderzoek was ik vrij voorzien van kennis op het gebied van Facebook-
marketing. Kennis van Instagram- en Snapchat-marketing had ik nog niet ter beschikking. 
Deze twee social media zijn relatief nieuw en populair bij de millennials. Mijn 
nieuwsgierigheid in het vak social mediamarketing, in de doelgroep en mijn liefde voor 
hiphop maakte het onderzoek uitdagend. Evenals het uitschrijven daarvan.  
 
Graag wil ik aantal mensen bedanken die mij hebben geholpen om dit product te realiseren: 
ten eerste mijn opdrachtgever, Rik Spruijt van HIJS. Hij heeft mij de mogelijkheid gegeven 
om voor HIJS mijn afstudeeronderzoek te doen. Tijdens het onderzoek heb vrijwel geen 
contact met Rik gehad. Niet omdat hij zich afzijdig opstelde, maar omdat hij tijdens mijn 
intake de probleemsituatie van HIJS helder heeft voorgelicht. Hierdoor kon ik direct aan de 
slag met het schrijven van het plan van aanpak. 
 
Ten tweede bedank ik Marcel van der Lugt. Zijn actieve begeleiding en goede feedback 
hebben mij ontzettend geholpen. Wanneer ik met het schrijven van mijn scriptie ergens 
tegen aanliep, kon ik hem altijd om advies vragen. Dit vind ik erg prettig.  
Ook gaat mijn dank naar Paul van der Bijl uit. Hij heeft zijn bijdrage geleverd door mijn plan 
van aanpak te lezen en te bekritiseren.  
 
Ten derde bedank ik alle 278 geënquêteerden en de zes geïnterviewden. Door hen is het 
mij gelukt om inzicht te verkrijgen in de wensen en behoeften van de doelgroep en dus om 
mijn onderzoeksvraag te beantwoorden.  
 
Tot slot wens ik u veel leesplezier! 
 
 
Amsterdam, juni 2015 
 
Dylan Gootjes 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

Hiphop In Je Smoel is een multimediaal hiphopplatform dat verslag doet van zowel de 
nationale als internationale hiphopscene. Zij wordt gezien als één van de belangrijke spelers 
binnen de Nederlandse hiphop. De doelstelling van Hiphop In Je Smoel, afgekort HIJS, is 
om de (inter)nationale hiphop te stimuleren in al haar uitgangsvormen. Hierbij moet je 
denken aan: rap, deejayen, beatboxing, graffiti en breakdance. Met deze doelstelling vult zij 
de content op haar website en social mediakanalen in.  
HIJS is zowel op online- als op offlinegebied actief. Zij organiseert sinds 2001 evenementen, 
geeft advies betreft podiumprogrammering en is mediapartner van een groot aantal 
(inter)nationale evenementen. Daarnaast biedt HIJS talentvolle journalisten, fotografen en 
videomakers de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen (Hiphopinjesmoel, z.j.). 
 
De hoofddoelgroep van het platform is 18-24 jaar oud (breed 16-34) en bestaat uit mensen 
die geïnteresseerd zijn in de hiphopcultuur. Het precieze aantal hiphopluisteraars in 
Nederland is niet bekend. Mir Wermuth schrijft in zijn boek ‘No sell out’ dat 1,7% van de 
mensen in Groot-Brittannië fan is van hiphop. Dit zijn echter wel de hiphopliefhebbers die 
geïnteresseerd zijn in de ins en outs van de hiphopscene (Mir Wermuth, 2002). Als dit 
percentage wordt doorberekend naar de Nederlandse bevolking zou dat betekenen dat er 
rond de (16.918.572 Nederlanders (CBS,2015) x 0,017) 285.000 mensen in Nederland naar 
hiphop luisteren. Van deze hiphopliefhebbers  behoort het grootste gedeelte tot de 
millennials (18-34 jaar) (Mir Wermuth, 2002).   
Van de 3,1 miljoen Nederlandse millennials valt 47,4% (1,47 miljoen 18-24 jarigen / 3,1 
miljoen millennials (CBS,2015)) in de groep 18-24 jaar. Globaal zou dat betekenen dat er 
135.090 millennials (0,474 x 285.000 mensen/millennials) in de leeftijdscategorie van 18-24 
jaar naar hiphop luisteren en geïnteresseerd zijn in de ins en outs van de hiphopscene. 
Bedenk hierbij dat de Nederlands sprekende hiphopliefhebbers uit België, Suriname en de 
Koninkrijk der Nederlanden ook potentiëlen zijn voor HIJS en in de berekening niet zijn 
meegenomen.  Hierdoor wordt de omvang van de groep afgerond naar 150.000 mensen.  
 
De millennials zijn opgegroeid in het digitale tijdperk en internet (social media) is één van de 
media dat onder hen erg populair is. HIJS speelt hier op in en heeft een account op de 
social mediakanalen: Facebook, Twitter, Instagram, Soundcloud, YouTube en Spotify. 
Daarvan heeft Soundcloud de meeste leden, gevolgd door Facebook.  
HIJS geeft aan dat het account op Instagram achterblijft en dat zij er goed aan zou doen om 
dit op te pakken. Ook wil zij gebruik maken van het nieuwe social medium: Snapchat. Voor 
een omschrijving van social media (Instagram, Snapchat en Facebook) zie hoofdstuk 2.3. 
 
Uit onderzoek van Global Web Index is gebleken dat Facebook in Nederland in het aantal 
leden en actieve gebruikers het minst is gegroeid. Instagram is op Pinterest en Tumblr na 
het meest gegroeid (NU, 2014).  
Instagram ging van 700.000 gebruikers in 2013 naar 1,4 miljoen gebruikers in 2014. Van al 
deze gebruikers behoort 28% tot de leeftijdscategorie 18-24 jaar (Buzzcapture, 2014) 
(Numrush, 2014) (Miles, J., 2014).   
Het social medium Snapchat maakte een gigantische sprong twee jaar geleden en is het 
populairst onder de doelgroep 18-24 jaar. Maarliefst 60% van alle Snapchat-gebruikers valt 
in deze leeftijdscategorie. Nederland telt in 2015 rond de 800.000 Snapchat-gebruikers en 
het gebruik is vergeleken met 2014 ongeveer 15% gegroeid. Uit onderzoek van ComScore 
is gebleken dat 50% van alle smartphone-gebruikers in Nederland, van 18-24 jaar oud, 
Snapchat op hun smartphone hebben geïnstalleerd (Redcarpet, 2014). 
Tenslotte Facebook. Nederland telt in 2015 rond de 9,4 miljoen Facebook-gebruikers 
waarvan er 6,6 miljoen dagelijks inloggen. Dit is een stijging van 8% ten opzichte van het 
voorgaande jaar. Deze stijging is gerealiseerd doordat steeds meer mensen uit de 
leeftijdscategorie 65-79 gebruik maken van dit social medium. Onder jongeren neemt de 
populariteit af. Dit komt mede door de komst van hippe social media als Instagram en 
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Snapchat. Alsnog heeft 95% van alle 18-24 jarigen een account op Facebook en gebruikt 
80% het dagelijks (Redmax, 2015). 
Vanwege de populariteit van deze drie social media (Instagram, Snapchat en Facebook) wil 
HIJS zich hier graag mee profileren. Het platform heeft een account op Instagram en 
Facebook, maar de respons op de geplaatste content is zeer matig, evenals de grootte van 
het aantal volgers.  
 
De doelstellingen van HIJS zijn bekend, maar niet wat de wensen en behoeften van de 
doelgroep zijn betreft de typen social mediacontent op muziekplatforms (zie hoofdstuk 2.4). 
Hierdoor is het voor HIJS niet mogelijk om een brug te slaan tussen de wensen en 
behoeften van de doelgroep en haar doelstellingen, oftewel om een contentstrategie (zie 
hoofdstuk 2.2) in te vullen (Petersen, P, 2015). Het type content dat HIJS op social media 
plaatst sluit niet aan op de wensen en behoeften van de doelgroep. Dit is te zien aan het 
aantal likes dat een bericht op social media krijgt.  
 
Daarnaast plaatst HIJS op alle social mediakanalen exact dezelfde content. Elk social 
medium (Instagram, Snapchat en Facebook) hoort een eigen propositie te krijgen. Zo weten 
de mensen wat zij voor typen content kunnen verwachten als zij het merk op een bepaald 
social medium volgen (Petersen, P., 2015).  
 
Het onderzoek zal zich richten op de hoofddoelgroep van HIJS: mensen van 18-24 jaar oud 
die geïnteresseerd zijn in de ins en outs van de hiphopscene. Voor een social 
mediastrategie is het vereist om de content op een bepaalde groep binnen de gehele 
doelgroep te richten. Anders zal de content te algemeen en minder effectief zijn (Petersen, 
P., 2015).   

1.2 Probleemstelling 

Wat zijn de wensen en behoeften van de hoofddoelgroep van HIJS (18-24 jaar) ten aanzien 
van de typen content op de drie populaire social mediakanalen (Instagram, Snapchat en 
Facebook) van HIJS? 

1.3 Doelstelling 

Inzicht krijgen in de wensen en behoeften van de hoofddoelgroep van HIJS (18-24 jaar) ten 
aanzien van de typen content op Instagram, Snapchat en Facebook om een 
contentstrategie voor HIJS in te kunnen richten. 

1.4 Opbouw rapport 

Dit rapport bestaat in totaal uit zes hoofdstukken en vier bijlagen: 1) Aanleiding voor het 
onderzoek, 2) Theoretisch kader, 3) Methoden en technieken, 4) Resultaten fieldresearch,5) 
Advies, 6) Evaluatie, Bijlage I: Enquêtevragen, Bijlage II: Interviews, Bijlage III: Goedkeuring 
plan van aanpak, Bijlage IV: Plan van aanpak  
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2 Theoretisch kader 

In het theoretisch kader worden de al eerder onderzochte theorieën beschreven. Deze 
theorieën worden gebruikt voor het onderzoek. Een herhaling van onderzoek wordt hierdoor 
voorkomen. De doelstelling van het onderzoek luidt: “Inzicht krijgen in de wensen en 
behoeften van de hoofddoelgroep van HIJS (18-24 jaar) ten aanzien van de typen content 
op Instagram, Snapchat en Facebook om een contentstrategie voor HIJS in te kunnen 
richten.” De begrippen: ‘wensen en behoeften’, ‘contentstrategie’, ‘social media’, ‘typen 
content’ en ‘mediagebruik millennials’ worden in kaart gebracht. Door het vergaren van 
informatie betreft deze begrippen is het mogelijk om de fieldresearch inhoudelijk vorm te 
geven.  

2.1 Wensen en behoeften 

Het boek Grondslagen van de marketing (2009) van Verhage geeft de volgende beschrijving 
van wensen en behoeften: ‘Voordat er vraag naar een product of dienst ontstaat, moet de 
consument zich van zijn behoeften bewust worden. Behoeften hebben te maken met een 
tekort aan iets en met een sterke – bijna instinctmatige – neiging van de persoon om dat 
tekort op te heffen. De fundamentele gedragsprikkels kunnen door een onderneming niet of 
nauwelijks worden beïnvloed. Marketeers creëren dus geen behoeften! Dat geldt voor 
lichamelijke (aangeboren) behoeften (zoals dorst) als voor geestelijke of psychologische 
behoeften (zoals de behoefte aan erkenning). Die behoeften worden overigens wel sterk 
beïnvloed door de cultuur.  
Behoeften kunnen door meer dan één product worden bevredigd. Nadat de consument zich 
van een behoefte gewaarwordt en de beschikbare alternatieven heeft overwogen, ontwikkelt 
hij meestal een voorkeur voor een bepaald product. Dat is dan het product dat hij wenst. De 
consument denkt bij zijn keuze tussen vergelijkbare producten vooral in termen van tijd, 
plaats en geld. Hij moet dus beslissen wanneer en waar hij het product koopt en hoeveel hij 
ervoor over heeft. In dit stadium kunnen reclame en andere marketinginspanningen zijn 
wensen beïnvloeden. Als synoniemen van wensen, spreken we ook wel van voorkeuren of 
verlangens (Verhage, B., 2009). 

2.1.1 Needscope systeem 

“De grootste merken ter wereld verschillen van elkaar, maar hebben allemaal één ding 
gemeen: ze hebben een sterke relatie met hun afnemers. Deze relatie is waardevol, want 
trouwe afnemers zullen hierdoor nooit overstappen naar de concurrent, zelfs niet als de 
concurrent exact hetzelfde product aanbiedt. De reden: deze top-merken bevredigen de 
wensen en behoeften van de consument. Toch zijn deze wensen en behoeften niet altijd 
even goed zichtbaar. Het Needscope systeem helpt de gebruiker om deze verborgen 
behoeften in kaart te brengen.“ De behoeften zijn onder te verdelen in drie categorieën: 
 
Functionele behoeften: 
Deze behoeften zijn tastbaar en worden niet vervuld door de productkenmerken van een 
merk. Denk hierbij aan smaak, grootte en gemak. 
 
Identiteitsbehoeften: 
Iedereen wil bij een bepaalde groep horen. Merken spelen hier een belangrijke rol bij en zijn 
vaak een afspiegeling van de sociale groep waarmee iemand zich identificeert. 
 
Psychologische behoeften: 
Hierbij wil de consument fijne gevoelens ervaren. Denk hierbij aan: plezier, enthousiasme, 
opwinding en liefde. 
 
Het Needscope systeem spiegelt de consumentenbehoeften aan het merkimago. Er wordt 
door merken gekeken naar de behoeften van de consument en hier op ingespeeld met het 
merkimago. Functionele behoeften gaan gepaard met productkenmerken (bijv. zout, een 
flesje), identiteitsbehoeften met sociale waarden (bijv. stads, mannelijk) en psychologische 
behoeften met symboliek (bijv. speels, energiek) (CVS Congres, 2005).  
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2.1.2 Social Technographics Profile 

Het Social Technographics Profile plaatst de 
mensen die zich op internet bevinden in 
verschillende categorieën. Er wordt gekeken naar 
hoe de diverse categorieën internetgebruikers op 
social media te werk gaan. Auteurs Charlene Li 
en Josh Bernoff beschrijven dit model in hun 
boek Groundswell. Hierin worden de uitkomsten 

van onderzoeksbureau Forrester uitgelegd en 
geanalyseerd. In totaal bestaat het model uit 
zeven categorieën (zie figuur 1):  
 
Creators 
Deze gebruikers worden beschouwd als de 
meest actieve gebruikers op het internet. Continu 
zijn zij bezig met het maken van User Generated 
Content. Denk hierbij aan: video’s, foto’s, blogs, 
websites etc. Deze content wordt door andere 
groepen geconsumeerd. 
 
Conversationalists 
Na het op de markt brengen van het boek 
Groundswell is deze groep toegevoegd aan het 
model. Net als de Creators, produceert deze 
groep User Generated Content. Dit doen zij om de dialoog met                          Figuur 1 

andere gebruikers te bevorderen. Het regelmatig updaten van hun 
social media is een hoofdkenmerk van deze categorie gebruikers.  
 
Critics  
De Critics geven regelmatig beoordelingen van producten en diensten. Dit doen zij op zowel 
internet als social media. Ook reageren zij op andermans geplaatste content. Vaak zit er 
tussen Creators, Conversationalists en Critics een overlapping.  
 
Collectors 
Deze categorie gebruikt het internet en social media om informatie te zoeken of om hun 
voorkeur kenbaar te maken. In tegenstelling tot de Critics wordt door de Collectors op deze 
content (meestal) niet gereageerd. 
 
Joiners 
Deze categorie, de Joiners, is aanwezig op social media om hun gebruikersprofiel en de 
bijbehorende vriendschappen te onderhouden. Net als de Collectors nemen zij informatie tot 

zich, maar in mindere mate. Zo nu en dan bezoeken zij social mediakanalen, checken zij 
hun inbox en verlaten zij het desbetreffende social medium weer.  
                                                                                                           
Spectators 
Spectators is de aanschouwende categorie internetgebruikers. Net als de voorgenoemde                                                    
categorieën nemen zij informatie tot zich, maar alleen als het hen relevante kennis 
verschaft. Het updaten van een status wordt door de Spectators niet gedaan. Van alle 
internetgebruikers (18-24 jaar) valt het grootste gedeelte in deze categorie. Daarnaast lezen 
de Spectators blogs/forums/reviews, luisteren ze naar podcasts en kijken zij naar online-
video’s.                                                                                                
                                                                                                                                     
Inactives 

Deze groep mensen zijn niet aanwezig op internet en social media. 
 
Op de website van Forrester is het mogelijk om te kijken tot welke categorie een bepaalde 
doelgroep behoort. De uitkomsten voor de doelgroep 18-24 jaar uit Nederland zijn in figuur 2 
te zien. Wanneer bij ‘Gender’ het mannelijk of vrouwelijk geslacht wordt aangevinkt, zijn er 
geen resultaten te zien. Vandaar dit gegeven buiten beschouwing is gelaten. 
 
 

http://www.managementboek.nl/boek/9789058715470/groundswell-charlene_li?affiliate=3069
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Figuur 2 geeft aan dat het grootste gedeelte van de hoofddoelgroep van HIJS tot de Joiners 
en Spectators behoort. Wanneer alle percentages bij elkaar op worden geteld, geeft het 
geen 100% maar 238% aan. Dit komt omdat internetgebruikers vaak niet in één, maar in 
meerdere categorieën vallen.                                                                                                
Aan de rechterzijde zijn indexcijfers te zien. Het getal 100 verwijst naar alle volwassen 
internetgebruikers. Te zien is dat de leeftijdscategorie 18-24 in alle categorieën hoger 
scoort. Behalve bij Inactives, oftewel de niet-gebruikers.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                   
 
                                                                   Figuur 2                                                 
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2.2 Contentstrategie 

Boudewijn Rutger, oprichter van onderzoeks-  en adviesbureau Customer Revolution, geeft 
de volgende definitie: “In een contentstrategie worden de wensen en behoeften van de 
doelgroep en jouw eigen doelstellingen verwerkt. De geplaatste content helpt de doelgroep 
om hun top-taken te voltooien en om de doelen te realiseren van jouw organisatie. Het is 
belangrijk om een brug te slaan tussen de wensen en behoeften van de doelgroep en jouw 
doelstellingen, om voor beide partijen een toegevoegde waarde te kunnen bieden. Deze 
brug wordt ook wel ‘context’ genoemd. Oftewel de mix van content en kanaal.“ In hoofdstuk 
5 Advies, wordt deze brug geslagen.   
 
Vanuit de doelgroep stel je vragen als: 

 Waarom bezoekt iemand onze social mediakanaal? 

 Wat wil diegene bereiken? 

 Welke content moet hij vinden? 
 
Om antwoord op deze vragen te krijgen, is er een enquête onder de doelgroep van HIJS 
afgenomen (zie Bijlage I Enquêtevragen voor enquêtevragen).  
 
 
Vanuit jouw organisatie stel je vragen als: 

 Wat is het belangrijkste doel van de organisatie? 

 Welke doelen moet de site in relatie tot dat doel helpen bereiken? 

 Welke handelingen moet een bezoeker daarvoor voltooien, wat moet hij weten 
en/of welke content moet hij vinden?  

 
Het doel van de organisatie is bekend: het stimuleren van hiphop in al haar uitgangsvormen. 
 
 
Een contentstrategie draait om de doordachte mix van: 

 Wat wil jij aan je publiek vertellen? 

 Wat ga je zeggen? 

 Wat wil het publiek horen? (Frankwatching, 2010). 

2.2.1 Eigenschappen contentstrategie 

 Het maakt duidelijk welke richting jij de uiteindelijke doelen van de 
contentmarketing en creatie van content meegeeft 

 Het legt de planning, het management en de richting van de contentmarketing voor 
een lange termijn vast 

 Het wordt bepaald aan de hand van een langdurige analyse van het effect van de 
huidige content 

 Het is een mix van de organisatiedoelen, interesses van de doelgroep en het 
merkimago 

 Het is tijdens uitvoering meetbaar en kan bijgesteld worden 

 De uitvoering moet zorgen voor betere relaties met de consumenten (Petersen, P., 
2015).  
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2.2.2 Het piramidemodel voor contentstrategie 

Om een contentstrategie vakkundig op te stellen is er een piramidemodel ontwikkelt (zie 
figuur 3). Dit model kent in totaal zes stappen. Des te hoger een stap in de piramide staat, 
des te groter de invloed van de stap op de opvolgende stappen is. In hoofdstuk 5 Advies 
wordt dit model uitgewerkt en op maat gemaakt voor HIJS. De zes stappen zijn: 

 Kernboodschap (wie ben je en waar sta je voor?) (1)  

 Thema (met welke thema’s wil je als merk 
geassocieerd worden?) (2) 

 Issue kalender (wat gebeurt er wanneer waar je op in 
kan spelen?) (3) 

 Campagnes (wanneer, welke en hoeveel campagnes 
worden van content voorzien?) (4) 

 Kanalen (welke kanalen gaan ingezet worden om de 
content te verspreiden?) (5) 

 Doelgroep (wie van je doelgroep ga je proberen te  

bereiken?) (6) (Joerybruijntjes, 2012).                                                        Figuur 3          

2.2.3 Soorten contentstrategieën 

Er bestaan in totaal vijf contentstrategieën: 
1. Brand awareness (het opwekken van een buzz en viral effect creëren) 
2. Leadgeneratie (het opwekken van leads/traffic)  
3. Thought leadership (het erkend worden als contentmarketing expert) 
4. Product retentie (het opwekken van reviews met als gevolg klantbehoud) 
5. Multichannel (boodschappen op zoveel mogelijk kanalen inzetten om als organisatie goed 
bereikbaar te zijn) (Petersen, P., 2015). 

2.2.4 De 3 C’s van een contentstrategie 

Consistentie 
Social media zorgen ervoor dat volgers/fans een verhaal verwachten van een merk dat hen 
met het bedrijf bindt. De volgers moeten telkens eenzelfde merkbeleving ervaren. Hierdoor 
wordt met hen een goede relatie opgebouwd. In de enquête wordt gevraagd wat voor typen 
content de doelgroep van HIJS wil zien en welk element. Door de wensen en behoeften van 
de doelgroep ten aanzien van typen content en elementen hiphop in kaart te brengen, kan 
HIJS consistenter en relevanter (voor de doelgroep) te werk gaan. Het bedrijf weet door de 
fieldresearch namelijk wat voor verhalen de doelgroep verwacht van HIJS.  
 
Context 
De content dient geschikt te zijn voor het kanaal. Plaats dus bijvoorbeeld geen tekstfoto’s op 
Instagram. Door middel van diepte-interviews kom ik erachter welke vorm(en) van content 
(tekst, foto, video) op welk social mediakanaal door HIJS geplaatst moet(en) worden. Dit 
wordt meegenomen in het advies. 
 
Conversatie 
Hiermee wordt niet alleen een dialoog bedoeld, maar respons. Denk hierbij aan: likes, meer 
volgers, shares, reacties. Door middel van diepte-interviews (zie hoofdstuk 4.2 Resultaten 
diepte-interviews) kom ik erachter in hoeverre HIJS de dialoog met haar doelgroep moet 
aangaan, oftewel de interactie. Of dit meer respons zal creëren, is pas achteraf meetbaar en 
wordt dus in het advies buiten beschouwing gelaten (Petersen, P., 2015). 
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2.3 Social media 

De website www.social-media.nl, geeft de volgende beschrijving: Social media is een 
verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met 
elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. Het betreft niet alleen 
informatie in de vorm van tekst (nieuws, artikelen), ook geluid (podcasts, muziek) en beeld 
(fotografie, video) worden gedeeld via social mediawebsites (socialmedia, z.j.). Om erachter 
te komen naar welke vorm content (tekst, foto, video) de voorkeur van de doelgroep van 
HIJS het meest uitgaat, wordt dit als vraagstuk in de enquête opgenomen. Voor resultaten 
zie hoofdstuk 4.1.12 Voorkeur contentsoort.  
 
De drie social mediakanalen Instagram, Snapchat en Facebook staan in dit onderzoek 
centraal. In dit hoofdstuk worden deze drie populaire kanalen toegelicht. 

2.3.1 Instagram 

Instagram is een applicatie/social medium te gebruiken op de smartphone en is uitgebracht 
in 2010. Hierop deel je vierkante foto’s/video’s met de rest van de wereld. Medegebruikers 
kunnen de content liken, er op reageren, het delen of groeperen door middel van een 
hashtag (#). In de applicatie zit een tool waarmee de gebruiker zijn content kan voorzien van 
een filter. Hierdoor krijgt de content een andere uitstraling.  
In 2012 is het social medium door Facebook overgenomen voor een bedrag van 770 miljoen 
euro. Instagram groeit gigantisch in populariteit en is op weg om Facebook van de troon te 
stoten. Wereldwijd heeft zij 300 miljoen gebruikers per maand, waarvan er 75 miljoen 
mensen dagelijks actief zijn. Per dag worden er rond de 60 miljoen foto’s/video’s geüpload. 
 
Functionaliteiten 

Instagram is erg eenvoudig. Het hoofdscherm telt vijf basisknoppen: 

 Home (overzicht van de geplaatste content van mensen die de gebruiker volgt) 

 Verkennen (recent geplaatste content op Instagram wereldwijd/zoekfunctie) 

 Camera (hiermee kan een foto/video gemaakt en geplaatst worden) 

 Nieuws (hier kan de gebruiker zien wie er interactie op zijn content heeft gehad) 

 Profiel (dit is het profiel van de gebruiker) (Expandedramblings, 2015). 

2.3.2 Snapchat 

Snapchat is een mobiele applicatie voor op de smartphone en is uitgebracht in 2011. Met 
deze applicatie kunnen foto’s en video’s met andere gebruikers worden gedeeld. In 
tegenstelling tot Instagram krijgt de ontvanger op dit social medium de content maar voor 
een bepaalde tijd te zien (1-10 seconden), daarna wordt het automatisch van de server 
verwijderd. Naar schatting telt het social medium rond de 100 miljoen actieve gebruikers die 
dagelijks 400 miljoen foto’s/video’s verspreiden. Grote spelers op de markt zagen deze 
populariteit al geruime tijd van tevoren aankomen. In 2013 probeerden Facebook met een 
bod van 3 miljard dollar en Google met een bod van 4 miljard dollar Snapchat over te kopen. 
Beide biedingen werden afgeslagen.  
 
De uitstraling van Snapchat is evenals het gebruiken vrij eenvoudig. Wanneer de gebruiker 
zich aanmeldt komt hij terecht op de hoofdpagina. Dit is een tool waarmee een foto of video 
gemaakt kan worden. Wanneer deze is geschoten kan er een filter, tekst of tekening aan 
worden toegevoegd. Dit is echter niet noodzakelijk.  
De volgende stap is versturen. Dit kan op een persoonlijke manier naar één of meerdere 
vrienden of de content kan worden toegevoegd aan ‘mijn verhaal’. Bij de laatste 
mogelijkheid is het voor alle vrienden mogelijk om de content tot zich te nemen. De lengte 
van een verhaal is onbeperkt (Hoewerktsnapchat, z.j.).  
 
 
 
 
 
 

http://www.social-media.nl/
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2.3.3 Facebook 

Facebook is het meest populaire social medium. Net als op Instagram en Snapchat kunnen 
gebruikers content met de rest van de wereld delen. Wereldwijd zijn er meer dan 1,4 miljard 
mensen actief op dit social medium, waarvan 936 miljoen dagelijks. Dit aantal neemt 
jaarlijks gemiddeld toe met 13% (Expandedramblings, 2015). Gebruikers kunnen een 
persoonlijk profiel aanmaken en andere gebruikers een vriendschapsuitnodiging sturen. 
Wanneer deze vriendschap is gemaakt krijgen beide partijen geplaatste content van elkaar 
in hun tijdlijn te zien.  
 
Op Facebook is het mogelijk om vier verschillende pagina’s aan te maken: 

 Persoonlijke pagina 

 Community pagina 

 Groepspagina 

 Bedrijfspagina (Facebook, z.j.). 
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2.4 Typen content 

Om de wensen en behoeften ten aanzien van de typen content op de social mediakanalen 
van HIJS in kaart te brengen, moet er voorafgaand de fieldresearch bekend zijn welke 
mogelijkheden er zijn op het gebied van content. Dit is onderzocht aan de hand van een 
concurrentenanalyse. Er is gekeken naar de typen content die de muziekplatforms Noisey, 
XITE en MTV op de social mediakanalen Instagram, Snapchat en Facebook hebben 
geplaatst. Deze typen content zijn als vraagstuk in de enquête opgenomen. Welke typen 
content wil de doelgroep graag zien en welke typen content niet? Voor de resultaten van dit 
vraagstuk, zie hoofdstuk 4.1.10 Voorkeur typen content.   

2.4.1 Noisey 

Noisey (VICE) is een online platform voor het ontdekken van muziek. Zij 
profileert de meest getalenteerde bands en lokale muziekscenes van 
over de hele wereld en biedt zo, aan de hand van originele videocontent, 
een ongekende toegang tot het bandleven op het podium en daarachter 
(Deweekkrant, 2015). Het platform heeft een account op: YouTube, 
Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr en maakt gebruik van RSS Feed 
en een mailadres.  De doelgroep van Noisey zijn de millennials 
(Yourstruly, 2011).  

Noisey op Instagram 

 Achter de schermen  

 Evenementen informatie  

 Commerciële berichten  

 Aankondigingen content op website 
(reportages/interviews/afleveringen/muziek/documentaires)  

 Grafieken met feiten  

 Kleine reviews  

 Informatie over de organisatie  

 Exclusief beeldmateriaal artiesten  

Noisey op Snapchat 

Noisey maakt (nog) geen gebruik van Snapchat. 
 
Het moederbedrijf, VICE Media, heeft een partnerdeal met Snapchat en kan daardoor 
volledige afleveringen via Snapchat uitzenden. Hierdoor is het voor VICE mogelijk om 
video’s in Snapchat te uploaden en kwalitatief hoge content te verspreiden. De features die 
VICE op Snapchat kan gebruiken zijn qua budget niet haalbaar voor een platform als HIJS. 

Noisey op Facebook 

 Commerciële berichten  

 Aankondigingen content op website 
(reportages/interviews/afleveringen/muziek/documentaires) 

 Discussies  

 Aankondigingen evenementen 

 Exclusief beeldmateriaal artiesten 

2.4.2 XITE 

XITE is een Nederlandse muziekzender die de hele dag door muziek 
gerelateerde formats uitzendt. De doelgroep van de muziekzender 
bestaat uit mannen en vrouwen van 13-28 jaar oud, die dagelijks een 
portie muziek en entertainment tot zich willen nemen. XITE is gestart in 
mei 2008 met het uitzenden via de digitale kabel in Nederland. Sinds 
2011 zenden zij ook in België en Duitsland uit. In totaal bereikt XITE 15 
miljoen huishoudens en is daarmee de grootste muziek televisiezender 
van Nederland. XITE heeft een account op: Facebook, Twitter en 
Instagram (XITE, z.j.). 
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XITE op Instagram 

 Aankondigingen content op website (afleveringen/muziek/acties/reviews) 

 Achter de schermen  

 Aankondigingen evenementen 

 Winacties 

 Foto’s artiesten 

 Exclusieve video’s artiesten 

 Quotes/vraagstellingen/discussies 

XITE op Snapchat 

 Achter de schermen  

 Winacties 

XITE op Facebook 

 Aankondigingen content op website (afleveringen/muziek/acties) 

 Achter de schermen  

 Informatie over de organisatie 

 Winacties 

 Aankondigingen evenementen 

 Commerciële berichten 

2.4.3 MTV 

MTV (Music Television) is een televisienetwerk en heeft als doelgroep 
mannen en vrouwen uit de leeftijdscategorie 13 tot 34 jaar, met als kern 
20-34 jaar. MTV begon in 1981 met een revolutionair nieuw concept: het 
non-stop uitzenden van videoclips. MTV heeft sinds die tijd een zeer 
belangrijke rol gespeeld voor de westerse cultuur. Zowel op muziek-
, mode- als filmografischgebied was MTV een factor van betekenis. MTV 
beheert vele muziekstations, waaronder MTV Europe, MTV  
Germany, MTV Nederland en MTV Vlaanderen. Ook is zij actief op 
social media en heeft een account op: Facebook, Twitter, Tumblr, 
Instagram en Snapchat (Wikipedia, 2014). 

MTV op Instagram 

 Aankondigingen content op website 
(reportages/interviews/afleveringen/muziek/documentaires/reviews/humor)  

 Exclusieve video’s artiesten 

 Quotes/vraagstellingen/memes/discussies 

 Achter de schermen 

 Ideeën/toekomstige plannen 

 Aankondigingen evenementen 

MTV op Snapchat 

 Achter de schermen  

 Muzieknieuws  

 Artiestennieuws  

 Filmnieuws  

 Humor 
 
MTV heeft een partnerdeal met Snapchat. Voor beschrijving ‘partnerdeal’ zie ‘Noisey op 
Snapchat’. 

MTV op Facebook 

 Aankondigingen content op website 
(reportages/artikelen/interviews/afleveringen/muziek/documentaires/reviews) 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Televisie
http://nl.wikipedia.org/wiki/1981
http://nl.wikipedia.org/wiki/Videoclip
http://nl.wikipedia.org/wiki/Westerse_cultuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Muziek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mode
http://nl.wikipedia.org/wiki/Film_(cinematografie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/MTV_Europe
http://nl.wikipedia.org/wiki/MTV_Germany
http://nl.wikipedia.org/wiki/MTV_Germany
http://nl.wikipedia.org/wiki/MTV_Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/MTV_Vlaanderen
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2.5 Mediagebruik millennials 

In dit hoofdstuk worden het device- en social mediagebruik van de millennials in kaart 
gebracht. Ook zullen deze onderwerpen als vraag in de enquête worden opgenomen. Dit 
om uiteindelijk te kijken of de doelgroep van HIJS afwijkt van de gehele groep millennials. 

2.5.1 Devicegebruik 

Vergeleken met een oudere generatie, generatie X (35-46 jaar), verschillen de millennials 
(generatie Y) in het mobiele devicegebruik. Millennials gebruiken de mobiele devices veel 
intensiever. Pew Research Center heeft naar beide groepen onderzoek gedaan. De 
verschillen tussen beide groepen worden echter wel minder groot. Dit komt omdat de 
oudere groep steeds meer mobiele devices intensief gebruiken (Pewinternet, 2011). De 
resultaten van het onderzoek staan hieronder: 
 

Mobiele device Percentage Millennials Percentage Generatie X 

Laptop 70% 61% 

Smartphone 95% 92% 

Tablet 5% 5% 

 
Op welk device de millennials het meest Facebook consumeren is niet bekend. Dit wordt in 
de enquête gevraagd. Instagram en Snapchat worden in dit vraagstuk buiten beschouwing 
gelaten omdat deze social media alleen op de smartphone gebruikt kunnen worden. Voor de 
resultaten, zie hoofdstuk 4.1.4 Keuze device.   

2.5.2 Social mediagebruik 

Door ComScore is er gekeken naar het gebruik van de social media Facebook, Instagram 
en Snapchat onder de millennials. Deze drie social media zijn het meest populair onder de 
doelgroep.  
Op de eerste plaats staat Facebook. Dit social medium wordt door 75,6% van de millennials 
gebruikt. Op plek twee: Instagram met een percentage van 43,1%, gevolgd door Snapchat 
dat door 32,9% van de millennials wordt gebruikt (Emerce, 2014).  
Door middel van de enquête wordt het mij mogelijk gemaakt om informatie te vergaren 
betreft het gebruik van de doelgroep van HIJS per social medium (Facebook, Instagram en 
Snapchat). Door de resultaten van beide groepen (millennials en doelgroep HIJS) naast 
elkaar te leggen, kan er gekeken worden of ze van elkaar verschillen op het gebied van 
social mediagebruik. 
De werving van de respondenten zal zowel online als offline gebeuren. Online wordt de 
enquête via het Facebook-kanaal van HIJS verspreid. De mensen die via Facebook in 
aanraking zijn gekomen met de enquête, zijn vanzelfsprekend Facebook-gebruikers. Het is 
mij dus niet mogelijk om er achter te komen of er ook mensen uit de doelgroep zijn die geen 
gebruik maken van Facebook. Voor Instagram en Snapchat geldt dat wel. De enquête wordt 
niet via deze social mediakanalen verspreid. Voor de resultaten: zie hoofdstuk 4.1.6 
Instagram- Snapchat- en Facebook-gebruik.     

2.5.3 Tijdsbesteding social media 

Gemiddeld wordt er per dag 3 uur en 12 minuten door de millennials aan social media 
besteed (Statista, 2014). Om erachter te komen wat de intensiteit per dag onder de 
doelgroep van HIJS bedraagt, wordt dit als vraag in de enquête opgenomen. Dit om te 
kijken of de doelgroep afwijkt van de millennials betreft ‘tijdsbesteding social media’. Voor 
resultaten van dit vraagstuk, zie hoofdstuk 4.1.5 Tijdbesteding social media.  

2.5.4 Redenen gebruik per social medium 

Facebook 
Het onderzoeksbureau Statista heeft onderzocht wat de redenen voor millennials zijn om 
Facebook te gebruiken. Deze redenen worden als keuzemogelijkheid in de enquête 
opgenomen. De resultaten van de desbetreffende vraag worden in het 2.1.3. Social 
Technographics Profile verwerkt. Dit om te kijken tot welke groep internetgebruikers de 

doelgroep van HIJS behoort (zie hoofdstuk 2.1.2 Social Technographics Profile, figuur 2).  
 
 



Afstudeeropdracht Hiphop In Je Smoel 

 

 

21 

 

De redenen voor millennials om Facebook te gebruiken zijn: 

  Om in contact te blijven met vrienden/kennissen 

 Om up-to-date te blijven van nieuws en evenementen 

 Tijdsdoding 

 Voor het vinden van leuke foto’s/video’s 

 Om mijn mening te delen 

 Om foto’s/video’s te delen met anderen 

 Omdat mijn vrienden het ook gebruiken 

 Om nieuwe mensen te leren kennen (privé/zakelijk) 

 Om details te plaatsen over mijn dagelijkse leven 

 Zakelijk gebruik 

Voor millennials zijn er echter anderen redenen om een bedrijf op Facebook te volgen: 

 Om het merk te steunen (84%) 

 Om updates te ontvangen (83%) 

 Om korting op producten/diensten te ontvangen (66%) 

 Om anderen te laten zien dat ik geïnteresseerd ben ik het merk (40%) 

 Om mee te doen aan wedstrijden  (37%) 

 Omdat mijn vrienden het merk volgen (36%) 

 Om mijn goede ervaringen met het merk te delen (26%) (Adweek, 2015) 
 
Instagram 
Er is door Iconosquare onderzocht wat de redenen zijn voor milennials om merken op 
Instagram te volgen. Hier uit kwamen de volgende resultaten: van de millennials volgt 62% 
een merk op Instagram omdat zij van dit merk houden, 54% om nieuwe dingen te weten te 
komen en 48% omdat zij de content grappig vinden (Iconosquare, 2015). 
Vooral de videotool van Instagram is erg populair onder de millennials. Dat komt ten eerste 
omdat deze tool perfect is om actie te laten zien zonder de aandacht van de kijker te 
verliezen. Ook biedt deze tool mogelijkheid om meer emotie te laten zien en op deze manier 
een betere relatie met anderen op te bouwen. Tenslotte is het geliefd bij de millennials 
omdat er veel creativiteit bij komt kijken. Dit komt omdat de video’s maar vijftien seconden 
kunnen duren. Hierdoor moet er creatief te werk worden gegaan om een boodschap 
duidelijk over te brengen (Firebelly, 2013). 
 
Snapchat 
Door Business Insider UK is er aan millennials van 18-26 jaar oud gevraagd wat hun 
redenen zijn voor het gebruik van Snapchat. Uit dit onderzoek is gebleken dat millennials 
het social medium gebruiken om in contact te blijven met hun vrienden, om hen te laten zien 
wat zij aan het doen zijn en om grappige foto’s te ontvangen. Van oorsprong is Snapchat is 
seksgerelateerde app. De content die verstuurd wordt kan maar voor een aantal seconden 
gezien worden. De respondenten van het onderzoek gaven aan dat seks niet een reden is 
voor het gebruiken van het social medium (Businessinsider, 2015).  
Waarom millennials bepaalde merken op Snapchat volgen is nog niet bekend. Wel is 
bekend dat veel bedrijven het social medium gebruiken om behind the scenes te plaatsen of 

om een kortingscoupon uit te geven. Dit zouden voor millennials redenen kunnen zijn om 
merken te volgen. 
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3 Methoden en technieken 

3.1 Verantwoording methode van onderzoek 

3.1.1 Deskresearch 

De deskresearch behoort tot het theoretisch kader. Ik zal gaan onderzoeken wat de 
begrippen ‘wensen en behoeften’, ‘contentstrategie’, ‘social media’, ‘typen content’ en 
‘mediagebruik millennials’ inhouden. Aan de hand van dit onderzoek zullen de 
enquêtevragen worden opgesteld. 

3.1.2 Fieldresearch 

Bij de fieldresearch wordt er gebruik gemaakt van twee verschillende onderzoeksmethoden: 
kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Door deze twee onderzoeksmethoden te combineren 
zal alle benodigde informatie worden vergaard over de wensen en behoeften van de 
hoofddoelgroep ten aanzien van de typen social mediacontent en kan er een 
contentstrategie voor HIJS ingevuld worden. 
 
Kwantitatief onderzoek 

Onder kwantitatief onderzoek valt een enquête. Deze enquête zal ik afnemen om inzicht te 
verkrijgen in de wensen en behoeften van de doelgroep op het gebied van typen content op 
social media en het social mediagebruik van de doelgroep.  
De enquête zal op het Facebook-kanaal van HIJS worden verspreid. Omdat de enquête 
digitaal kan worden ingevuld, wordt het voor beide partijen: de respondenten en 
onderzoeker, makkelijker gemaakt. De respondenten hebben op deze manier de 
mogelijkheid om zelf de plaats en tijd van afname te kiezen en voor de onderzoeker 
vereenvoudigt het de verwerking van de resultaten. Daarnaast wordt met een 
enquêteverspreiding via het Facebook-kanaal van HIJS, direct de hoofddoelgroep, 
hiphopliefhebbers van 18-24 jaar, aangesproken. Ook zullen er respondenten geworven 
worden door volgers (18-24 jaar) van concurrerende hiphopplatforms (Puna, 101Barz, Axed 
etc.) een persoonlijk bericht op Facebook te sturen. Andere respondenten worden in 
Amsterdam en/of Rotterdam op straat persoonlijk benaderd. Dit zal voor de sneakerzaken 
Patta (Amsterdam) en Gorilli (Rotterdam) gebeuren. Hier komen hiphopliefhebbers graag. 
Uiterlijke kenmerken van de doelgroep zijn: sneakers, skateshirt en baseballcap.  
De Facebook-statistieken van HIJS geven aan dat van alle volgers in de leeftijdscategorie 
18-24: 75% tot het mannelijk en 25% tot het vrouwelijk geslacht behoren. Deze gegevens 
zullen worden meegenomen in de selectie van de respondenten. Het invullen van de 
enquête zal gestimuleerd worden door een prijs weg te geven aan één van de 
respondenten. Deze prijs is een goodiebag en wordt mogelijk gemaakt door HIJS.  
 
Enquêtevragen 
De enquête is opgedeeld in algemene vragen, bevestigingsvragen en verdiepingsvragen. 
De resultaten van de bevestigingsvragen moeten bevestigen of de doelgroep van HIJS 
afwijkt van de gehele groep millennials. De informatie betreft de gehele groep millennials is 
vergaard aan de hand van een vooronderzoek. De resultaten van de verdiepingsvragen 
maken het mij mogelijk om een contentstrategie voor HIJS in te vullen.  
 

-Algemene vragen 

 Leeftijd? 
 

 Geslacht? 
 

 Woonachtig in provincie 
 

 Ben je bekend met HIJS? 
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 Wat is jouw favoriete hiphopplatform uit Nederland? 
Hierdoor worden de meest populaire hiphopplatforms uit Nederland in 
kaart gebracht. HIJS kan zich laten inspireren door de werkwijze op social 
media van haar concurrenten.  

 
 
-Bevestigingsvragen 

 Op welke device zit jij het meest op Facebook? 
  Het is mij niet gelukt om met deskresearch deze vraag te beantwoorden. 
  Door middel van fieldresearch hoop ik dit te realiseren. Omdat Instagram  
              en Snapchat alleen op de smartphone gebruikt kunnen worden, zijn deze 
              social media niet in de vraag opgenomen.  
 

 Hoeveel uur per dag besteed je aan social media? 
  Uit vooronderzoek is gebleken dat de millennials per dag gemiddeld 3 uur    
              en 12 minuten aan social media besteden. Om erachter te komen of de  
              doelgroep van HIJS ook zoveel tijd aan social media besteedt, wordt deze 
              vraag gesteld. 
 

 Hoe vaak maak je gebruik van Instagram? 

 Hoe vaak maak je gebruik van Snapchat? 

 Hoe vaak maak je gebruik van Facebook? 
  Deze drie vragen moeten bevestigen of de doelgroep van HIJS net zoveel 
  gebruik maakt van de social media Instagram, Snapchat en Facebook als 
  de gehele groep millennials (zie hoofdstuk 2.5.2 Social mediagebruik). Als  
              het gebruik van de doelgroep van HIJS overeen komt met het gebruik van  

                            de gehele groep millennials, doet HIJS er goed aan om actief te zijn op  
              deze social media. Wanneer blijkt dat de doelgroep van HIJS nauwelijks    
              van deze social media gebruik maakt, kan HIJS beter via andere media   
    haar content promoten. 

 
          
-Verdiepingsvragen 

 Wat zijn voor jouw redenen voor het gebruik van social media? 
Wanneer de redenen voor het gebruik van social media van de doelgroep 
in kaart zijn gebracht, kan er geconcludeerd worden tot welke categorie 
van het Social Technographics model het grootste gedeelte van de 
doelgroep behoort (zie hoofdstuk 2.1.2 Social Technographics Profile). 
Hier kan door HIJS op ingespeeld worden.  
 

 Welke zaken moet een hiphopplatform via social media aanbieden? 
       De resultaten van deze vraag vullen voor een deel de ‘C’ van Consistentie  

in (zie hoofdstuk 2.2.4 De 3C’s van een contentstrategie). Als alle drie de 
C’s zijn ingevuld, wordt het mij mogelijk gemaakt om een contentstrategie 
voor HIJS in te vullen. 
 

 Hoe graag wil jij informatie betreft de volgende onderwerpen (rap, deejayen, 
beatbox, graffiti, breakdance) op een hiphopplatform zien? Geef een cijfer. 
  In combinatie met de vorige vraag, vullen de resultaten van deze vraag de  
  ‘C’ van Consistentie in (zie hoofdstuk 2.2.4 De 3C’s van een  
  contentstrategie. Ook vullen de resultaten het kopje Thema’s van het 
  piramidemodel voor een contentstrategie in (zie hoofdstuk 2.2.2 Het 
  piramidemodel voor contentstrategie). 
 

 Naar wat voor soort social mediabericht (tekst/foto/video) gaat jouw voorkeur uit? 
  Deze vraag vult in combinatie met de vraag: Welke typen content moet  
  op welk social medium verschijnen (vraag uit diepte-interview), de ‘C’ van  
   Context in (zie hoofdstuk 2.2.4 De 3C’s van een contentstrategie). 
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Steekproefgrootte 

Via een steekproefcalculator is uitgerekend hoeveel enquêtes in totaal afgenomen moeten 
worden om tot betrouwbare en bruikbare resultaten te komen. De steekproefcalculator van 
www.journalinks.be is geraadpleegd. De ingevoerde gegevens waren: 
 
Grootte populatie: 150000 mensen 
Foutenmarge: 5% 
Betrouwbaarheidsniveau: 90% 
Spreiding: 50% 
 
De calculator verschafte mij de volgende informatie: 
 
Vereiste steekproefgrootte: 271 mensen 
75% mannen (203 mannen) 
25% vrouwen (68 vrouwen) 
 
Kwalitatief onderzoek 

Onder kwalitatief onderzoek valt een diepte-interview. Deze onderzoeksmethode zal 
gehouden worden wanneer alle 271 enquêtes zijn afgenomen en de resultaten zijn verwerkt 
en geanalyseerd. Hierdoor kan er tijdens het diepte-interview dieper worden ingegaan op de 
verkregen informatie uit de enquêtes.  
In totaal zullen er zes respondenten, gekozen uit de 271 respondenten van de enquête, 
ondervraagd worden. Deze zes respondenten worden bewust gekozen. Het zijn vijf mannen 
en één vrouw die gebruik maken van Instagram, Snapchat en Facebook.  
Waarom alle drie de kanalen? Elke interviewrespondent moet bekend zijn met het gebruik 
van elk social medium. Anders kan hij niet goed onderbouwen waarom hij voor een bepaald 
social medium kiest. Het doel van het interview is: achterhalen welke typen content op welk 
social mediakanaal (Instagram, Snapchat, Facebook) geplaatst moeten worden en waarom. 
Ook de berichtenfrequentie en de Conversatie (2.2.4 De 3C’s van een contentstrategie) 
moet aan de hand van de resultaten ingevuld kunnen worden. 
Voorafgaand aan het interview zal er een topiclijst worden samengesteld. Dit is een lijst met 
onderwerpen die in het interview ter sprake zullen komen. Wanneer de resultaten van de 
desk- en fieldresearch bij elkaar worden gevoegd, wordt het mij mogelijk gemaakt om voor 
HIJS op de drie social media kanalen de contentstrategie in te richten. 
 
Topiclijst kwalitatief onderzoek 

 Wat is jouw affiniteit met hiphop?  
  Dit is een algemene vraag. 
 

 Welke typen content moeten op welk social mediakanaal verschijnen?  
  Deze vraag is een vervolg op de vraag: Naar wat voor soort social  
  mediabericht (tekst/foto/video) gaat jouw voorkeur uit en vult de ‘C’ 
  van Context in (zie hoofdstuk 2.2.4 De 3C’s van een contentstrategie). 
   

 In hoeverre moet een platform de interactie met haar volgers aangaan?  
De resultaten van deze vraag vullen de ‘C’ van Conversatie in (zie 
hoofdstuk 2.2.4 De 3C’s van een contentstrategie).   

 

 Hoeveel berichten per dag per social mediakanaal?  
  De resultaten van deze vraag vullen voor een deel het kopje Campagnes  
  van het piramidemodel voor een contentstrategie in (zie hoofdstuk 2.2.2 
  Het piramidemodel voor contentstrategie).   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.journalinks.be/
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3.1.3 Betrouwbaarheid 

Het grootste gedeelte van het onderzoek bestaat uit deskresearch. Namelijk de meeste tijd 
komt te zitten in het vooronderzoek, oftewel het theoretisch kader. Tijdens de deskresearch 
zal ik voornamelijk het internet raadplegen. Het is mij bekend dat niet alle websites even 
betrouwbaar zijn. Ik zal tijdens de keuring van de internetbron kijken naar:  

 Autoriteit (auteur, organisatie, redactie) 

 Inhoud (intentie, feiten/meningen, volledigheid, waarheid) 

 Tijd (leeftijd, geldigheid) 

 Waarde (waardering, bronweergave) 
 
Om de betrouwbaarheid van de fieldresearch te optimaliseren, wordt de verkregen data 
veilig en nauwkeurig in SPSS verwerkt. Hieruit wordt een conclusie getrokken. 

3.1.4 Validiteit 

Bij het online werven van de respondenten zal expliciet aangegeven worden dat mensen de 
enquête kunnen invullen als zij 18-24 jaar oud zijn. Of de Hiphop In Je Smoel-, Puna-, 
101Barz, Axed-volgers etc. hiphopliefhebbers zijn, spreekt voor zich. 
Bij het offline werven wordt voor het afnemen van de enquête naar de leeftijd van de 
benaderde gevraagd,of hij gebruik maakt van social media, naar hiphop luistert en of hij de 
ins en outs zou willen weten van de hiphopcultuur. Wanneer deze persoon aan alle vier de 
kenmerken voldoet, en dus tot de hoofddoelgroep van HIJS behoort, wordt hem gevraagd of 
hij mijn enquête wil invullen.  
Door het zorgvuldig selecteren van de respondenten, zal het onderzoek betrouwbaar zijn en 
de interviews geven een verdieping om erachter te komen wat er werkelijk speelt (de 
validiteit). 
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4 Resultaten fieldresearch 

In dit hoofdstuk is de uitwerking van de fieldresearch te vinden. Dit type onderzoek is 
onderverdeeld in kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Voor het kwantitatief onderzoek 
(enquêtes) hebben 278 respondenten de enquête ingevuld (271 respondenten vereist). Voor 
het kwalitatief onderzoek (diepte-interviews) zijn zes respondenten (vijf mannen en één 
vrouw) uit het kwantitatief onderzoek gekozen voor een interview. Aan de hand van de 
verzamelde gegevens van de gehele fieldresearch zal een conclusie getrokken worden. Uit 
deze conclusie zal een advies voortvloeien in de vorm van een contentstrategie (zie 
hoofdstuk 5 Advies). 

4.1 Resultaten enquêtes 

4.1.1 Leeftijd 

Aan de grafiek is te zien is dat de leeftijdsverdeling niet helemaal gelijk is. De leeftijd 24 jaar 
is het meest vertegenwoordigd (21,2%) en de leeftijd 18 jaar het minst (6,1%). Van alle 
respondenten is de gemiddelde leeftijd is 22,06, afgerond 22 jaar. 
 

 

 

4.1.2 Geslacht 

De doelgroep van Hiphop In Je Smoel 
bestaat voor 75% uit mannen. Tijdens de 
selectie is hier rekening mee gehouden.  
In totaal zijn er 96 enquêtes op straat 
afgenomen. De overige 182 enquêtes zijn 
digitaal afgenomen. In de grafiek is te zien 
dat van alle respondenten, 81,7% tot het 
mannelijk en 18,3% tot het vrouwelijk 
geslacht behoort. De volgersgroep/doelgroep 
van HIJS bestaat voor 75% uit mannen en 
25% uit vrouwen (zie hoofdstuk 2.1 
kwantitatief onderzoek). De verhouding 
man/vrouw van de 278 respondenten is dus 
vrij gelijk met de verhouding van de 
volgersgroep/doelgroep van HIJS.  
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4.1.3 Woonachtig in provincie 

Doordat een groot deel van de enquêtes in Amsterdam zijn afgenomen, is het percentage 
respondenten uit Noord-Holland oververtegenwoordigd (42,2%). Daarnaast komen de 
meeste respondenten uit Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht. De meest 
vertegenwoordigde provincies zijn uit eigen ervaring de provincies waar de 
(Nederlandstalige) hiphop het meest leeft.  
 

 

4.1.4 Keuze device 

De millennials staan bekend als fanatiek smartphone-gebruikers. De doelgroep van Hiphop 
In Je Smoel behoort tot deze generatie en wijkt niet af van dit gegeven. Van de 278 
respondenten consumeert 80,8% Facebook op de smartphone. Maar 1,3% op de tablet. Dit 
onderdeel heeft geen betrekking op de onderzoeksvraag. Wel is dit voor HIJS handig om te 
weten. Snapchat en Instagram zijn niet in de vraag meegenomen omdat deze social media 
alleen op de smartphone geconsumeerd kunnen worden. Of de doelgroep van HIJS met het 
devicekeuze betreft social mediaconsumptie afwijkt van de gehele groep millennials kan niet 
worden gezegd. Het is mij namelijk niet gelukt om informatie te vinden over de devicekeuze 
van de millennials betreft social mediaconsumptie (zie hoofdstuk 2.5.1 Devicegebruik). 
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4.1.5 Tijdsbesteding social media 

De doelgroep van Hiphop In Je Smoel is actief op social media. Het grootste percentage zit 
1 – 2 uur per dag op social media (33,1%), gevolgd door 2 – 3 uur per dag (25,8%). Voor de 
respondenten is er geen mogelijkheid geweest om 0 uur per dag aan te vinken. Tijdens de 
selectie van de respondenten is onder 
andere gevraagd of zij gebruik maken van 
social media.  
De online-werving is via Facebook gegaan. 
De respondenten die hierdoor in aanraking 
met de enquête zijn gekomen, zijn 
vanzelfsprekend social mediagebruikers. 
Dit onderdeel heeft geen betrekking op de 
onderzoeksvraag. Wel is  
het voor HIJS belangrijk om te weten dat 
haar doelgroep actief is op social media en 
dus dat zij er goed aan zou doen om hier 
actiever/effectiever gebruik van te maken. 
Gemiddeld wordt door de millennials 3 uur 
en 12 minuten per dag aan social media 
besteedt (zie hoofdstuk 2.5.3 
Tijdsbesteding social media). Maarliefst 14,6%  
van de respondenten besteedt meer dan 
3 uur aan social media. Het grootste gedeelte (33,1%) besteedt hier tussen de 1-2 uur aan. 
De gemiddelde tijdsbesteding aan social media van de doelgroep van HIJS komt dus niet 
overeen met de gemiddelde tijdsbesteding van de gehele groep millennials.   

4.1.6 Instagram-, Snapchat- en Facebook-gebruik 

Aan de respondenten is gevraagd hoe vaak zij gebruik maken van de social media: 
Instagram, Snapchat en Facebook.  
Het social medium Facebook, wint onder de respondenten aan populariteit. Geen één 
respondent geeft aan niet gebruik te maken hiervan. Daarnaast gebruikt 76,2% het social 
medium dagelijks. In totaal zijn er 192 enquêtes digitaal afgenomen. De respondenten zijn 
geworven via Facebook en via het mailbestand van HIJS. Hoeveel procent daarvan 
geworven is via Facebook, is niet bekend. De geworven respondenten via Facebook, zijn 
vanzelfsprekend Facebook-gebruikers. Wanneer alle enquêtes offline afgenomen zouden 
zijn en/of via het mailbestand, zou het percentage niet-gebruikers hoger kunnen liggen. In 
totaal heeft 100% van de respondenten een Facebook-account.   
Op de tweede plaats komt Instagram. Hier maakt 29,5% geen gebruik van. Dit betekent dat  
70,5% van respondenten wel een account heeft op Instagram. Dit percentage is vele malen 
hoger dan het percentage van de gehele groep millennials, dat is 43,1% (zie hoofdstuk 2.5.2 
Social mediagebruik).  
Als laatst volgt Snapchat. Dit nieuwe social medium wordt door 34,9% van de respondenten 
niet gebruikt. Dit betekent dat 65,1% van de respondenten wel een account heeft op 
Snapchat. Net als bij het Instagram-gebruik ligt het percentage van het Snapchat-gebruik 
onder de doelgroep van HIJS vele malen hoger dan het percentage van de gehele groep 
millennials (32,9%)(zie hoofdstuk 2.5.2 Social mediagebruik).  
 
Deze gegevens geven geen antwoord op de onderzoeksvraag, maar zijn ter bevestiging. 
Aan de grafieken is te zien dat alle drie de social mediakanalen ook populair zijn bij de 
doelgroep van HIJS en vullen het kopje Kanalen in van het piramidemodel voor een 

contentstrategie (zie hoofdstuk 2.2.2 Het piramidemodel voor contentstrategie). Voor de 
duidelijkheid: grafiek rood is Instagram, grafiek geel is Snapchat en grafiek blauw is 
Facebook.  
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4.1.7 Redenen social mediagebruik 

De respondenten moesten bij deze vraag drie of vier antwoorden aanvinken. Dit betekent 
dat het minimum aantal antwoorden op 834 (278 respondenten x 3 antwoorden) en het 
maximum aantal antwoorden op 1112 (278 respondenten x 4 antwoorden) staat. Uiteindelijk 
zijn er 885 (318,3% van de maximaal haalbare 400%) antwoorden aangevinkt. Het grootste 
percentage (79,5%) van de respondenten geeft aan social media te gebruiken om up-to-
date te blijven van nieuws en evenementen, gevolgd door: om in contact te blijven met 
vrienden/kennissen (70,1%). De antwoordmogelijkheid: om nieuwe mensen te leren kennen, 
is maar door 5,4% aangevinkt en eindigt hiermee op de laatste plaats. Voor alle resultaten 
van deze vraag: zie onderstaande grafiek. 
 
 

 

 
 
 
Het Social Technographics model (hoofdstuk 2.1.2 Social Technographics Profile, figuur 2) 
geeft aan dat de Nederlandse millennials tot de Joiners en Spectators behoren. Hieronder 
staan nogmaals de definities van deze categorieën.  
 
Joiners 
Deze categorie, de joiners, is aanwezig op social media om hun gebruikersprofiel en de 
bijbehorende vriendschappen te onderhouden. Net als de collectors nemen zij informatie tot 
zich, maar in mindere mate. Zo nu en dan bezoeken zij social mediakanalen, checken zij 
hun inbox en verlaten zij het desbetreffende social medium weer.  
                                                                                                           
Spectators 

Spectators is de aanschouwende categorie internetgebruikers. Net als de voorgenoemde                                                        
categorieën nemen zij informatie tot zich, maar alleen als het hen relevante kennis 
verschaft. Het updaten van een status wordt door de spectators niet gedaan. Van alle 
internetgebruikers (18-24 jaar) valt het grootste gedeelte in deze categorie. Daarnaast lezen 
de Spectators blogs/forums/reviews, luisteren ze naar podcasts en kijken zij naar online-
video’s,                                                                                                            
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Het grootste gedeelte van de doelgroep van HIJS geeft aan dat zij social media gebruiken 
om in contact te komen met vrienden en kennissen, maarliefst 70,1%. Dit gegeven is 
typerend voor de groep Joiners. Het Social Technographics model geeft aan dat van de 
Nederlandse millennials, 71% tot de categorie Joiners behoort. De doelgroep van HIJS wijkt 

dus 0,9% af van dit gegeven. 
Daarnaast gebruikt 79,5% van de doelgroep van HIJS, social media om up-to-date te blijven 
van nieuws en evenementen. De doelgroep beschouwt dit als relevante informatie en dat is 
typerend voor de groep Spectators. Het Social Technographics model geeft aan dat 81% 
van de Nederlandse Millennials gebruik maakt van social media om relevante informatie te 
ontvangen. De doelgroep van HIJS wijkt dus 1,5% af van dit gegeven. 
Uit deze gegevens kan de conclusie getrokken worden dat de doelgroep van HIJS 
nauwelijks afwijkt van de groep: Nederlandse millennials.                                                                                     

4.1.8 Favoriete hiphopplatform NL 

Van de respondenten geeft 29,1% de voorkeur aan het hiphopplatform Puna. Daarna volgt 
Hiphop In Je Smoel met een percentage van 16,2%. Voorafgaand had ik verwacht dat 
101Barz het best uit de test zou komen. Dit platform komt op de derde plaats met 11,5%. In 
totaal gaf 9,4% van de respondenten aan niet naar Nederlandstalige hiphop te luisteren of 
zij vulde een buitenlands hiphopplatform in. In de uitwerking is dit meegenomen als ‘geen 
resultaat’.  
Dit onderdeel heeft geen betrekking op de onderzoeksvraag. Handig zijn deze gegevens 
wel. HIJS kan zien dat zij nog een grote achterstand heeft op Puna en kan zich laten 
inspireren door de werkwijze van dit platform en de andere concurrenten op social media.  
 

 

4.1.9 Bekend met HIJS? 

Aan de respondenten is gevraagd of zij bekend zijn met Hiphop In Je Smoel. In totaal geeft 
54,3% aan het te kennen en 45,7% niet. De reden waarom deze vraag later is gesteld, is 
omdat de respondenten bij de vorige vraag moesten aangeven naar welk hiphopplatform 
hun voorkeur uit gaat. Als deze twee vragen waren omgewisseld, was de kans groter dat 
HIJS in de top of mind van de respondenten zou staan. Hierdoor zouden de respondenten 
sneller met: HIJS, antwoorden. Dit heeft een negatief effect op de betrouwbaarheid en 
representativiteit van het onderzoek.  
Dit onderdeel heeft echter geen betrekking op de onderzoeksvraag. Wel is het voor HIJS 
handig om te weten dat zij nog niet bij alle hiphopliefhebbers bekend staat en dat er op dit 
gebied nog een grote slag geslagen kan worden. Voor de resultaten van deze vraag, zie 
bovenstaande grafiek op de volgende bladzijde. 
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4.1.10 Voorkeur typen content 

De resultaten van deze vraag beantwoorden voor een groot gedeelte de onderzoeksvraag. 
Daarom wordt deze vraag als de belangrijkste vraag van de enquête beschouwd.  
Bij deze vraag moesten de respondenten vier à vijf antwoordmogelijkheden aanvinken. Dit 
betekent dat het minimum aantal antwoorden op 1112 (278 respondenten x 4 antwoorden) 
en het maximum aantal antwoorden op 1390 (278 respondenten x 5 antwoorden) staat. In 
totaal zijn er 1257 antwoordmogelijkheden aangekruist. Als alle percentages van het 
onderstaande taartdiagram bij elkaar worden opgeteld, is het totaal: 452% (1257 
aangekruiste antwoorden / 278 respondenten x 100%).  
Als meest belangrijke typen content is gekozen voor: aankondigingen muziek (92,1%) en 
aankondigingen evenementen (84,5%). Als minst belangrijke is gekozen voor: commerciële 
berichten. Hier heeft 3,2% van de respondenten op gestemd.  
De antwoordmogelijkheden zijn voortgekomen uit een concurrentenanalyse (zie hoofdstuk 
2.4 Typen content). Er is gekeken naar de typen content die de muziekplatforms Noisey, 
XITE en MTV op social media plaatsen.  
De uitkomsten van deze vraag vullen samen met hoofdstuk 4.1.11 Onderwerpen content, de 
‘C’ van Consistentie in (zie hoofdstuk 2.2.4 De 3C’s van een contentstrategie). Door middel 
van deze vraag worden de Psychologische behoeften (zie hoofdstuk 2.1.1 Needscope 
Systeem) van de doelgroep in kaart gebracht. Voor de resultaten, zie onderstaande grafiek. 
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4.1.11 Onderwerpen content 

HIJS richt zich op alle elementen van de hiphopcultuur: rap, deejayen, beatbox, graffiti en 
breakdance. Aan de respondenten is gevraagd wat voor cijfer zij aan elk element geven. 
Van elk element is het gemiddelde cijfer berekend. Rap scoorde het hoogst uit het 
onderzoek en graffiti het laagst. Aan de hand van deze gegevens kan HIJS beslissen 
hoeveel berichten zij per element moet plaatsen. Des te populairder het element, des te 
meer berichten hier over moeten gaan.  
Deze gegevens vullen samen met hoofdstuk 4.1.10 Voorkeur typen content, de ‘C’ van 
Consistentie in (zie hoofdstuk 2.2.4 De 3C’s van een contentstrategie). Ook vullen de 
resultaten van deze vraag het kopje Thema’s van het piramidemodel voor een 
contentstrategie in (zie hoofdstuk 2.2.2 Het piramidemodel voor contentstrategie). De 
wensen en behoeften betreft onderwerpen content behoren tot de Psychologische 
behoeften (zie hoofdstuk 2.1.1 Needscope Systeem).   
 

 

4.1.12 Voorkeur contentsoort 

De laatste vraag luidt: ‘Naar wat voor soort social mediabericht gaat jouw voorkeur?’. De 
respondenten konden kiezen uit tekst, foto of video. Het onderstaande staafdiagram toont 
de resultaten van deze vraag.  
Deze resultaten vullen voor een deel de ‘C’ van Context in van de 3C’s van een 

contentstrategie (zie hoofdstuk 2.2.4 De 3C’s van een contentstrategie).  
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4.2 Resultaten diepte-interviews 

Met het interview is er dieper ingegaan op de resultaten van het kwantitatief onderzoek. Aan 
de geïnterviewden is gevraagd welke typen content op welk social mediakanaal moeten 
verschijnen en waarom (‘C’ van Context, zie hoofdstuk 2.2.4 De 3C’s van een 
contentstrategie), wat er moet gebeuren met de vier slechts scorende typen content uit het 
onderzoek, in hoeverre HIJS de interactie met haar volgers moet aangaan (‘C’ van 
Conversatie, zie hoofdstuk 2.2.4 De 3C’s van een contentstrategie) en hoeveel berichten 
HIJS per social mediakanaal per dag zou moeten plaatsen, oftewel de frequentie (vult het 
kopje Campagnes in van het piramidemodel voor een contentstrategie in hoofdstuk 2.2.2 
Het piramidemodel voor contentstrategie). Voor de volledig uitgewerkte interviews zie: 
Bijlage II: Interviews.  

4.2.1 Indeling van typen content op social mediakanalen 

Dit vult de ‘C’ van Context in. Zie hoofdstuk 2.2.4 De 3C’s van een contentstrategie. 

 
Aankondigingen muziek - Facebook 

Hieronder  vallen ook interviews, documentaires, reviews en reportages. Dit is verteld aan 
de respondenten van het kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Vijf van de zes 
geïnterviewden willen dit type content op Facebook zien. Zij vinden dit type content heel 
belangrijk en van alle drie de social media, gebruiken zij Facebook het meest. Wanneer dit 
type content op Facebook wordt geplaatst is voor hen de kans het kleinst dat zij de 
aankondigingen van muziek zullen missen.  
Eén respondent koos voor Instagram. Bij dit social medium krijg je alle geplaatste content 
van de bedrijven die je volgt in jouw tijdlijn te zien. Hierdoor is de kans kleiner dat sommige 
aankondigingen van muziek niet worden opgemerkt. Het nadeel van Instagram is dat er 
geen clickable-links in de omschrijving van een bericht geplaatst kunnen worden. Wel kan er 
een clickable-link in de biografie van de Instagram-gebruiker worden geplaatst. Sommige 
merken zetten de bijbehorende link van de door haar als laatst geplaatste bericht in hun 
biografie. Wel moet de link in de biografie elke keer aan worden gepast als het merk een 
nieuw bericht op Instagram plaatst.  
 
Aankondigingen evenementen - Facebook 

Dit type content wordt door de doelgroep tevens als heel belangrijk gezien. Alle 
geïnterviewden kozen bij dit type content voor het social medium Facebook. Naast dat zij 
hier veel gebruik van maken, biedt Facebook de mogelijkheid om een evenementenagenda 
bij te houden. Dit wordt door de geïnterviewden actief gebruikt. In de evenementenagenda 
kan je zien: wanneer/waar het is, hoeveel mensen er gaan en wie er gaan. Ook maken weer 
de clickable-links dit social medium aantrekkelijk. Door hier op te klikken worden zij vaak 
doorgestuurd naar een website waar je meer informatie over het evenement kan verkrijgen 
en tickets kan aanschaffen. 
 
Exclusieve foto’s/video’s artiesten - Instagram 

Alle geïnterviewden hebben gekozen voor Instagram. Veel van hen volgen al bepaalde 
artiesten hierop of zoeken op hashtags om exclusief beeldmateriaal te verkrijgen. Naar dit 
type content is dus veel vraag. Wel moet de content echt exclusief zijn en gemaakt worden 
door het hiphopplatform zelf. Het blijkt dat hiphopplatforms van allebei te weinig doen. 
Sommige van de respondenten gaven aan alleen foto’s, en geen video’s te willen zien op 
Instagram. Dit social medium biedt de mogelijkheid om video’s te plaatsen maar deze 
kunnen maar 15 seconden duren. Dit vinden zij te kort. Wel zouden zij exclusieve video’s op 
Facebook willen zien, omdat er op dit social medium geen tijdslimiet aan videocontent zit.   
 
Ideeën/toekomstige plannen - Facebook 

Het merendeel van de geïnterviewden hecht geen waarde aan dit type content. Ze zien wel 
wat er gaat gebeuren, zeggen ze. Om erachter te komen op welk social mediakanaal dit 
moet komen en om de 46% van de respondenten (zie 4.1.10 Voorkeur typen content) niet 
teleur te stellen ben ik door gaan vragen.  
Facebook was bij allen het antwoord. Dit komt omdat dit het social medium is waar zij het 
meest gebruik van maken en omdat je hier clickable-links op kan plaatsen. Er werd 
aangegeven dat een hiphopplatform niet alles weg moet geven betreft ideeën/toekomstige 
plannen. Zij moet het mysterieus houden zodat de hiphopliefhebber zich kan verheugen. 
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Winacties – Facebook/Instagram/Snapchat 

Tijdens de diepte-interviews zijn alle social mediakanalen aangewezen voor dit type content. 
Facebook en Instagram vielen het meest in de smaak. Wel moet er op Instagram een 
exclusieve hashtag komen voor de winactie, anders zullen er veel berichten worden gepost 
onder deze hashtag die niks met de winactie te maken hebben.  
Snapchat wordt als geschikt gezien maar heeft wel twee minpuntjes: op het social medium 
is niet te zien hoeveel mensen er meedoen en wie er meedoen. Dit heeft een negatief effect 
op de geloofwaardigheid van de winactie.  
De geïnterviewden die nooit meedoen aan winacties geven aan dat zij de meeste winacties 
ongeloofwaardig vinden. Het vermoeden is gewekt dat de prijs nooit wordt uitgereikt of dat 
de winnaar iemand is die connecties heeft met de verschaffer van de prijs.  
 
Achter de schermen - Snapchat 

Hier werd positief op gereageerd en aangegeven dat hiphopplatforms met dit type content te 
weinig doen. De social mediakanalen Snapchat en Instagram werden genoemd. Het 
voordeel van Instagram is dat de content blijft staan als het geplaatst is. Bij Snapchat is het 
binnen een dag verwijderd. Ondanks dit feit is Snapchat meer geschikt voor dit type content. 
Ten eerste heeft de lengte van een video op Snapchat geen limiet. Op Instagram is dit 15 
seconden. Ten tweede is de gebruiksvriendelijkheid van Snapchat hoog. Je klikt op het 
verhaal/de content, en gaat met één klik op het scherm door naar de volgende video van het 
verhaal.  
 
Discussies – Facebook/Instagram 

De mening van de geïnterviewden zijn verdeeld over dit type content. Sommigen vinden dat 
hiphopplatforms dit type content te weinig plaatsen maar dat dit wel hoort bij het karakter 
van hiphop. Anderen vonden dat een hiphopplatform geen discussie moet aanwakkeren, 
maar dit over moeten laten aan haar volgers. De geïnterviewden die een positieve kijk op dit 
type content hebben, gaven aan dit op Facebook of Instagram te willen zien. Op deze twee 
social media is er ruimte voor discussie. Gebruikers kunnen reacties plaatsen en op andere 
reacties reageren. Op Snapchat is er geen interactie tussen de volgers van een platform 
mogelijk.  
 
Grappige algemene foto’s/video’s - X 

Er is door allen duidelijk aangegeven dat dit type content niet op een hiphopplatform thuis 
hoort en dat het dus weggelaten moet worden. 
 
Informatie over de organisatie - Website 

Dit wordt gezien als een interessant type content, maar niet voor op social media. De 
geïnterviewden zouden dit graag op de website terug willen zien.   
 
Grafieken met feiten - Instagram 

Een enkeling gaf aan dat hij dit op Instagram wil zien. Wel vertelde hij erbij dat hij dit 
interessant vindt omdat hij zelf actief is in de muziekindustrie. Voor mensen die hier niet 
actief in zijn lijkt het hem een saai type content. Anderen gaven aan dat alleen een grafiek 
op een foto erg saai is. Wanneer dit in een video wordt verwerkt zou het interessanter 
kunnen zijn en zouden zij het op Instagram willen zien.  
 
Commerciële berichten - X 

Vijf van de zes geïnterviewden gaven aan dat dit type content weg moet. Eén gaf aan het 
nog best interessant te vinden als het bericht aan hiphop gerelateerd is.   

4.2.2 Interactie met volgers 

Dit vult de ‘C’ van Conversatie in. Zie hoofdstuk 2.2.4 De 3C’s van een contentstrategie. 
 
Hierover waren de meningen verdeeld. Twee van de geïnterviewden gaven aan dat een 
hiphopplatform zich mag mengen in gesprekken. Zij heeft er verstand van en kan een goede 
onderbouwde mening geven. Wel moet dit op een vriendelijke manier gebeuren. De andere 
vier geven aan dat een hiphopplatform zich afzijdig moet opstellen. Wel moet zij alle vragen 
van haar volgers beantwoorden. Dit gebeurt te weinig door hiphopplatforms.  
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4.2.3 Berichten per dag 

Dit vult het kopje Campagnes in van het piramidemodel voor een contentstrategie. Zie 
hoofdstuk 2.2.2 Het piramidemodel voor contentstrategie. 
 
Facebook 
Er is meerdere keren aangegeven dat  hiphopplatforms te veel berichten op Facebook 
plaatsen. Hiervan krijgen de volgers maar een aantal berichten te zien. Het komt voor dat dit 
de berichten zijn die niet aansluiten op interesses van de geïnterviewden. Dit ervaren zij als 
storend. Zij willen dus dat hiphopplatforms minder berichten per dag plaatsen. Rond de 
twee/drie berichten wordt als acceptabel gezien. 
 
Instagram 

Hierop willen de geïnterviewden rond de twee berichten per dag zien. Op Instagram krijgen 
de gebruikers alle geplaatste berichten (van een account dat zij volgen) in hun tijdlijn te zien. 
Wanneer er veel berichten op dit social medium per dag worden geplaatst, komt het over als 
spam. Het ontvolgen van het desbetreffende kanaal kan een gevolg zijn. 
 
Snapchat 
Op dit social medium willen de geïnterviewden één verhaal per dag zien. De tijdsduur van 
het verhaal heeft geen limiet wanneer de inhoud/kwaliteit goed is. 

4.3 Conclusie fieldresearch 

Hierin staat de informatie die antwoord geeft op de probleemstelling/onderzoeksvraag. Deze 
informatie is weergegeven in de infographic op de volgende bladzijde.  
 
Toelichting 

 De bovenstaande drie iconen geven de social mediakanalen aan. Links: Facebook 
– midden: Instagram – rechts: Snapchat 

 Daaronder staat de intensiteit van het gebruik van de respondenten per social 
medium. Dit is onderverdeeld in: nooit – zelden – soms- regelmatig – dagelijks. De 
percentages geven aan hoeveel procent van de doelgroep in de desbetreffende 
categorie valt. 

 Daaronder zijn in totaal negen verschillende typen content weergegeven. Per social 
medium is aangegeven welke typen content daarop geplaatst moeten worden. 
Onder Instagram staat een stippellijn met het type content: grafieken met feiten. De 
doelgroep wil dit type content zien, mits het uitgewerkt wordt in een video. Het type 
content ‘exclusieve foto’s/video’s’ is onderverdeeld in twee typen content 
(exclusieve foto’s en exclusieve video’s). De exclusieve foto’s wil de doelgroep op 
Instagram zien en de exclusieve video’s op Facebook. De video’s moeten langer 
dan 15 seconden duren en dit is op Facebook mogelijk. Deze informatie is tijdens 
de diepte-interviews vergaard.  

 De content die de doelgroep niet wil zien, staan aangegeven onder: ‘weggelaten 
typen content’. 

 Aan de rechterzijde staat welk type content op de website moet verschijnen. 

 Aan de linkerzijde staan de drie contentsoorten (tekst, foto, video) en de populariteit 
daarvan onder de respondenten. De percentages achter de contentsoorten geven 
aan hoeveel procent van de respondenten hierop gestemd heeft.  

 Onderaan de infographic staan de gemiddelden van de cijfers die de respondenten 
aan de hiphop-elementen hebben toegekend.  
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5 Advies 

Naar aanleiding van het onderzoek en de resultaten geef ik hieronder mijn advies in de vorm 
van een op maat gemaakte social media contentstrategie voor HIJS. Dit advies sluit aan op 
de wensen en de behoeften van de leeftijdscategorie 18-24 jaar ten aanzien van de typen 
content op de social mediakanalen (Facebook, Instagram en Snapchat) van HIJS. Door dit 
advies weet het hiphopplatform: welke typen content zei per social mediakanaal moet 
plaatsen, wat de onderwerpsverdeling van de content moet zijn, welke contentsoort de 
meeste aandacht moet krijgen, in welke frequentie de content per dag per social 
mediakanaal geplaatst moet worden en in hoeverre zij de dialoog/interactie met de 
doelgroep aan moet gaan. Ook is het belangrijk voor HIJS om te kijken naar de populariteit 
per type content onder de doelgroep. Voorbeeld: uit kwantitatief onderzoek is gebleken dat 
van de aangestelde typen content op Facebook: ‘aankondigingen muziek’ het meest 
populair is en exclusieve video’s artiesten het minst. HIJS moet dus meer berichten van het 
type ‘aankondigingen muziek’ op Facebook plaatsen dan van het type ‘exclusieve video’s 
artiesten’. Zo speelt zij in op de wensen en behoeften van de doelgroep. 

5.1 Social Technographics Profile 

 
Door middel van fieldresearch (zie hoofdstuk 4.1.7 Redenen social mediagebruik) is er te 
weten gekomen dat het grootste gedeelte van de doelgroep van HIJS, net als de gehele 
groep millennials (18-24 jaar), tot de Joiners en Spectators behoort (zie hoofdstuk 2.1.2 
Social Technographics Profile). De voornaamste redenen voor hun social mediagebruik zijn: 
om in contact te komen met vrienden/kennissen, om up-to-date te blijven van nieuws en 
evenementen en tijdsdoding.  
 
De Joiners:  zijn aanwezig op social media om hun gebruikersprofiel en de bijbehorende 
vriendschappen te onderhouden (om in contact te komen met vrienden/kennissen). Net als 
de Collectors nemen zij informatie tot zich, maar in mindere mate. Zo nu en dan bezoeken 
zij social mediakanalen, checken zij hun inbox en verlaten zij het desbetreffende social 
medium weer.  
 
De Spectators:  net als de Joiners nemen zij informatie tot zich, maar alleen als het hen 
relevante kennis verschaft (om up-to-date te blijven van nieuws en evenementen). Het 
updaten van een status wordt door de Spectators niet gedaan. Daarnaast lezen de 
Spectators blogs/forums/reviews, luisteren ze naar podcasts en kijken zij naar video’s.   
 
Voor HIJS is het relevant om te weten dat haar doelgroep actief is op social media. Maar 
hoe speelt HIJS hier op in?  
HIJS plaatst nu alleen nog maar links op social media die doorverwijzen naar de website. Dit 
zijn links die gerelateerd zijn aan reviews en worden geplaatst in de vorm van een foto. 
Doordat HIJS altijd dezelfde soort content plaatst, gaat dit vervelen bij de doelgroep en ten 
kosten van de effectiviteit van de content.  
HIJS zou er goed aan doen om minder foto’s en meer video-content te plaatsen. Hiermee 
speelt HIJS in op de behoefte van de Spectators. Daarnaast is uit fieldresearch gebleken 
dat bij 43,2% van de respondenten de voorkeur naar videocontent uitgaat. Concurrenten als 
Puna, Noisey, Top Notch en 101Barz spelen hier op in en winnen hiermee een grote 
populariteit. Als HIJS niet meegaat in deze trend, zal zij vroeg of laat volgers verliezen.   
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5.2 Piramidemodel voor contentstrategie 

Door middel van fieldresearch is het mij mogelijk gemaakt om dit model in te vullen. De zes 
lagen van de piramide zijn: 

 Kernboodschap 

 Thema’s 

 Issue kalender 

 Campagnes 

 Kanalen 

 Doelgroep 
 

Kernboodschap 

De kernboodschap is vanzelfsprekend hiphop-nieuws. 
 
Thema’s 

Aan de doelgroep is gevraagd om een cijfer aan elk hiphopelement te geven. De vijf 
elementen van hiphop zijn: rap, deejayen, beatbox, graffiti en breakdance. Hieruit kwamen 
de volgende cijfers: 

 Rap: 9 

 Deejayen: 6,2 

 Beatbox: 6,1 

 Graffiti: 5,7 

 Breakdance: 6,7 
 
Door naar de hoogte van elk cijfer te kijken, kan HIJS beslissen welke onderwerpen het 
meest aan bod moeten komen. Rap wordt het meest gewaardeerd door de doelgroep en 
graffiti het minst. Op de social mediakanalen moeten dus veel meer berichten over rap 
verschijnen dan over graffiti. Zo wordt er ingespeeld op de wensen en behoeften van de 
doelgroep. Momenteel hebben bijna alle berichten van HIJS betrekking op het onderwerp: 
rap. Hier moet meer variatie in komen. Beatbox is bijna nog nooit aan bod gekomen, terwijl 
HIJS op haar website aangeeft dat zij zich hiermee profileert.  
 
Issue kalender 

Voor HIJS is het rendabel om in te haken op belangrijke dagen. Denk hierbij aan 
Koningsdag, Kerst en Nieuwjaar. Ook gebeurtenissen in de hiphopscene kunnen gebruikt 
worden om op in te haken. HIJS zou er goed aan doen om een gebeurtenissenkalender op 
te stellen. Hierin staan alle gebeurtenissen. Zo kan HIJS ruim van te voren inhakende 
content bedenken. Omdat een issue kalender geen betrekking heeft om mijn 
onderzoeksvraag, raad ik HIJS aan om vervolgonderzoek te doen naar historische en 
toekomstige gebeurtenissen. 
 
Campagnes 

Wanneer moet er content geplaatst worden? Ik raad HIJS aan om vervolgonderzoek te doen 
naar de tijdstippen waarop haar doelgroep het meest gebruik maakt van Facebook, 
Instagram en Snapchat. Door dit in kaart te brengen, weet HIJS wanneer zij het best een 
bericht kan plaatsen en wordt de kans vergroot dat haar (potentiële) volgers het bericht op 
social media te zien krijgen. Dit vergroot het bereik van het bericht.  
 
Hoeveel campagnes moeten worden voorzien van content? Dit wordt frequentie genoemd. 
Dagelijks plaatst HIJS rond de tien berichten op Facebook. Dit wordt als te veel gezien door 
de doelgroep.  Zij wil dagelijks rond de twee/drie berichten zien en vindt de frequentie die 
HIJS hanteert erg storend en als spam overkomen. Daarnaast heeft een hoge frequentie 
van berichtplaatsing een negatief effect op het bereik van de content. Dit heeft te maken met 
het algoritme van Facebook. Als een bericht slecht scoort (weinig likes/comments/shares), 
neemt Facebook dit gegeven mee naar het eerstvolgende bericht en perkt zij het bereik van 
het volgende bericht in. Als dit eerstvolgende bericht ook slecht scoort, zal het bereik van 
het volgende bericht nog meer ingeperkt worden. Zo komt HIJS in een neerwaartse spiraal 
te zitten. Dit is een belangrijk feit betreft het algoritme.  
Ik raad HIJS aan om vervolgonderzoek te doen naar het algoritme van Facebook (zie 
hoofdstuk 6.3 Mogelijkheden tot vervolgonderzoek).  
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Op Instagram doet HIJS vrij weinig. Soms plaatst HIJS een lange tijd niks en op het andere 
moment plaatst zij meerdere foto’s. Op Instagram moet frequenter te werk worden gegaan. 
De doelgroep wil rond de twee berichten per dag zien. Deze content moet van hoge kwaliteit 
(HD) zijn. Daarnaast plaatst HIJS dezelfde content op Instagram als zij op Facebook plaatst. 
Elk social medium moet haar eigen propositie krijgen. Waarom zou iemand HIJS op 
Instagram volgen als zij op Facebook exact dezelfde content te zien krijgt? Exclusieve 
winacties, exclusieve foto’s van artiesten en grafieken met feiten zijn een goede propositie 
voor op dit kanaal.  
 
Op Snapchat moet elke dag één interessant verhaal worden geplaatst. De lengte van het 
verhaal heeft geen limiet, als HIJS maar kwaliteit levert.  
 
Kanalen 

Uit onderzoek is gebleken dat Facebook, Instagram en Snapchat de meest gebruikte social 
media zijn bij de millennials. Uit vooronderzoek is gebleken dat Facebook door 75,6% van 
de millennials gebruikt wordt, Instagram door 43,1% en Snapchat door 32,9%.  
Dit zijn hoge percentages, maar de percentages bij de doelgroep van HIJS zijn groter. Dit is 
gebleken uit fieldresearch.  
Van de doelgroep maakt 100% gebruik van Facebook, 70,5% van Instagram en 65,1% van 
Snapchat.  
Momenteel is HIJS dagelijks actief op Facebook. Op Instagram plaatst zij zo nu en dan 
content en van Snapchat maakt zij nog helemaal geen gebruik. HIJS zou er goed aan doen 
om een account op Snapchat aan te maken en alle drie de social mediakanalen actief en 
effectief te gebruiken.  
 
Doelgroep 

De hoofddoelgroep van HIJS bestaat uit mensen van 18-24 jaar oud die geïnteresseerd zijn 
in de ins en outs van de binnenlandse en buitenlandse hiphopscene. Dit onderzoeksrapport 
heeft betrekking op deze doelgroep.  

5.3 De 3C’s van een contentstrategie  

Een contentstrategie is onder te verdelen in 3 C’s: consistentie, context en conversatie. In 
dit hoofdstuk worden alle drie de C’s voor HIJS ingevuld. Dit advies is gebaseerd op desk- 
en fieldresearch. 
 
Consistentie 

Social media zorgen ervoor dat volgers/fans een verhaal verwachten van een merk dat hen 
met het bedrijf bindt. De volgers moeten telkens eenzelfde merkbeleving ervaren. Om deze 
merkbeleving te creëren, moet HIJS weten wat voor typen content de doelgroep wil zien en 
wat daarvan de inhoud moet zijn. Door middel van vooronderzoek is mij bekend geworden 
welke typen content er geplaatst kunnen worden op een muziek-/hiphopplatform (zie 
hoofdstuk 2.4 Typen content). Over welk onderwerp de content moet gaan is ook bekend 
(zie hoofdstuk 5.2 Piramidemodel voor contentstrategie – Thema’s).  
 
-Aankondigingen muziek 
Dit wordt door de doelgroep 18-24 jaar als meest populaire type content gezien. Momenteel 
behoren alle Facebook-berichten van HIJS hiertoe. Denk aan: aankondigingen nieuwe 
tracks, interviews, reportages en reviews. HIJS moet dit type content behouden maar 
minder vaak plaatsen. Meer variatie in de typen content is door de hoofddoelgroep gewenst. 
 
-Aankondigingen evenementen 
Dit type content is bijna net zo populair bij de doelgroep als ‘aankondigingen muziek’. Dit 
type wordt momenteel door HIJS geplaatst maar op een verkeerde manier. HIJS plaatst de 
content met een link naar de website. De doelgroep wil juist een link naar het Facebook-
evenement zien. Het zijn namelijk actieve gebruikers van de evenementenagenda. Hierin 
kunnen zij zien: waar het evenement is, hoeveel mensen er komen, welke mensen er heen 
gaan etc. Ook wordt het voor de doelgroep makkelijker gemaakt om tickets aan te schaffen. 
Op de evenementenpagina kan een link geplaatst worden naar de website waar de tickets 
verkrijgbaar zijn (ticketscript, ticketmaster etc.).  
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HIJS plaatst nu content met een link naar een expliciete advertentie op de HIJS-website. 
Zulke content moet zij niet op de website plaatsen. De doelgroep is namelijk niet gediend 
van commerciële berichten. HIJS zou beter de pagina van het evenement op Facebook 
kunnen plaatsen en in de omschrijving een link naar haar eigen website. Op de website 
staat dan bijvoorbeeld een interview met de evenementenorganisator of een eigen ervaring 
van HIJS met het evenement. Hiermee kleedt zij het nieuws met een HIJS-jasje aan (goed 
voor de naamsbekendheid) en ondermijnt zij het commerciële tintje van het bericht. HIJS 
maakt op deze manier twee soorten berichten van één nieuwsfeitje. Enerzijds aankondiging 
evenement op Facebook (d.m.v. delen evenementenpagina) en anderzijds een interessant 
stuk op de HIJS-website.  
Wanneer HIJS deze manier niet wil hanteren zou zij ook het volgende kunnen doen. Zij zou 
een geldbedrag aan de desbetreffende evenementenorganisatie kunnen vragen in ruil voor 
het promoten van het evenement op de Facebook-pagina en website. Dit ontvangen bedrag 
zou HIJS vervolgens in de promotie van haar eigen Facebook-pagina kunnen steken. In 
plaats van een geldbedrag zou HIJS ook kunnen vragen of het desbetreffende evenement 
de Facebook-pagina van HIJS op haar evenementenpagina wil delen.  
 
-Exclusieve foto’s/video’s artiesten 
Dit type content is nu onderverdeeld in twee typen content: exclusieve foto’s artiesten en 
exclusieve video’s artiesten. Dit komt omdat de doelgroep de foto’s op Instagram wil zien en 
de video’s op Facebook. De exclusieve video’s wil de doelgroep op Facebook zien omdat 
hierop geen tijdslimiet aan videocontent verbonden is. Daarnaast maakt zij veel gebruik van 
dit social medium. De content op beide social mediakanalen moet wel echt exclusief zijn en 
dus zelf geschoten worden door HIJS.  
Door middel van een hashtag kan HIJS de foto’s op Instagram categoriseren. Voor HIJS is 
dit een mogelijkheid om nieuwe volgers te werven. Daarnaast is uit fieldresearch gebleken 
dat hiphopplatforms te weinig exclusieve foto’s/video’s online plaatsen. Voor HIJS is dit een 
kans.   
 
-Ideeën/toekomstige plannen 
Uit onderzoek is gebleken dat 46% van de respondenten dit type content wil zien. Facebook 
is aangewezen als social mediakanaal. De doelgroep wil niet dat een hiphopplatform alles 
weggeeft over haar ideeën/toekomstige plannen, maar dat zij het spannend houdt. Hierdoor 
hebben de volgers wat om naar uit te kijken.  
Als tip geef ik het volgende mee. HIJS moet haar volgers de mogelijkheid geven om mee te 
denken en invloed uit te oefenen op de toekomstige plannen. Voorbeeld: de volgers 
beslissen een aantal onderwerpen van de toekomstige content en HIJS bepaalt de 
vormgeving van de content (tekst/foto/video). Zo laat HIJS zien dat zij luistert naar haar 
doelgroep. Dit zal voor een betere relatie met haar volgers zorgen. Ook wordt hierdoor 
spanning bij de volgers gecreëerd. Precies wat zij willen.  
 

-Winacties 
Momenteel plaatst HIJS nog geen winacties op social media. Uit fieldonderzoek is gebleken 
dat de doelgroep dit graag wil zien op alle drie de social mediakanalen. De prijzen kunnen 
door HIJS zelf worden gefinancierd of door middel van een barterdeal worden verwezenlijkt.  
Wel moet er op elk social mediakanaal een unieke winactie gehouden worden. Dus niet op 
alle drie de social mediakanalen dezelfde winactie.  
Ook is het van belang om betrouwbaar over te komen. Uit onderzoek is gebleken dat veel 
mensen niet meedoen aan een winactie omdat zij niet geloven dat er echt een prijs wordt 
uitgereikt of dat zij denken dat de prijs wordt uitgereikt aan iemand die een connectie heeft 
met de interne organisatie. HIJS moet duidelijk laten blijken dat dit niet het geval is. 
Wat voor acties zou HIJS kunnen organiseren? Op Facebook zou HIJS een like en deel –
actie kunnen plaatsen. De volgers moeten hierbij het bericht liken en op hun tijdlijn delen. 
Deze actie zorgt voor een vergroting van naamsbekendheid. Volgens de reglementen van 
Facebook mag de winnaar niet op Facebook bekend worden gemaakt. De bekendmaking 
moet dus op de website van HIJS worden gepubliceerd.  
Op Instagram is het mogelijk om content te categoriseren met een hashtag. Hierop zou HIJS 
een actie kunnen bedenken dat de deelnemers een foto/video moeten plaatsen onder een 
exclusieve hashtag (bijv. #hijswinactie). Wel is het belangrijk dat de hashtag echt exclusief is 
en niet verwart kan worden met andere hashtags.  
Op Snapchat zou er een selfie-actie gehouden kunnen worden. Deelnemers moeten 
bijvoorbeeld een video van zichzelf opsturen terwijl zij mee-rappen met het nieuwste 
nummer van een artiest. Het nadeel van Snapchat is wel dat de deelnemers niet kunnen 
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zien hoeveel mensen en welke mensen er allemaal aan de actie meedoen. HIJS kan dit 
oplossen door de ingestuurde content op de website te plaatsen.  
Dit zijn echter een paar voorbeelden. Er zijn nog veel meer winacties mogelijk. 
 
-Achter de schermen 
Van dit type content maakt HIJS nog geen gebruik, tevens als het social mediakanaal 
(Snapchat) dat hiervoor is aangesteld. De doelgroep wil ‘behind the scenes’ zien, in de vorm 
van een verhaal. Dit verhaal heeft geen tijdslimiet. De losse video’s in het verhaal hebben dit 
wel, en kunnen rond de 10 seconden duren.  
Belangrijk om te weten is dat Snapchat geen mogelijkheid biedt om bestaande videocontent 
te importeren. Dit betekent dat de content op de plaats van productie aan het verhaal moet 
worden toegevoegd. Als invulling van dit type content zou HIJS bijvoorbeeld: the making off 
van een videoclip, in de studio met.., backstage video’s of exclusieve spitsessies uit kunnen 
zenden. 
 
-Discussies 
Volgens de doelgroep is HIJS nog te bescheiden op social media. Zij zou meer de 
discussies aan moeten wakkeren en meer haar ‘mond’ open moeten trekken. Dit is tevens 
het karakter van hiphop. HIJS dient nu als een soort doorvoerkanaal van nieuwe muziek en 
vertelt er nauwelijks bij wat zij zelf van het product vindt. HIJS moet zich online meer als een 
mens van vlees en bloed presenteren, dan als een robot. Een platform met een karakter 
waar volgers de discussie mee aan kunnen gaan. De tone of voice van HIJS moet 
vriendelijk en professioneel zijn. Onderbouwing van haar mening is vereist.  
Dit type content zou het best op Facebook en Instagram geplaatst kunnen worden. Op deze 
social media is namelijk ruimte voor openlijke interactie met de volgers. Op Snapchat is dat 
niet.  
 
-Grafieken met feiten 
De doelgroep vond dit op het eerste moment vrij saai. In een grafiek op een afbeelding was 
zij niet geïnteresseerd. Toen er werd voorgesteld om de grafiek in een video te verwerken, 
werd de interesse gewekt. De doelgroep is namelijk voorstander van videocontent.  
De grafiek zou bijvoorbeeld aan kunnen geven: de carrièreverloop van een artiest of het 
aantal verkopen van zijn album, de populariteit van hiphop in het algemeen, of de meest 
‘underrated’ rappers in de hiphopscene. Dit type content plaatst HIJS nog niet op Instagram,  
en is een mooie aanvulling hierop.   
 
-Informatie over de organisatie 

Hieraan hoeft niks te worden veranderd. Momenteel plaatst HIJS deze informatie op haar 
website en dit is tevens de plek waar de doelgroep dit type content wil zien.  
 
-Weggelaten typen content 

Hieronder vallen: grappige algemene foto’s/video’s en commerciële berichten. Deze typen 
content worden momenteel niet door HIJS gepubliceerd. Dit moet zo blijven. HIJS is een 
informatief platform en geen entertainmentplatform. Ook de commerciële berichten moeten 
buiten beschouwing worden gelaten. De doelgroep is hier niet van gewenst. 
 
Context 

Indeling soort content per social mediakanaal: 

 Facebook: foto’s/video’s 

 Instagram: foto’s (+ video voor ‘grafieken met feiten’) 

 Snapchat: video’s 
 
Conversatie 

Momenteel reageert HIJS op alle vragen van haar volgers. Dit vind de doelgroep prettig en 
hier moet HIJS dus niks aan veranderen. Wel vindt de doelgroep dat HIJS zich nog te 
bescheiden opstelt. Zij zou meer de discussie moeten aanwakkeren en haar ‘mond’ open 
trekken. Ook moet HIJS zich online meer als een mens van vlees en bloed presenteren, dan 
als een robot. Een platform met een karakter waar volgers de discussie mee aan kunnen 
gaan. De tone of voice van HIJS moet vriendelijk en professioneel zijn. Onderbouwing van 
haar mening is vereist. 
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6 Evaluatie 

In dit hoofdstuk evalueer ik hoe mijn onderzoek is verlopen. Ook beschrijf ik de 
betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. Tenslotte geef ik de mogelijkheden voor 
vervolgonderzoek aan. 

6.1 Onderzoeksproces 

In de bijlage is de goedkeuring van mij plan van aanpak en de volledige versie te vinden, 
Tijdens het onderzoek heb ik veel gebruik gemaakt van mijn plan van aanpak. Als ik ergens 
tegen aanliep, pakte ik mijn plan van aanpak erbij om te kijken: wat moet ik precies 
onderzoeken? Dit om onnodige informatie te voorkomen. 
 
Voor mijn onderzoek moest ik 271 enquêtes afnemen. In totaal heb ik er 278 afgenomen. 
Mede dankzij HIJS is het mij gelukt om 271 enquêtes te realiseren. Zij heeft de enquête op 
Facebook geplaatst en mij toegang gegeven tot haar mailbestand. De rest van de enquêtes 
heb ik op straat in Amsterdam afgenomen.    
 
Ook de interviews verliepen goed. In drie dagen tijd waren alle interviews afgenomen. 
Tijdens de interviews had ik de spraakrecorder van mijn mobiel aangezet. Zo kon ik thuis 
terugluisteren wat er allemaal tijdens het interview gezegd is. Elke interview duurde rond de 
twintig minuten. Uiteindelijk zijn de resultaten niet in SPSS, maar in Excel verwerkt. 

6.2 Validiteit  

Het onderzoek is gedaan aan de hand van drie verschillende methodes: deskresearch, 
kwantitatief onderzoek en kwalitatief onderzoek. Aan de hand van deskresearch kon de 
inhoud van de enquête samengesteld worden.  
 
Het kwantitatief onderzoek verschafte mij: 

 Inzicht in de wensen en behoeften van de doelgroep ten aanzien van de typen 
content op social media (‘C’ van Consistentie) 

 Inzicht in het devicegebruik (bevestiging vooronderzoek) 

 Inzicht in de tijdsbesteding aan social media (bevestiging vooronderzoek) 

 Inzicht in de redenen voor social mediagebruik (Social Technographics Profile) 

 Inzicht in de waardering per hiphop-element (kopje Thema’s in het piramidemodel 
voor contentstrategie) 

 Inzicht in voorkeur contentsoort (‘C’ van Context). 

 Inzicht in het Facebook-/Instagram-/Snapchat-gebruik (bevestiging 
vooronderzoek/kopje Kanalen in het piramidemodel voor contentstrategie) 

 
Het  kwalitatief onderzoek verschafte mij: 

 Inzicht betreft welke typen content op welk social mediakanaal moeten verschijnen 
(‘C’ van Context) 

 Inzicht in hoeverre HIJS de interactie met haar volgers moet aangaan (‘C’ van 
Conversatie) 

 Inzicht in hoeveel campagnes van content voorzien moeten worden, oftewel de 
frequentie (kopje Campagnes in het piramidemodel voor contentstrategie) 
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De steekproefgrootte is voor een betrouwbaarheidsgrootte van 90% behaald. Het behalen 
van een betrouwbaarheidsgrootte van 95% is mij niet gelukt. Hiervoor moest ik 384 
respondenten werven.  
Voor het offline-afnemen van de enquête is aan elke respondent gevraagd of hij in de 
leeftijdscategorie 18-24 jaar valt, naar hiphop luistert en de ins en outs wil weten van de 
hiphopcultuur.  
Bij de online-afname werd voorafgaand niet gevraagd of hij de ins en outs wil weten van de 
hiphopcultuur. Dat komt omdat de respondenten via Facebook/het mailbestand van HIJS 
zijn geworven. Vanzelfsprekend zijn deze mensen geïnteresseerd in de hiphopcultuur. Wel 
is voorafgaand aangegeven dat de benaderden voor het invullen van de enquête in de 
leeftijdscategorie 18-24 jaar moeten vallen.   
Door het zorgvuldig selecteren van de respondenten, is mijn onderzoek betrouwbaar. Door 
middel van diepte-interviews ben ik erachter gekomen wat er werkelijk speelt. Dit maakt mijn 
onderzoek valide. 

6.3 Mogelijkheden tot vervolgonderzoek 

Winacties 

Wat voor soort winacties zijn er mogelijk op Facebook, Instagram en Snapchat en welke zijn 
effectief? Ook is het handig dat HIJS onderzoek doet naar de reglementen per social 
mediakanaal betreft winacties. 
 

Algoritme 

Het is rendabel voor HIJS om onderzoek te doen naar het algoritme van Facebook, oftewel 
Edgerank. Als zij dit algoritme begrijpt, zal het bereik van de geplaatste content groter 
worden.  
 
Issuekalender 

Ik raad HIJS aan om vervolgonderzoek te doen naar historische en toekomstige 
gebeurtenissen omtrent belangrijke dagen in de wereld en gebeurtenissen in de 
hiphopscene. Door dit in kaart te brengen kan HIJS er op inhaken door middel van 
pakkende content.  
 
Tijdstip  

Ik raad HIJS aan om vervolgonderzoek te doen naar de tijdstippen waarop haar doelgroep 
het meest gebruik maakt van Facebook, Instagram en Snapchat. Door dit in kaart te 
brengen, weet HIJS wanneer zij het best een bericht kan plaatsen en wordt de kans 
vergroot dat haar (potentiële) volgers het bericht op social media te zien krijgen. Dit vergroot 
het bereik van het bericht. 
 
Psychologische behoeften 

De behoeften van de doelgroep van HIJS behoren tot de Psychologische behoeften (zie 
hoofdstuk 2.1.1 Needscope Systeem). HIJS zou er goed aan doen om hier onderzoek naar 
te doen. Hoe speelt zij hier op in met haar merkimago? 
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Bijlage I: Enquêtevragen 

1. Leeftijd 

o 18 

o 19 

o 20 

o 21 

o 22 

o 23 

o 24 

2. Geslacht 

o Man 
o Vrouw 

3. Woonachtig in de provincie? 

o Noord-Holland 

o Zuid-Holland 

o Utrecht 

o Flevoland 

o Gelderland 

o Overijssel 

o Groningen 

o Friesland 

o Drenthe 

o Zeeland 

o Noord-Brabant 

o Limburg 

4. Op welke device zit jij het meest op Facebook? 

o Laptop 

o Smartphone 

o Tablet 

5. Hoeveel uur per dag besteed je aan social media? 

o 0 – 0,5 uur 

o 0,5 – 1 uur 

o 1 – 2 uur 

o 2 – 3 uur 

o 3 uur of meer 

6. Hoe vaak maak je gebruik van Instagram?  

o Nooit 

o Zelden 

o Soms 

o Regelmatig 

o Dagelijks 
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7. Hoe vaak maak je gebruik van Snapchat?  

o Nooit 

o Zelden 

o Soms 

o Regelmatig 

o Dagelijks 

8. Hoe vaak maak je gebruik van Facebook?  

o Nooit 

o Zelden 

o Soms 

o Regelmatig 

o Dagelijks 

9. Wat zijn voor jou redenen voor het gebruik van social media? (kruis er drie aan) 

o Om in contact te blijven met vrienden/kennissen 

o Om up-to-date te blijven van nieuws en evenementen 

o Tijdsdoding 

o Voor het vinden van leuke foto’s/video’s 

o Om mijn mening te delen 

o Om foto’s/video’s te delen met anderen 

o Omdat mijn vrienden het ook gebruiken 

o Om nieuwe mensen te leren kennen (privé/zakelijk) 

o Om details te plaatsen over mijn dagelijkse leven 

o Zakelijk gebruik 

10. Wat is je favoriete hiphopplatform uit Nederland? 

… 

11. Ben je bekend met Hiphop In Je Smoel? 

o Ja 

o Nee 

12. Welke zaken moet een hiphopplatform via social media aanbieden? (kruis er 4 

aan) 

o Aankondigingen muziek (bijv. nieuwe tracks, documentaires, interviews, reviews) 

o Informatie over de organisatie (bijv. wie is Hiphop In Je Smoel?) 

o Commerciële berichten (reclame) 

o Aankondigingen evenementen (bijv. concerten, talentenjachten, festivals etc.) 

o Discussies (bijv. artiest levert slechte muziek, kleding van artiest is te overdreven) 

o Achter de schermen (bijv. making off van videoclip of track / kijkje in de ‘keuken’ 

van Hiphop In Je Smoel) 

o Ideeën/toekomstige plannen (bijv. wat gaat er gebeuren in de toekomst in de 

hiphop-scene betreft muziek) 

o Winacties (bijv. win kaarten voor een evenement/win meet and greet) 

o Grafieken met feiten (bijv. stijging/daling te zien van een artiest zijn carrière) 

o Exclusieve foto’s artiesten (fotoshoot van een artiest) 

o Grappige algemene foto’s/video’s (bijv. twerkende hiphop-chicks) 
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13. Hoe graag wil jij informatie betreft de volgende onderwerpen op een 

hiphopplatform zien? Geef een cijfer (een 10 is het hoogst). 

 Rap.. 

 Deejayen.. 

 Beatboxing.. 

 Graffiti.. 

 Breakdance.. 

14. Naar wat voor soort social mediabericht gaat jouw voorkeur uit?  

o Tekst 

o Foto 

o Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afstudeeropdracht Hiphop In Je Smoel 

 

 

51 

 

Bijlage II: Interviews 

Interview Vasco Roos 

Wat is jouw affiniteit met hiphop? 

Zelf ben ik een echte liefhebber van de Engelstalige hiphopmuziek, maar in Nederland zijn 
er ook veel rappers die ik erg tof vind. Vooral Fakkelbrigade en Jiggy Djé. Ik word op de 
hoogte gehouden van de hiphopscene door sites als 101Barz en Puna. In mijn dagelijks 
leven doe ik de HBO-opleiding Music Management op de HKU in Utrecht. Wanneer ik deze 
opleiding heb afgerond zou ik graag iets voor mijzelf willen beginnen. Misschien een eigen 
platenlabel. Of ik mij alleen wil richten op de hiphopscene weet ik nog niet. Het is erg 
moeilijk om in Nederland hiermee geld te verdienen.  
 
Welke typen content moet op welk social medium verschijnen? 
Aankondigingen muziek? 
Graag zou ik dit type content op Facebook willen zien. Op Facebook is het namelijk mogelijk 
om lange video’s te plaatsen. De andere twee social mediakanalen (Instagram, Snapchat) 
hebben een beperking betreft de lengte van de content. Op Instagram mag een video 15 
seconden duren en op Snapchat rond de 10 seconden. Dit vind ik te kort voor een video. Ik 
wil hele video’s kunnen zien en niet een stukje. Vaak plaatsen platforms een korte video op 
Facebook en een directe link naar de desbetreffende content op de website. Dit vind ik wel 
prettig. Maar alleen Facebook biedt de mogelijkheid om clickable-links in de beschrijving van 
de content toe te voegen. 
 
Aankondigingen evenementen? 
Dit zou ik eveneens op Facebook willen zien. Ik gebruik dit social medium vaak als mijn 
persoonlijke agenda. Als ik op ‘evenementen’ klik krijg ik alle toekomstige evenementen te 
zien waar ik voor ben uitgenodigd of naartoe ga. Vind ik erg handig. En zoals ik net al zei 
maakt Facebook het mogelijk om clickable links aan de content toe te voegen. Hierdoor kan 
ik snel naar een website worden doorgestuurd waarop ik meer informatie over het 
evenement kan verkrijgen en eventueel een ticket aan kan schaffen.  
 
Exclusieve foto’s/video’s artiesten? 
Wat bij mij direct te binnen schiet is Instagram. Dit social medium is tenslotte gebouwd voor 
het eenvoudig uploaden en verspreiden van fotocontent. Later kwam de video tool erbij. De 
foto’s zou ik op Instagram willen zien en de video’s op Facebook. Zelf vind ik dat 
hiphopplatforms in Nederland meer op Instagram moeten doen. Ik maak bijna net zoveel 
gebruik van dit social medium als van Facebook.  
 
Winacties? 
Dit zou ik op alle drie de social mediakanalen willen zien. Wel moeten de acties per social 
medium verschillen. Ik heb een keer meegedaan aan een winactie op Instagram. Hierop 
moest ik een foto van een het fysieke album plaatsen met een bijbehorende hashtag en kon 
ik twee kaarten winnen voor het concert van de artiest. 
 
Ideeën/toekomstige plannen? 

Ikzelf voel niet zoveel voor dit type content op social media. Maar als het geplaatst zou 
worden denk ik dat Facebook het meest geschikt is hiervoor. Als ik een hiphopplatform was 
zou ik niet alles op social media weg geven, maar ook wat exclusieve content op de website 
plaatsen. Anders wordt alles al voorgekauwd buiten de website, en dit zorgt voor minder 
bezoekers op de website. 
 
Achter de schermen? 
Snapchat! Ik volg bepaalde buitenlandse artiesten op Snapchat en krijg dagelijks erg leuke 
content van hen opgestuurd. Bijvoorbeeld the making off van een videoclip of een kijkje in 
het privé-leven van de artiest. Ik vind zelf dat hiphopplatforms hier meer mee moeten doen. 
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Discussies 
Ik vind dat hiphopplatforms dit te weinig doen en dat zij nu veel te bescheiden op social 
media zijn. Discussies mogen van mij op Facebook en Instagram. Snapchat lijkt me niet 
geschikt voor dit type content omdat er bijna geen tekst aan de content toegevoegd kan 
worden en gebruikers niet openlijk hun commentaar op de content kunnen geven. 
 
Grappige foto’s/video’s? 
Vind ik geen toegevoegde waarde hebben, dit kan van mij part weggelaten worden. Veel 
hiphopplatforms plaatsen dit type content om likes en meer volgers te krijgen. Zelf vind ik dit 
type content erg storend. 
 
Grafieken met feiten? 
Klinkt heel saai! Maar ik denk dat als het leuk wordt aangekleed, door middel van een video, 
dat het nog best interessant kan zijn voor de volgers van een platform. Wanneer enkel een 
foto met een grafiek wordt geplaatst, mag het weggelaten worden. 
 
Informatie over organisatie? 

Ik zou dit niet op social media willen zien. Wel vind ik het interessant om te weten, maar lees 
dit soort berichten liever op de website van het platform. 
 
Commerciële berichten? 

Hell no! Weg daarmee! 
 
In hoeverre moet een platform de interactie aangaan? 

Ik vind dat een hiphopplatform zich actief moet opstellen op social media. Een 
hiphopplatform moet de interactie met de volgers aan durven gaan door te reageren op 
comments en een eigen mening te geven. Dit offensieve gedrag is tevens het karakter van 
hiphop. Echter moet dit wel op een vriendelijke en professionele manier gebeuren. 
 
Hoeveel berichten per dag? 

Ik denk dat dat afhangt per social medium. Op Facebook plaatst bijvoorbeeld Puna rond de 
tien berichten per dag. Dit vind ik erg veel. Zelf zou ik tevreden zijn met 2-3 berichten op per 
dag, dit komt minder over als spam. Mijn mening: kwaliteit over kwantiteit.  
Hetzelfde geldt voor Instagram. Sommige artiesten plaatsen ontzettend veel foto’s per dag. 
Dit vind ik irritant. Vaak ontvolg ik ze. Rond de 2-3 berichten per dag vind ik genoeg. 
Op Snapchat krijg ik verhalen van artiesten binnen. De lengte van het verhaal kan soms 
oplopen tot drie minuten. Dit vind ik niet erg, als de content maar interessant is.  

Interview Sam Raaijmakers 

Wat is jouw affiniteit met hiphop? 

Ik maak zelf vanaf mijn dertiende rapmuziek en ben tot mijn negentiende solo gegaan. 
Daarna heb ik samen met een vriend van mij, Wolf, een eigen rapgroep opgericht genaamd 
Exclamation. Ik kende Wolf een beetje voordat ik de Popacademie in Utrecht ben gaan 
doen. Hij wilde deze opleiding ook doen en zo zijn wij naar elkaar toegegroeid. Vorig jaar 
ben ik afgestudeerd. Door deze opleiding is mijn interesse in andere muziek erg gegroeid. 
Vooral Rockmuziek vind ik erg tof. Vorige maand heb ik een gitaar aangeschaft en ik volg nu 
elke week gitaar- en zangles. In de toekomst zou ik graag met een live-band willen optreden 
en hiphopmuziek maken waarin invloeden van Rock en andere muziekstijlen te horen zijn. 
Rappers als Eminem, MGK, J. Cole en Yelawolf zijn een grote inspiratiebron voor mij. 
 
Welke typen content moet op welk social medium verschijnen? 
Aankondigingen muziek? 

Zelf ben ik een actief Facebook-gebruiker en dit social medium is mijn hoofdbron van 
informatie betreft de hiphopscene. Ik vind dat dit type content het meest belangrijke is van 
alle typen content die een hiphopplatform hoort te plaatsen. Aankondigingen muziek wil ik 
dus niet missen. Omdat ik veel op Facebook zit, zou ik dit type content op dit social medium 
willen zien.   
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Aankondigingen evenementen? 
Voor dit type content geldt hetzelfde als voor ‘aankondigingen muziek’. Ik kies voor 
Facebook. Zelf ga ik vaak naar hiphopevenementen als: Definitie van Dopeheid, Boogie 
Down, Encore ,Appelsap etc. en wil dit soort evenementen absoluut niet missen. Ik denk dat 
Facebook mij erg kan helpen om op de hoogte te blijven van hiphopevenementen in 
Nederland. Dit komt omdat je op Facebook een evenementenagenda kan bijhouden.  
 
Exclusieve foto’s/video’s artiesten? 
Ik kies voor Instagram. Dit medium gebruik ik minder dan Facebook, maar alsnog zit ik er 
elke dag op om te kijken of er nog toffe foto’s zijn geplaatst. Ben zelf een groot fan van 
fotografie. Wanneer een hiphopplatform kwalitatieve en exclusieve foto’s zou plaatsen van 
artiesten en dergelijke, ben ik verkocht. Evenals video’s. Omdat een video maar een aantal 
seconden kan duren, moet het meest interessante stukje video getoond worden. De rest zie 
ik dan wel op de website. 
 
Winacties? 
Eigenlijk doe ik nooit mee aan winacties, omdat ik van te voren al verwacht dat ik toch niet 
ga winnen. Als ik bijvoorbeeld een ticket voor een evenement of een album wil hebben, 
koop ik dat zelf wel. Wel zou ik het leuk vinden dat ik door middel van een selfie-actie of iets 
dergelijks een kortingscoupon kan winnen voor een product waar mijn interesse sowieso al 
naar uitgaat. Ik denk dat Snapchat geschikt is voor dit soort acties. 
 
Ideeën/toekomstige plannen? 
Ik voel hier vrij weinig voor. Recente informatie vind ik veel belangrijker dan wat er in de 
toekomst gaat gebeuren. Ik zie het wel, denk ik dan. Als ik een social mediakanaal zou 
moeten kiezen waarop ik dit type content te zien krijg, kies ik er geen één. 
 
Achter de schermen? 
Zelf volg ik veel artiesten uit het buitenland die dit type content op Instagram plaatsen. Erg 
interessant. Het enige nadeel is dat de video’s maar 15 seconden kunnen duren. Op 
Snapchat is er geen limiet. Het hangt er dus van af wat het hiphopplatform precies wil laten 
zien. Als het een korte  video is, stem ik op Instagram. Is de video langer en alsnog 
interessant/vermakelijk? Dan stem ik op Snapchat. Toch gaat mijn voorkeur uit naar video’s 
die langer dan 15 seconden duren. 
 
Discussies? 
Ik vind dat dit type content op alle social mediakanalen, waarop het mogelijk is, geplaatst 
moet worden. Naar mijn mening doen hiphopplatforms zich te veel als doorvoerkanaal voor. 
Ze plaatsen bijvoorbeeld videoclips die artiesten naar hun hebben opgestuurd en komen te 
weinig met eigen initiatieven. Laat de volgers maar een keer weten dat een nieuwe track 
ontzettend slecht is. Dan laat je als platform zijnde gelijk je stem horen. 
 
Grappige foto’s/video’s? 
Ik heb een tijd World Star Hiphop gevolgd. Uiteindelijk heb ik het platform ontvolgt omdat zij 
zicht te veel met entertainment profileert. Vroeger deed zij dit niet. Dat vind ik erg jammer. 
Hopelijk gaan Nederlandse platforms niet deze kant op want dan zijn ze mij kwijt. Voor 
grappige filmpjes volg ik wel een lol-kanaal op Facebook of ga ik naar YouTube.  
 
Grafieken met feiten? 
Als dit in een documentaire wordt getoond vind ik het wel interessant om te weten en zou ik 
het op Instagram willen zien. Puur omdat ik op Facebook de meest belangrijke content wil 
zien. Maar als de geplaatste content enkel een grafiek bevat, mag het van mij weggelaten 
worden. 
 
Informatie over organisatie? 
Ik denk dat dit niet geschikt is voor op social media. Wel vind ik het interessant om dit te 
weten, maar ik lees dit liever op de website. 
 
Commerciële berichten? 
Net als velen houd ik niet van reclame. Waar ik mij vooral aan kan storen zijn die 
advertenties op YouTube. Maar dat terzijde. Van mij mogen commerciële berichten van de 
lijst af. 
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In hoeverre moet een platform de interactie aangaan? 

Zoals ik al bij het onderwerp ‘Discussies’ zei, moeten platforms zich veel meer laten horen. 
Daarnaast wordt er 9 van de 10 keer niet op vragen gereageerd door het desbetreffende 
platform. Ik vind niet dat zij alle reacties moeten liken op social media, dit vind ik te slijmerig 
overkomen. Wel vind ik dat zij meer mogen reageren op vragen van hun volgers. 
 
Hoeveel berichten per dag? 

Ik vind dat hiphopplatforms veel te veel berichten per dag plaatsen. Van mij mogen dit 1-2 
berichten per dag zijn. De rest van de content moeten ze op hun website plaatsen. Naar 
mijn mening proberen hiphopplatforms hun volgers veel te veel naar hun website te trekken. 
Dit vind ik niet nodig. Vroeg of laat bezoek ik de website toch wel. 

Interview Rowin Premcharan 

Wat is jouw affiniteit met hiphop? 

Toen ik elf was ben ik begonnen met het maken van rapmuziek. Ik kocht een goedkoop 
microfoontje en nam in mijn kamer op. Ik wilde niks liever dan muziek maken. Naast het 
rappen heb ik ook een tijd beats geproduceerd. Met het maken van rapmuziek ben ik vorig 
jaar gestopt. Wel vind ik de muziek nog steeds erg vet en ik ben goed op de hoogte van de 
ontwikkelingen in de binnenlandse en buitenlandse scene. Tegenwoordig maak ik 
Hindoestaanse muziek. Dit doe ik met de band Naya Sitara. We hebben al een aantal 
optredens achter de rug en in de zomer komt onze eerste videoclip uit.  
 
Welke typen content moet op welk social medium verschijnen? 

Aankondigingen muziek? 
Dit type content vind ik het belangrijkste en zou ik graag op Facebook willen zien. Alleen 
vind ik dat hiphopplatforms vaak te veel van dit soort berichten plaatsen en dat zij meer 
moeten afwisselen met het plaatsen van type content. 
 
Aankondigingen evenementen? 
Net als ‘aankondigingen evenementen’ vind dit ik een belangrijk type content. Helemaal nu 
vlak voor het festivalseizoen. Ik zou dit op Facebook willen zien, omdat ik vaak gebruik 
maak van de evenementenagenda. Hierop kan ik zien welke festivals er de aankomende tijd 
worden gehouden.  
 
Exclusieve foto’s/video’s artiesten? 

Dit type content vind ik niet interessant. Het mag van mij weggelaten worden. Als het toch 
wordt geplaatst, zou ik kiezen voor Instagram. Dit social medium is voornamelijk bedoeld 
voor fotocontent.  
 
Winacties? 
Ik houd van winacties. Ik heb ooit een vliegticket naar Suriname gewonnen. Sindsdien doe 
ik altijd mee als ik er één tegenkom. Van mij mag een hiphopplatform op alle social 
mediakanalen dit type content plaatsen. Wel moet op Instagram een exclusieve hashtag 
gecreëerd worden. Als de hashtag te algemeen is worden er foto’s/video’s onder deze 
hashtag geplaatst die totaal niet met de winactie te maken hebben.  
 
Ideeën toekomstige plannen? 

Ik denk dat dit erg belangrijk is om te doen. Het platform moet dan niet alles vertellen betreft 
wat er gaat gebeuren, maar het mysterieus houden. Dit trekt mijn aandacht. Graag zou ik dit 
op Facebook willen zien. Dit komt door de clickable-links.  
 
Achter de schermen? 
Mijn voorkeur gaat uit naar Instagram of Snapchat. De content op Instagram blijft staan 
wanneer het geplaatst is. Zo kan ik de content altijd terugzien wanneer het mij heeft 
geboeid. Bij Snapchat blijft de content één dag staan en daarna is het verwijderd. Als een 
hiphopplatform de Snapchat-content uiteindelijk op de website plaatst en ik het dus altijd 
terug kan zien. Dan kies ik voor Snapchat. Hiermee kunnen lange video’s gemaakt worden. 
Op Instagram kan een video maar 15 seconden duren. 
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Discussies? 
Ik vind dat een hiphopplatform niet een discussie moet aanwakkeren. Wanneer zij kwalitatief 
goede berichten op social media plaatst, ontstaat de ruimte voor discussie vanzelf bij haar 
volgers. Van mij mag dit type content weg. Laat de volgers maar de discussie beginnen. 
Een hiphopplatform is in mijn ogen alleen een zender en moet zich in disucssies afzijdig 
opstellen. Wanneer zij goede content plaatst, ontstaan discussies vanzelf.    
 
Grappige foto’s/video’s? 

Hier voel ik niks voor. Ik wil de ins en outs weten van hiphop en niet van algemene content. 
Dit mag van mij weg. 
 
Grafieken met feiten? 

Persoonlijk vind ik het leuk om te zien. Wel moeten het gegeven relevant zijn en niet te 
algemeen. Bijvoorbeeld: hoeveel albums een artiest heeft verkocht sinds de release van dit 
album, vind ik interessant om te weten. Ik zou dit op Instagram willen zien.  
 
Informatie over organisatie? 
Niet relevant voor op social media, wel voor op de website. 
 
Commerciële berichten? 

Dit type content hoeft een hiphopplatform niet te plaatsen. Ik snap dat zij hiermee inkomsten 
vergaart, maar voor mij als volger is het storend.   
 
In hoeverre moet een platform de interactie aangaan? 

Zoals ik net al zei bij discussie: een platform moet zich afzijdig opstellen. Van mij moet het 
alleen een zender zijn. Wel mag zij reageren op een vraag van een volger. Maar niet 
mening in een gesprek bijvoorbeeld. 
 
Hoeveel berichten per dag? 

Ik vind dat de meeste platforms te veel berichten op Facebook plaatsen. Ik krijg hiervan 
maar een paar te zien, en soms zijn dit berichten die mij totaal niet boeien. Als ik dan naar 
bijvoorbeeld de Facebook-pagina van het desbetreffende platform ga zie ik dat ik de leuke 
berichten gemist heb. Ik weet niet of zij dit kunnen aanpassen, maar als dit mogelijk is moet 
zij het zeker doen. In het algemeen gaat mij voorkeur uit naar drie berichten. Één ’s 
morgens, één ’s middags en één ’s avonds. De rest lees ik wel op de website.  
Op Instagram krijg ik alle geplaatste berichten in mijn tijdlijn te zien en zou ik dus kiezen 
voor twee berichten per dag.  
Wanneer een merk op Snapchat zit moet zij niet persoonlijke berichten naar de gebruikers 
sturen maar de content in een verhaal plaatsen. Voor mij is het moeilijk in te schatten hoe 
lang dit verhaal moet duren. Dit hangt af van de kwaliteit van de content. 

Interview Nick Koenders 

Wat is jouw affiniteit met hiphop? 

Ik ben een groot fan van Nederlandse hiphop. Toen Brainpower met het nummer 
‘Dansplaat’ uit kwam was ik verkocht. Nu mag hij van mij wel weer stoppen, hij is te oud. 
Mijn voorkeur gaat nu uit naar rappers als Sticks en Winne, hoewel die ook al weer bijna 
tegen hun eind aanzitten. Over 99% van de Nederlandse scene heb ik geen positieve 
mening. Ze doen elkaar allemaal na en komen niet geloofwaardig over. Ondanks het tekort 
aan toffe rappers in Nederland blijf ik de Nederhop-scene dagelijks volgen door op de social 
mediakanalen en de website van Puna te kijken.  
 
Welke typen content moet op welk social medium verschijnen? 
Aankondigingen muziek? 
Ik heb interesse in alle soorten rapmuziek dus mijn voorkeur gaat uit naar Instagram. Op dit 
social medium krijg ik alle content in mijn tijdlijn te zien van een account dat ik volg. Hierdoor 
mis ik niks. Op Facebook wordt de content gefilterd. Wat sommige merken op Instagram 
doen, is dat zij de link van hun laatst geplaatste bericht in hun bio zetten. Door hier op te 
klikken kom ik op de website, en zie ik ook direct de vorig geplaatste content.  
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Aankondigingen evenementen? 
Op Facebook. Puur omdat je daar ook een evenementenagenda kan bijhouden.  
 
Exclusieve foto’s/video’s artiesten? 

Dit zou ik op Instagram willen zien. Ik volg zelf al veel artiesten op Instagram om exclusieve 
foto’s te verkrijgen. Wel moeten de foto’s echt exclusief zijn en dus zelf geschoten worden 
door het hiphopplatform. 
 
Winacties? 

Dit hoeft van mij niet per se. Omdat ik met dit het gevoel heb dat ik toch nooit ga winnen, 
überhaupt of er iemand wint. Of vaak kennen de merken of Facebook een prijs toe aan 
iemand die goed bevriend is met iemand van de interne organisatie. Als de winacties 
betrouwbaarder zouden overkomen, zou ik zeker mee doen en het op alle drie de social 
mediakanalen willen zien.  
 
Ideeën/toekomstige plannen? 
Ik zou Facebook doen. Dit is het medium dat ik het meest gebruik en ik vind dit een 
interessant type content. Als ik de ideeën/toekomstige plannen van het platform zou weten, 
dan heb ik iets om naar uit te kijken en zal ik constant op de website gaan checken om te 
weten of de content al geplaatst is. 
 
Achter de schermen? 
Dit vind ik heel gruwelijk en ik vind dat te weinig platforms dit type content publiceren. Zelf 
zou ik kiezen voor Snapchat omdat de content op dit social medium het makkelijkst is om te 
bekijken. Je drukt op ‘het verhaal’ en kan zelf kiezen wanneer je naar de volgende video in 
het verhaal verder wil klikken. De gebruiksvriendelijkheid van Snapchat is vergeleken met 
Facebook en Instagram heel hoog. Vandaar Snapchat.  
 
Discussies? 

Ik vind dat hiphopplatforms juist discussies moet aanwakkeren. In de berichten die zij nu 
plaatsen praten zij altijd positief over het desbetreffende onderwerp. Van mij hoeft dit niet 
altijd. Daarnaast vind ik het leuk om te discussiëren met andere hiphopliefhebbers. Voor mij 
past dit type content het best op Facebook of Instagram. Op Snapchat is het moeilijk om 
met de volgers te communiceren omdat de applicatie gemaakt is voor foto- en videocontent.  
 
Grappige foto’s/video’s?  
Dit type content hoeft van mij niet geplaatst te worden. Ik volg Hot New Hiphop op Facebook 
en Instagram. Vroeger plaatste zij nog interessante content, maar tegenwoordig alleen nog 
maar entertainment. Per dag krijg ik tien filmpjes van twerkende vrouwen in mijn tijdlijn. Niet 
erg, maar ik zou niet willen dat een platform als Puna dat ook zou plaatsen. 
 
Grafieken met feiten? 
Ik denk niet dat ik dit interessant vind als het in de vorm van een foto wordt gepubliceerd. 
Wel in de vorm van een video. Als dit geplaatst zou worden, zou ik het willen zien op 
Facebook. Want op Instagram kan een video maar 15 seconden duren. De grafiek moet een 
soort mini-docu worden.  
 
Informatie over organisatie? 
Het hoeft van mij niet op de voorgrond te komen. Ik vind het interessant om dit te weten, 
maar niet dat ik dagelijks/wekelijks op social media te zien krijg wat er bij het hiphopplatform 
intern is veranderd. Op de website zou dit type content prima passen.  
 
Commerciële berichten? 
Ik vind dit niet heel storend. Het moeten wel hiphop gerelateerde producten zijn. Graag zou 
ik dit op Facebook willen zien. Op dit social mediakanaal is het mogelijk om clickable-links te 
plaatsen. Dus als ik het product heel interessant zou vinden, kan ik makkelijk naar de 
webshop geleid worden.  
 
In hoeverre moet een platform de interactie aangaan? 

Ik vind dat een hiphopplatform altijd moet reageren op de comments onder haar bericht. Zo 
laat je als platform zien dat je de mening van jouw volgers waardeert en bouw je een relatie 
met hen op. Ook waardeer ik de mening van een hiphopplatform, omdat zij verstand heeft 
van hiphop en haar mening dus op een professionele manier kan onderbouwen.  
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Hoeveel berichten per dag? 

Het ligt eraan wat voor typen content het platform publiceert. Als ze altijd hetzelfde soort 
bericht plaatst, dus een afbeelding met een link erbij naar de website, vind ik het erg saai. 
Als er afwisseling zit in de typen content die zij plaatst, zou ik kiezen voor vijf berichten op 
Facebook, één of twee berichten op Instagram en één verhaal op Snapchat per dag. 

Interview Amandela Burgzorg 

Wat is jouw affiniteit met hiphop? 

Ik leef voor hiphop. Ik ben vanaf de eerste klas van de middelbare school al bezig met het 
schrijven van rapteksten, maar veel teksten heb ik niet opgenomen. Tegenwoordig richt ik 
mij meer op mijn zang, al houd ik het meest van hiphop. Mezelf houd ik op de hoogte van de 
hiphopscene door te surfen naar websites als: Puna en 101Barz. Ook volg ik veel artiesten 
die ik interessant vind op social media. 
 
Welke typen content moet op welk social medium verschijnen? 

Aankondigingen muziek? 
Ik denk dat ik dit op alle social mediakanalen zou willen zien. Maar als ik er één moet 
kiezen, dan kies ik voor Facebook. Van dit social medium maak ik het meest gebruik. Zelf 
vind ik het belangrijk dat een hiphopplatform dit type content plaatst. Want ik wil op de 
hoogte zijn van alle nieuwe muziek in de hiphopscene. Dit is ook de reden waarom ik veel 
platforms op social media volg. Zo weet ik dat ik nooit wat mis. 
 
Aankondigingen evenementen? 
Ik ga niet vaak naar hiphopevenementen. Dat komt omdat de meeste evenementen in het 
zuiden van Nederland worden gehouden. Voor mij zijn ‘aankondigingen evenementen’ dus 
niet heel erg van toepassing. Ik heb geen rijbewijs en als ik met het openbaar vervoer daar 
naartoe moet ben ik zo drie uur onderweg, heen en terug. Wel bezoek ik hiphop 
gerelateerde evenementen in Noord-Holland, als Encore Festival en Appelsap. Wanneer er 
meer evenementen in Noord-Holland gehouden zouden worden, dan wil ik het graag op 
Facebook zien. Hierop heb je een evenementenagenda. Zo ben ik altijd up-to-date.  
 
Exclusieve foto’s/video’s artiesten? 

Instagram. Vaak zoek ik zelf naar foto’s van artiesten door op een hashtag te zoeken. 
Hierdoor krijg ik ook de minder mooie foto’s van artiesten te zien. Dat brengt het menselijke 
terug. Toch vind ik dat hiphopplatforms nog  te weinig met Instagram doen en dit zou een 
prima type content voor op dit social medium zijn. 
 
Winacties? 
Zelf doe ik nooit mee met winacties. Op Facebook moet ik dan bijvoorbeeld: een pagina 
liken, het bericht liken en delen. Dit vind ik te veel werk. Als het simpel wordt gehouden dan 
wil ik best een poging wagen. Ik kies voor Facebook en Instagram. Op Facebook zou je 
kunnen doen dat je in een comment moet vertellen waarom jij moet winnen. Op Instagram 
misschien een selfie-actie met een bijpassende hashtag. Op Snapchat voel ik daar niet 
zoveel voor. Daarop kan je namelijk niet zien hoeveel mensen er meedoen, en welke 
mensen er meedoen. Dit haalt de geloofwaardigheid eraf. 
 
Ideeën toekomstige plannen? 
Dit type content hoeft van mij niet. Ik zie wel op de dag zelf wat voor nieuws er is omtrent de 
hiphopscene.  
 
Achter de schermen? 
Ik denk dat Snapchat hiervoor het meest geschikt is. Hierop kan je verhalen maken van 
meer dan drie minuten. Wel moet een hiphopplatform ervoor zorgen dat de content echt 
boeiend is. Anders zijn ze mij als Snapchat-volger al gauw verloren. Voor kortere video’s 
zou ik kiezen voor Instagram. Sinds vorig jaar heeft dit social medium ook een video-tool 
waarmee je video’s kan uploaden van een aantal seconden. 
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Discussies? 
Ik denk dat hiphopplatforms alleen discussies omtrent een positief bericht moeten 
aanwakkeren en dus muziek/foto’s/video’s moeten plaatsen die zij zelf dope vinden. Anders 
plaatsen zij slechte tracks, puur om een discussie onder de volgers te laten beginnen. Zij 
kunnen dit een paar keer doen, maar ik denk als dit te veel gebeurt dat zij volgers kwijt 
raken. Door middel van discussies trek je volgers, maar je raakt misschien meer volgers 
kwijt. Conclusie: het kan, maar niet te veel. Ik denk dat zij dit het best op Facebook kunnen 
plaatsen. Hier is de meeste ruimte voor volgers om een discussie te voeren. 
 
Grappige foto’s/video’s? 
Ik vind het een leuk type content, maar niet geschikt voor een hiphopplatform. Op Facebook 
word ik er al door andere Facebook-accounts mee doodgegooid, dus van mij mag dit van 
het lijstje af.  
 
Grafieken met feiten? 
Mij lijkt dit vrij saai, dus van mij mag dit type content weg. Ik wil graag video’s zien en niet 
een simpele grafiek. 
 
Informatie over organisatie? 
Het is interessant om te weten, maar niet voor op social media. De meeste hiphopplatforms 
hebben op hun website staan: wie ben ik en wat doe ik? Als een platform dit type content 
toch op social media zou plaatsen, dan kies ik voor Facebook.  
 
Commerciële berichten? 
Dit type content vind ik heel irritant. Weg!  
 
In hoeverre moet een platform de interactie aangaan? 

Belangrijk vind ik dat een platform alle vragen moet beantwoorden. Zij hoeft niet op alles te 
reageren, dat lijkt mij overbodig. Denk dat de werknemers van het platform hun tijd beter 
kunnen besteden in leuke content voor op social media. 
 
Hoeveel berichten per dag? 

Dat verschilt per social medium. Op Instagram plaatsen sommige platforms een lange tijd 
niks en dan ineens tien foto’s per dag. Zo laten ze zien dat ze niet echt actief op Instagram 
zijn. Hierop zou ik rond de drie foto’s per dag willen zien. Facebook is voor de meeste 
hiphopplatforms het meest gebruikte social medium. Dat zie je ook wel aan het aantal 
berichten dat zij hierop plaatsen. In mijn ogen te veel. Ze kunnen beter de typen content 
verspreiden over de social mediakanalen die zij gebruiken. Rond  de drie berichten op 
Facebook per dag is goed. Snapchat wordt door organisaties veel gebruikt om verhalen te 
delen. Dit zou ik wel erg leuk vinden. De tijdsduur van een verhaal hangt af van wat de 
organisatie wil vertellen. Ze moeten niet zomaar iets plaatsen, om het plaatsen. Dit zorgt 
denk ik voor imagoschade.   

Interview Nelson Schenkers 

Wat is jouw affiniteit met hiphop? 

Zelf heb ik een lange tijd hiphopbeats geproduceerd voor redelijk onbekende rap-artiesten. 
Ik heb nooit echt mijn doorbraak in deze scene gemaakt. Tegenwoordig produceer ik 
House- en Deephouse-muziek. Vorig jaar heb ik een Deephouse-mix van het nummer ‘The 
Jam’ van rapper Digitzz gemaakt. Dit is door het platenlabel Top Notch opgepikt en zij 
hebben dit nummer officieel gereleased. Nog steeds heb ik veel contact met Top Notch. 
Ondanks dat ik geen hiphopbeats meer maak, ben ik wel nog een groot fan van Nederhop. 
Ik houd mezelf op de hoogte door bijna dagelijks naar de website van diverse 
hiphopplatforms te gaan. Denk hierbij aan: Puna, 101Barz, Top Notch en HIJS 
 
Welke typen content moet op welk social medium verschijnen? 
Aankondigingen muziek? 
Ik kies voor Facebook, want ik mag hier het meest gebruik van. Daarnaast vind ik dit het 
meest belangrijke type content voor op een hiphop gerelateerde social mediapagina. Ik wil 
dit niet missen.  
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Aankondigingen evenementen? 
Dit type content zou ik ook op Facebook willen zien. Ik kijk wekelijks in mijn 
evenementenagenda op Facebook. Daarin kan ik zien: welke evenementen er aankomen, 
hoeveel mensen er naartoe gaan en wie er naartoe gaan. Om dit type content op Instagram 
of Snapchat te plaatsen lijkt mij niet heel handig. Het is niet mogelijk om op deze social 
media klikbare links onder de content te plaatsen.   
 
Exclusieve foto’s/video’s artiesten? 
Ik zeg Instagram. Zelf maak ik veel foto’s met mijn smartphone of HD-camera van Canon. 
Deze plaats ik vervolgens op Instagram. Daar is het van origine ook voor bedoeld. Alleen 
begint zij met de video-tool steeds meer op het social medium: Vine, te lijken. Dit vind ik wel 
jammer. Naar mijn mening moet er veel meer foto’s op Instagram worden geplaatst dan 
video’s. Dat is nu niet zo. De video’s zou ik graag op Facebook willen zien. 
 
Winacties? 
Ik doe eigenlijk nooit mee met winacties, omdat ik het gevoel heb dat ik toch nooit ga 
winnen. Als een hiphopplatform dit type content toch gaat posten, maakt het mij niet uit op 
welk social medium dit gebeurt.  
 
Ideeën toekomstige plannen? 
Hecht geen waarde aan dit type content. Ik zie op de dag zelf wel wat er online komt. Als 
platform zijnde zou ik Facebook kiezen. In verband met clickable-links naar de website. 
 
Achter de schermen? 
Dit lijkt mij heel interessant en zou ik graag op Snapchat willen zien. Hierop is het namelijk 
mogelijk om verhalen te maken. Volgens mij zit er geen limiet aan de totale lengte van een 
verhaal. Met Instagram wel. Daarnaast is Snapchat erg gebruiksvriendelijk. En Facebook? 
Valt af. Naar mijn mening wordt er door hiphopplatforms veel te veel hierop geplaatst. Lijkt 
mij een goed initiatief om verschillende content op verschillen social mediakanalen te 
plaatsen. 
 
Discussies? 
Ik vind dat hiphopplatforms geen discussies moeten plaatsen. Dit mogen zij overlaten aan 
de volgers. Een goed voorbeeld van een platform die dat doet is: Dumpert. Dit platform 
plaatst alleen de content en de volgers gaan de discussie met elkaar aan.  
 
Grappige foto’s/video’s? 

Dit hoef ik niet op een hiphopplatform te zien. 
 
Grafieken met feiten? 
Vind ik niet interessant. Hiphopplatforms moeten dit niet plaatsen. 
 
Informatie over organisatie? 
Als ik een social mediakanaal moet kiezen zou ik zeggen Facebook. Maar beter plaatst een 
platform dit soort informatie op de website. 
 
Commerciële berichten? 
Mag van mij weg! 
 
In hoeverre moet een platform de interactie aangaan? 

Ik zou het prettig vinden als platforms in het algemeen wat meer op vragen zouden 
reageren. Meer niet.  
 
Hoeveel berichten per dag? 

Ik vind dat merken op Facebook te veel berichten plaatsen. Zelfs de grootste merken doen 
dit. Het komt bij mij over als spam. Als ik bijvoorbeeld aan het einde van de dag op 
Facebook kijk, zie ik super veel berichten van de Metro of Spits. Zo krijg ik geen berichten te 
zien van mensen waarvan ik ze juist wel wil zien. Daarom zou ik zeggen: op Facebook moet 
er een limiet komen van ongeveer twee berichten per dag. Hetzelfde geldt voor Instagram. 
Op Snapchat is het een ander verhaal. Als ik geen zin heb om content te bekijken dan klik ik 
de video gewoon niet aan. Daarnaast is het prettig dat ik de content in een verhaal gewoon 
snel door kan klikken als het niet interessant is. Echter heb ik geen limiet aan de tijdsduur 
van een verhaal. Dit hangt van het verhaal af.       
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Bijlage III: Goedkeuring plan van aanpak 
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Bijlage IV: Plan van aanpak 

Inhoud plan van aanpak afstudeeropdracht Media, Informatie en Communicatie 

Naam student: Dylan Gootjes                                   Profiel: MMP 

Studentnummer: 500639983                                     Groep: M402B 

E-mailadres: dylan.gootjes@hva.nl 

Telefoonnummer: 0637313414 

 

Paraaf voor akkoord student: 

Datum: 

 

Paraaf voor akkoord docent-begeleider (Marcel van der Lugt) 

Datum: 

 

Paraaf voor akkoord afstudeercommissie: 

Datum: 

 

Probleemsituatie Hiphop In Je Smoel: 

Hiphop In Je Smoel is een multimediaal hiphopplatform dat verslag doet van zowel de 
nationale als internationale hiphopscene. Zij wordt gezien als één van de belangrijke spelers 
binnen de Nederlandse hiphop. De doelstelling van Hiphop In Je Smoel, afgekort HIJS, is 
om de (inter)nationale hiphop te stimuleren in al haar uitgangsvormen. Hierbij moet je 
denken aan: rap, deejayen, beatboxing, graffiti en breakdance. Met deze doelstelling vult zij 
de content op haar website en social mediakanalen in. HIJS is zowel op online- als op 
offlinegebied actief. Zij organiseert sinds 2001 evenementen, geeft advies betreft 
podiumprogrammering en is mediapartner van een groot aantal (inter)nationale 
evenementen. Daarnaast biedt HIJS talentvolle journalisten, fotografen en videomakers de 
mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. (Hiphopinjesmoel, z.j.) 
 
De hoofddoelgroep van het platform is 18-24 jaar oud (breed 16-34) en bestaat uit mensen 
die geïnteresseerd zijn in de hiphopcultuur. Het precieze aantal hiphopluisteraars in 
Nederland is niet bekend. Mir Wermuth schrijft in zijn boek ‘No sell out’ dat 1,7% van de 
mensen in Groot-Brittannië fan is van hiphop. Dit zijn echter wel de hiphopliefhebbers die 
geïnteresseerd zijn in de ins en outs van de hiphopscene. (Mir Wermuth, 2002). Als dit 
percentage wordt doorberekend naar de Nederlandse bevolking zou dat betekenen dat er 
rond de 285.000 mensen in Nederland naar hiphop luisteren. Van deze 280.000 mensen 
behoort het grootste gedeelte tot de millennials (CBS, 2015).  
Van de 3,1 miljoen Nederlandse millennials valt 47,4% (1,47 miljoen 18-24 jarigen / 3,1 
miljoen millennials) in de groep 18-24 jaar. Globaal zou dat betekenen dat er 132.720 
millennials (0,474 x 280.000 millennials) in de leeftijdscategorie van 18-24 jaar naar hiphop 
luisteren en geïnteresseerd zijn in de ins en outs van de hiphopscene. Bedenk hierbij dat de 
Nederlands sprekende hiphopliefhebbers uit België, Suriname en de Koninkrijk der 
Nederlanden ook potentiëlen zijn voor HIJS en in de berekening niet zijn meegenomen.  
Hierdoor wordt de omvang van de groep afgerond naar 150.000 mensen.  
 
De millennials zijn opgegroeid in het digitale tijdperk en internet (social media) is één van de 
media dat onder hen erg populair is. HIJS speelt hier op in en heeft een account op de 
social mediakanalen Facebook, Twitter, Instagram, Soundcloud, YouTube en Spotify. 
Daarvan heeft Soundcloud de meeste leden, gevolgd door Facebook. HIJS geeft aan dat 
het account op Instagram achterblijft en dat zij er goed aan zou doen om dit op te pakken. 
Ook wil zij gebruik maken van het nieuwe social medium: Snapchat. Voor een omschrijving 
van social media (Instagram, Snapchat en Facebook) zie hoofdstuk 2.3. 
 
Uit onderzoek van Global Web Index is gebleken dat Facebook in Nederland in het aantal 
leden en actieve gebruikers het minst is gegroeid. Instagram is op Pinterest en Tumblr na 
het meest gegroeid. (NU, 2014) Instagram ging van 700.000 gebruikers in 2013 naar 1,4 
miljoen gebruikers in 2014. Van al deze gebruikers behoort 28% tot de leeftijdscategorie 18-
24 jaar (Buzzcapture, 2014) (Numrush, 2014) (Miles, J., 2014).   
Het social medium Snapchat maakte een gigantische sprong twee jaar geleden en is het 
populairst onder de doelgroep 18-24 jaar. Maarliefst 60% van alle Snapchat gebruikers valt 
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in deze leeftijdscategorie. Nederland telt in 2015 rond de 800.000 Snapchat gebruikers en 
het gebruik is vergeleken met 2014 ongeveer 15% gegroeid. Uit onderzoek van ComScore 
is gebleken dat 50% van alle smartphone-gebruikers in Nederland, van 18-24 jaar oud, 
Snapchat op hun smartphone hebben geïnstalleerd (Redcarpet, 2014). 
Tenslotte Facebook. Nederland telt in 2015 rond de 9,4 miljoen Facebook-gebruikers 
waarvan er 6,6 miljoen dagelijks inloggen. Dit is een stijging van 8% ten opzichte van het 
voorgaande jaar. Deze stijging is gerealiseerd doordat steeds meer mensen uit de 
leeftijdscategorie 65-79 gebruik maken van dit social medium. Onder jongeren neemt de 
populariteit af. Dit komt mede door de komst van hippe social media als Instagram en 
Snapchat. Alsnog heeft 95% van alle 18-24 jarigen een account op Facebook en gebruikt 
80% het dagelijks (Redmax, 2015). 
Vanwege de populariteit van deze drie social media (Instagram, Snapchat en Facebook) wil 
HIJS zich hier graag mee profileren. Het platform heeft een account op Instagram en 
Facebook, maar de respons op de geplaatste content is zeer matig, evenals de grootte van 
het aantal volgers.  
 
De doelstellingen van HIJS zijn bekend, maar niet wat de wensen en behoeften (zie 
hoofdstuk 2.1) van de doelgroep zijn betreft de typen social media content op 
muziekplatforms (zie hoofdstuk 2.4). Hierdoor is het voor HIJS niet mogelijk om een brug te 
slaan tussen de wensen en behoeften van de doelgroep en haar doelstellingen, oftewel om 
een contentstrategie (zie hoofdstuk 2.2) in te vullen (Petersen, P, 2015). Het type content 
dat HIJS op social media plaatst sluit niet aan op de wensen en behoeften van de 
doelgroep. Dit is te zien aan het aantal likes dat een bericht op social media krijgt.  
 
Daarnaast plaatst HIJS op alle social mediakanalen exact dezelfde content. Elk social 
medium (Instagram, Snapchat en Facebook) hoort een eigen propositie te krijgen. Zo weten 
de mensen wat zij voor typen content kunnen verwachten als zij het bedrijf op een bepaald 
social medium volgen (Petersen, P., 2015).  
 
Het onderzoek zal zich richten op de hoofddoelgroep van HIJS: hiphopliefhebbers van 18-24 
jaar oud. Voor een social mediastrategie is het vereist om de content op een bepaalde 
groep binnen de gehele doelgroep te richten. Anders zal de content te algemeen en minder 
effectief zijn (Petersen, P., 2015).   

 

Probleemstelling:  

Wat zijn de wensen en behoeften van de hoofddoelgroep van HIJS (18-24 jaar) ten aanzien 
van de typen content op de drie populaire social mediakanalen (Instagram, Snapchat en 
Facebook) van HIJS? 

 

Doelstelling:  

Inzicht krijgen in de wensen en behoeften van de hoofddoelgroep van HIJS (18-24 jaar) ten 
aanzien van de typen content op Instagram, Snapchat en Facebook om een 
contentstrategie voor HIJS in te kunnen richten. 

 

Deelvragen: 
 
Theoretisch kader (deskresearch) 

Deelvraag 1: Wat is ‘wensen en behoeften’? 
-Definitie ‘wensen en behoeften’ 
-Behoeftehiërarchie van Maslow 
-Het Needscope Systeem 
-Social Technographics Profile 
 
Deelvraag 2: Wat is ‘contentstrategie’?  
-Definitie ‘contentstrategie’ 
-Eigenschappen contentstrategie 
-Verschil contentstrategie – reclame 
-Het piramidemodel voor contentstrategie 
-Soorten contentstrategieën  
-De 3 C’s van een contentstrategie 
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Deelvraag 3: Wat is ‘social media’? 
-Definitie ‘social media’ 
-Instagram 
-Snapchat 
-Facebook 
 
Deelvraag 4: Wat is ‘typen content’? 
-Inleiding 
-Noisey op Instagram 
-Noisey op Snapchat 
-Noisey op Facebook 
-XITE op Instagram 
-XITE op Snapchat 
-XITE op Facebook 
-MTV op Instagram 
-MTV op Snapchat 
-MTV op Facebook 
 
Fieldresearch 

Deelvraag 5: Welke typen content wil de doelgroep zien en wat moet de inhoud zijn? 
(kwantitatief) 
-Welke typen content wil de doelgroep zien? 
-Social media-gebruik per kanaal (Instagram/Snapchat/Facebook) 
-Redenen social media-gebruik 
-Waardering per hiphop-element (rap/deejayen/beatbox/graffiti/breakdance?) 
-Voorkeur soort social mediabericht (tekst/foto/video?) 
 
Deelvraag 6: Op welk social mediakanaal moeten de typen content verschijnen? (kwalitatief)  
-Op welke social mediakanalen moeten de populairste typen content verschijnen?  
-Wat moet er gebeuren met de minst populaire typen content? 
-Interactie hiphopplatform met volgers (extra advies voor HIJS) 
-Aantal berichten per dag op social media (extra advies voor HIJS/vervolgonderzoek) 
 
Voor het gehele overzicht van de deelvragen, zie ‘Hoofdstukindeling’. 

 

Matrix deelvragen/methode van onderzoek 

 Deskresearch Fieldresearch Internationale 
component 

  Kwantitatief 
onderzoek 

Kwalitatief 
onderzoek 

 

Deelvraag 1 X    

Deelvraag 2 X    

Deelvraag 3 X    

Deelvraag 4 X   X 

Deelvraag 5  X   

Deelvraag 6   X  

 

Verantwoording methode van onderzoek: 

 
1. Deskresearch 

Het deskresearch behoort tot het theoretisch kader. Ik zal gaan onderzoeken wat de 
begrippen ‘wensen en behoeften’, ‘contentstrategie’, ‘social media’ en ‘typen content’ 
inhouden. Aan de hand van dit onderzoek zullen de enquêtevragen worden opgesteld. 
 
2. Fieldresearch 

Bij de fieldresearch wordt er gebruik gemaakt van twee verschillende onderzoeksmethoden: 
kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Door deze twee onderzoeksmethoden te combineren 
met de deskresearch, zal alle benodigde informatie worden vergaard over de doelgroep.  
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2.1 Kwantitatief onderzoek  
Onder kwantitatief onderzoek valt een enquête. Deze enquête zal ik afnemen om inzicht te 
verkrijgen in de wensen en behoeften op het gebied van typen content op social media en 
het social media gebruik van de doelgroep.  
De enquête zal op het Facebook-kanaal van HIJS worden verspreid. Omdat de enquête 
digitaal kan worden ingevuld, wordt het voor beide partijen: de respondenten en 
onderzoeker, makkelijker gemaakt. De respondenten hebben op deze manier de 
mogelijkheid om zelf de plaats en tijd van afname te kiezen en voor de onderzoeker 
vereenvoudigt het de verwerking van de resultaten. Daarnaast wordt met een 
enquêteverspreiding via de genoemde social mediakanalen van HIJS, direct de 
hoofddoelgroep, hiphopliefhebbers van 18-24 jaar, aangesproken. Ook zullen er 
respondenten via het mailbestand van HIJS worden benaderd. Andere respondenten 
worden in Amsterdam en/of Rotterdam op straat persoonlijk benaderd. Dit zal voor de 
sneakerzaken Patta (Amsterdam) en Gorilli (Rotterdam) gebeuren. Hier komen 
hiphopliefhebbers graag. Uiterlijke kenmerken van de doelgroep zijn: sneakers, skateshirt, 
baseballcap. De Facebook-statistieken van HIJS geven aan dat van alle volgers: 75% tot 
het mannelijke en 25% tot het vrouwelijke geslacht behoren. Deze gegevens zullen worden 
meegenomen in de selectie van de respondenten.  
Het invullen van de enquête zal gestimuleerd worden door een prijs weg te geven aan één 
van de respondenten. Deze prijs is een goodiebag en wordt mogelijk gemaakt door HIJS.  
 
2.1.1 Steekproefgrootte 
Via een steekproefcalculator is uitgerekend hoeveel enquêtes in totaal afgenomen moeten 
worden om tot betrouwbare en bruikbare resultaten te komen. De steekproefcalculator van 
www.journalinks.be is geraadpleegd. De ingevoerde gegevens waren: 
 
Grootte populatie: 150000 mensen 
Foutenmarge: 5% 
Betrouwbaarheidsniveau: 90% 
Geschatte responspercentage: 10% 
 
De calculator verschafte mij de volgende informatie: 
 
Vereiste steekproefgrootte: 384 mensen 
75% mannen (288 mannen) 
25% vrouwen (96 vrouwen) 
 
Vereiste aantal uitnodigingen: 3840 mensen 
 
Dit zijn echter gegevens die betrekking hebben op een digitale enquêteafname. Wanneer de 
enquêtes persoonlijk in Amsterdam en/of Rotterdam worden afgenomen, ligt het 
responspercentage hoger en zal het aantal uitnodigingen dalen. 
 
2.2 Kwalitatief onderzoek 
Onder kwalitatief onderzoek valt een diepte-interview. Deze onderzoeksmethode zal 
gehouden worden wanneer alle 384 enquêtes zijn afgenomen en de resultaten zijn verwerkt 
en geanalyseerd. Hierdoor kan er tijdens het diepte-interview dieper worden ingegaan op de 
verkregen informatie uit de enquêtes.  
In totaal zullen er zes respondenten, gekozen uit de 384 respondenten van de enquête, 
ondervraagd worden. Deze zes respondenten worden bewust gekozen. Het zijn vijf mannen 
en één vrouw die gebruik maken van Instagram, Snapchat en Facebook. Waarom alle drie 
de kanalen? Elke interviewrespondent moet bekend zijn met het gebruik van elk social 
medium. Dit om te kunnen onderbouwen waarom hij voor een bepaald social medium kiest. 
Wanneer een respondent geen gebruik maakt van één van de drie social media, is het niet 
mogelijk om hier informatie over verkrijgen omdat de respondent er niks over weet. Het doel 
van het interview is: achterhalen welke typen content op welke social mediakanalen 
(Instagram, Snapchat, Facebook) geplaatst moeten worden en waarom.  
Voorafgaand aan het interview zal er een topiclijst worden samengesteld. Dit is een lijst met 
onderwerpen en eventueel subonderwerpen die in het interview ter sprake zullen komen. 
Wanneer de resultaten van de desk- en fieldresearch bij elkaar worden gevoegd, wordt het 
mij mogelijk gemaakt om voor HIJS op de drie social media kanalen de contentstrategie in 
te richten. 
 



Afstudeeropdracht Hiphop In Je Smoel 

 

 

65 

 

3. Betrouwbaarheid 

Het grootste gedeelte van het onderzoek bestaat uit deskresearch. Namelijk twee van de 
drie deelvragen worden aan de hand van deze onderzoeksmethode onderzocht. Tijdens de 
deskresearch zal ik voornamelijk het internet raadplegen. Het is mij bekend dat niet alle 
websites even betrouwbaar zijn. Ik zal tijdens de keuring van de internetbron kijken naar:  

- Autoriteit (auteur, organisatie, redactie) 
- Inhoud (intentie, feiten/meningen, volledigheid, waarheid) 
- Tijd (leeftijd, geldigheid) 
- Waarde (waardering, bronweergave) 

 
Om de betrouwbaarheid van de fieldresearch te optimaliseren, wordt de verkregen data 
veilig en nauwkeurig in SPSS verwerkt. Hieruit wordt een conclusie getrokken. 
 
 
4. Validiteit 

Bij het online werven van de respondenten zal in de titel van de Facebook- en Instagram-
post expliciet aangegeven worden dat volgers mee kunnen doen wanneer zij in de 
leeftijdscategorie 18-24 jaar vallen. Of de Hiphop In Je Smoel-volgers, hiphopliefhebbers 
zijn, spreekt voor zich. 
Bij het offline werven wordt vóór het afnemen van de enquête naar de leeftijd van de 
benaderde gevraagd, of hij/zij naar hiphop luistert en of hij/zij de ins en outs wil weten van 
de hiphopcultuur. Wanneer deze persoon tot de hoofddoelgroep van HIJS behoort, wordt 
hem/haar gevraagd of hij/zij mijn enquête wil invullen. Door het zorgvuldig selecteren van de 
respondenten, zal de steekproef representatief zijn en kunnen de resultaten gegeneraliseerd 
worden voor de gehele populatie. Ook wel externe validiteit genoemd. 

 
 

Hoofdstukindeling: 

Titelblad 
 
Voorwoord 
 
Managementsamenvatting 
 
Management summary 
 
Inhoudsopgave 
 
1. Inleiding 
1.1 Aanleiding voor het onderzoek 
1.2 Doelstelling 
1.3 Probleemstelling 
1.4 Opbouw rapport 
 
2. Theoretisch kader 
2.1 Wensen en behoeften 
2.2 Contentstrategie 
2.3 Social media 
2.4 Typen content 
 
3. Methoden en technieken 
3.1 Onderzoeksontwerp   
3.2 Verantwoording methode van onderzoek 
3.3 Deskresearch 
3.4 Fieldresearch 
3.5 Betrouwbaarheid 
3.6 Validiteit  
 
4. Uitwerkingen fieldresearch 
Uitwerkingen enquêtes 
Uitwerkingen diepte-interviews 
Conclusie 
 



Afstudeeropdracht Hiphop In Je Smoel 

 

 

66 

 

5. Eindconclusie 
 
6. Advies 
 
7. Evaluatie 
7.1 Onderzoeksproces 
7.2 Validiteit  
7.3 Mogelijkheid tot vervolgonderzoek 
 
Literatuurlijst 
 
Bijlagen 

 

Vorm beroepsproduct: Onderzoeksrapport en adviesrapport 

 

Deadline: 

2 juni: inleveren scriptie 

 

Afspraken over de begeleiding 

Via de Whatsapp is er een mogelijkheid om aan mijn scriptiebegeleider, Marcel van der 
Lugt, vragen te stellen. Daarnaast is bellen ook een optie. Wanneer het beter uitkomt en 
rendabeler is om een moment face-to-face in te plannen, is deze mogelijkheid er ook. Wel 
moet ik zelf met het initiatief komen.  
Om de twee weken wordt er een groepsvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering is 
er de mogelijkheid om feedback van de begeleider en groepsgenoten te krijgen en om aan 
elkaar vragen te stellen. 
 
Mijn scriptie schrijf ik thuis, dus meestal zal ik met mijn opdrachtgever geen face-to-face 
contact hebben. Wel is er altijd de mogelijkheid om mijn opdrachtgever te bellen/mailen. 
Wanneer het noodzakelijk is, kan er altijd een face-to-face gesprek ingepland worden. 

 
 
Theoretisch kader 

In het theoretisch kader worden de al eerder onderzochte theorieën beschreven. Deze 
theorieën worden gebruikt voor het onderzoek. Een herhaling van onderzoek wordt hierdoor 
voorkomen. De doelstelling van het onderzoek luidt: Inzicht krijgen in de wensen en 
behoeften van de doelgroep ten aanzien van content op Instagram ten einde een advies te 
kunnen geven over de content die HIJS moet plaatsen. De kernbegrippen: ‘wensen en 
behoeften’, ‘Instagram content’ en ‘contentstrategie’ worden in kaart gebracht. Deze 
informatie zal de lezer nodig hebben om de inhoud van dit onderzoek te begrijpen.  
 
1. Wensen en behoeften 

Om een beter inzicht te krijgen in de markt waar HIJS in opereert, moeten eerst de wensen 
en behoeften van de doelgroep op het gebied van Instagram content worden geanalyseerd. 
Maar wat zijn wensen en behoeften? Het boek Grondslagen van de marketing (2009) van 
Verhage geeft de volgende beschrijving: ‘Voordat er vraag naar een product of dienst 
ontstaat, moet de consument zich van zijn behoeften bewust worden. Behoeften hebben te 
maken met een tekort aan iets en met een sterke – bijna instinctmatige – neiging van de 
persoon om dat tekort op te heffen. De fundamentele gedragsprikkels kunnen door een 
onderneming niet of nauwelijks worden beïnvloed. Marketeers creëren dus geen behoeften! 
Dat geldt voor lichamelijke (aangeboren) behoeften (zoals dorst) als voor geestelijke of 
psychologische behoeften (zoals de behoefte aan erkenning). Die behoeften worden 
overigens wel sterk beïnvloed door de cultuur.  
Behoeften kunnen door meer dan één product worden bevredigd. Nadat de consument zich 
van een behoefte gewaarwordt en de beschikbare alternatieven heeft overwogen, ontwikkelt 
hij meestal een voorkeur voor een bepaald product. Dat is dan het product dat hij wenst. De 
consument denkt bij zijn keuze tussen vergelijkbare producten vooral in termen van tijd, 
plaats en geld. Hij moet dus beslissen wanneer en waar hij het product koopt en hoeveel hij 
ervoor overheeft. In dit stadium kunnen reclame en andere marketinginspanningen zijn 
wensen beïnvloeden. Als synoniemen van wensen spreken we ook wel van voorkeuren of 
verlangens (Verhage, B., 2009). 
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Behoeftehiërarchie van Maslow 
Dit is een hiërarchische ordening op het gebied van behoeften, 
samengesteld door Abraham Maslow. Het is als het ware een 
piramide, bestaand uit vijf lagen (zie figuur 1). De onderste 
laag moet eerst bevredigd zijn voordat de laag daarboven ter 
sprake komt. De indeling van de piramide van beneden naar 
boven is als volgt: 
1: Lichamelijke behoeften  
2: Behoefte aan veiligheid en zekerheid  
3: Behoefte aan sociaal contact 
4: Behoefte aan waardering en erkenning  
5: Zelfontplooiing                                                                                                         Figuur 1                                                    
 
Lichamelijke behoeften 
Deze behoeften worden ook wel primaire biologische behoeften genoemd. In deze categorie 
vallen zaken als: drinken, eten, slapen, zuurstof, warmte en seks. 
 
Behoefte aan veiligheid en zekerheid 
Mensen hebben deze behoeften nodig en zoeken het vaak bij andere mensen in hun 
omgeving. Wanneer wij in onbekende situaties terecht komen, kan er innerlijke onrust 
ontstaan. 
 
Behoefte aan sociaal contact 
Wanneer de onderste twee behoeften zijn vervuld, richten wij ons op de derde laag. Maslow 
beschrijft dit als de behoefte om ergens bij te horen.  
 
Behoefte aan waardering en erkenning                                                                        
Als je ergens bij hoort, wil je vervolgens waardering 
 krijgen. Dit is onder te verdelen in waardering voor jezelf en  
waardering door anderen. De eerste heeft te maken met  
zelfvertrouwen, vrijheid en onafhankelijkheid. De tweede met respect, aanvaarding en 
status.  
 
Zelfontplooiing  
Dit is de hoogste laag die een mens kan bereiken. Zelfontplooiing komt ter sprake wanneer 
alle bovenstaande behoeften zijn bevredigd en de persoon zich niet meer langer hoeft te 
bewijzen tegenover zichzelf en anderen (Managementgoeroes, 2013). 
 
Het Needscope systeem 
“De grootste merken ter wereld verschillen van elkaar, maar hebben allemaal één ding 
gemeen: ze hebben een sterke relatie met hun afnemers. Deze relatie is waardevol, want 
trouwe afnemers zullen hierdoor nooit overstappen naar de concurrent, zelfs niet als de 
concurrent exact hetzelfde product aanbiedt. De reden: deze top-merken bevredigen de 
wensen en behoeften van de consument. Toch zijn deze wensen en behoeften niet altijd 
even goed zichtbaar. Het Needscope systeem helpt de gebruiker om deze verborgen 
behoeften in kaart te brengen.“ De behoeften van de consument zijn onder te verdelen in 
drie categorieën: 
 
Functionele behoeften: 
Deze behoeften zijn tastbaar en worden niet vervuld door de productkenmerken van een 
merk. Denk hierbij aan smaak, grootte en gemak. 
 
Identiteitsbehoeften: 
Iedereen wil bij een bepaalde groep horen. Merken spelen hier een belangrijke rol bij en zijn 
vaak een afspiegeling van de sociale groep waarmee iemand zich identificeert. 
 
Psychologische behoeften: 
Hierbij wil de consument fijne gevoelens ervaren. Denk hierbij aan: plezier, enthousiasme, 
opwinding en liefde. 
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Het Needscope systeem spiegelt de consumentenbehoeften aan het merkimago. Er wordt 
door merken gekeken naar de behoeften van de consument en hier op ingespeeld met het 
merkimago. Functionele behoeften gaan gepaard met productkenmerken (bijv. zout, een 
flesje), identiteitsbehoeften met sociale waarden (bijv. stads, mannelijk) en psychologische 
behoeften met symboliek (bijv. speels energiek) (CVS Congres, 2005).  
 
Social Technographics Profile 
Het Social Technographics Profile plaatst de mensen die zich op internet bevinden in 
verschillende categorieën. Er wordt gekeken naar hoe de diverse categorieën 
internetgebruikers op social media te werk gaan. Auteurs Charlene Li en Josh Bernoff 
beschrijven dit model in hun boek Groundswell. Hierin worden de uitkomsten van 
onderzoeksbureau Forrester uitgelegd en geanalyseerd. In totaal bestaat het model uit 
zeven categorieën (zie figuur 2)(Socialmediamodellen, 2015):  
 
Creators 
Deze gebruikers worden beschouwd als 
de meest actieve gebruikers op het 
internet. Continu zijn zij bezig met het 
maken van User Generated Content. Denk 
hierbij aan: video’s, foto’s, blogs, websites 
etc. Deze content wordt door andere 
groepen geconsumeerd. 
 
Conversationalists 
Na het op de markt brengen van het boek 
Groundswell is deze groep toegevoegd 
aan het model. Net als de creators, 
produceert deze groep User Generated 
Content. Dit doen zij om de dialoog met 
andere gebruikers te bevorderen. Het 
regelmatig updaten van hun social media 
is een hoofdkenmerk van deze categorie 
gebruikers.  
 
Critics 
De critics geven regelmatig beoordelingen 
van producten en diensten. Dit doen zij op 
zowel internet als social media. Ook 
reageren zij op andermans geplaatste 
content. Vaak zit er tussen creators, 
conversationalists en critics een 
overlapping.  
 
Collectors 
Deze categorie gebruikt het internet en social media om informatie te                   Figuur 2            
zoeken of om hun voorkeur kenbaar te maken. In tegenstelling tot de 
critics wordt doorde collectors op deze content (meestal) niet gereageerd. 
 
Joiners 
Deze categorie, de joiners, is aanwezig op social media om hun gebruikersprofiel en de 
bijbehorende vriendschappen te onderhouden. Net als de collectors nemen zij informatie                                                                 
tot zich, maar in mindere mate. Zo nu en dan bezoeken zij social media kanalen, checken zij 
hun inbox en verlaten zij het desbetreffende social medium weer.  
     
Spectators 
Spectators is de aanschouwende categorie internetgebruikers. Net als de voorgenoemde 
categorieën nemen zij informatie tot zich, maar alleen als het hen relevante kennis 
verschaft. Het updaten van een status wordt door de spectators niet gedaan. Van alle 
internetgebruikers valt het grootste gedeelte in deze categorie. 
 
Inactives 
Deze groep mensen zijn niet aanwezig op internet en social media.  
 

http://www.managementboek.nl/boek/9789058715470/groundswell-charlene_li?affiliate=3069
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2. Contentstrategie 
Boudewijn Rutger, oprichter van onderzoeks-  en adviesbureau Customer Revolution, geeft 
de volgende definitie: “In een contentstrategie worden de wensen en behoeften van de 
doelgroep en jouw eigen doelstellingen verwerkt. De geplaatste content helpt de doelgroep 
om hun top-taken te voltooien en om de doelen te realiseren van jouw organisatie. Het is 
belangrijk om een brug te slaan tussen de wensen en behoeften van de doelgroep en jouw 
doelstellingen, om voor beide partijen een toegevoegde waarde te kunnen bieden. Deze 
brug wordt ook wel ‘context’ genoemd. Oftewel de mix van content en 
kanaal.“(Frankwatching, 2010) 
 
Vanuit de doelgroep stel je vragen als: 
-Waarom bezoekt iemand onze social mediakanaal? 
-Wat wil diegene bereiken? 
-Welke content moet hij vinden? 
 
Vanuit jouw organisatie stel je vragen als: 
-Wat is het belangrijkste doel van de organisatie? 
-Welke doelen moet de site in relatie tot dat doel helpen bereiken? 
-Welke handelingen moet een bezoeker daarvoor voltooien, wat moet hij weten en/of welke 
content moet hij vinden?  
 
Een contentstrategie draait om de doordachte mix van: 
-Wat wil jij aan je publiek vertellen? 
-Wat ga je zeggen? 
-Wat wil het publiek horen? (Frankwatching, 2010) 
 
Eigenschappen contentstrategie 
-Het maakt duidelijk welke richting jij de uiteindelijke doelen van de contentmarketing en 
creatie van content meegeeft. 
-Het legt de planning, het management en de richting van de contentmarketing voor een 
lange termijn vast 
-Het wordt bepaald aan de hand van een langdurige analyse van het effect van de huidige 
content 
-Het is een mix van de organisatiedoelen, interesses van de doelgroep en het merkimago 
-Het is tijdens uitvoering meetbaar en kan bijgesteld worden 
-De uitvoering moet zorgen voor betere relaties met de consumenten (Petersen, P.,2015) 
 
Verschil tussen contentmarketing – reclame 
Deze begrippen worden vaak door elkaar gehaald. Het grote verschil tussen deze twee 
begrippen is dat contentmarketing een grotere echtheid moet uitstralen. Je vertelt bij 
contentmarketing, anders dan bij reclames, niet dat je merk geweldig is, maar laat dit zien 
door goede content te publiceren (Petersen, P., 2015).  
 
Het piramidemodel voor contentstrategie 
Om een contentstrategie vakkundig op te stellen is er een piramidemodel ontwikkelt (zie 
figuur 3). Dit model kent in totaal zes stappen. Des te hoger een stap in de piramide staat, 
des te groter de invloed van de stap op de opvolgende stappen 
is. De zes stappen zijn: 
-Kernboodschap (wie ben je en waar sta je voor?) (1)  
-Thema (met welke thema’s wil je als merk geassocieerd 
worden?) (2) 
-Issue kalender  (wat gebeurt er wanneer waar je op in kan 
spelen?) (3) 
-Campagnes (wanneer, welke en hoeveel campagnes worden 
van content voorzien?) (4) 
-Kanalen (welke kanalen gaan ingezet worden om de content                                    
 te verspreiden?) (5) 
-Doelgroep (wie van je doelgroep ga je proberen te 
bereiken?)(6)                                                                                                               Figuur 3                                                             
 (Joerybruijntjes, 2012).                                                                                                                                   
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Soorten contentstrategieën                                                                                         
Er bestaan in totaal vijf contentstrategieen: 
1. Brand awareness (het opwekken van een buzz en viral effect creëren) 
2. Leadgeneratie (het opwekken van leads/traffic)  
3. Thought leadership (het erkend worden als contentmarketing expert) 
4. Product retentie (het opwekken van reviews met gevolg klantbehoud) 
5. Multichannel (boodschappen op zoveel mogelijk kanalen inzetten om als organisatie goed 
bereikbaar te zijn)(Petersen, P., 2015) 
 
De 3C’s van een contentstrategie 
-Consistentie 
Social media zorgen ervoor dat volgers/fans een verhaal verwachten van een merk dat hen 
met het bedrijf bindt. De volgers moeten telkens eenzelfde merkbeleving ervaren. Hierdoor 
wordt met hen een goede relatie opgebouwd.  
-Context 
De content dient geschikt te zijn voor het kanaal. Plaats dus bijvoorbeeld geen tekstfoto’s op 
Instagram.  
- Conversatie 
Hiermee wordt niet alleen een dialoog bedoeld, maar respons. Denk hierbij aan: likes, meer 
volgers, shares, reactie (Petersen, P., 2015).  
 
 
3. Social media  
De website www.social-media.nl geeft de volgende beschrijving: Social media is een 
verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met 
elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. Het betreft niet alleen 
informatie in de vorm van tekst (nieuws, artikelen). Ook geluid (podcasts, muziek) en beeld 
(fotografie, video) worden gedeeld via social media websites. Met andere woorden, social 
media staat voor 'Media die je laten socialiseren met de omgeving waarin je je bevindt' 
(Socialmedia, z.j.). 
 
De drie social mediakanalen Instagram, Snapchat en Facebook staan in dit onderzoek 
centraal. In dit hoofdstuk worden deze drie populaire kanalen toegelicht. 
 
Instagram 
Instagram is een applicatie/social medium te gebruiken op de smartphone en is uitgebracht 
in 2010. Hierop deel je vierkante foto’s/video’s met de rest van de wereld. Medegebruikers 
kunnen de content liken, er op reageren, het delen of groeperen door middel van een 
hashtag (#). In de applicatie zit een tool waarmee de gebruiker zijn content kan voorzien van 
een filter. Hierdoor krijgt de content een andere uitstraling. In 2012 is het social medium 
door Facebook overgenomen voor een bedrag van 770 miljoen euro. Instagram groeit 
gigantisch in populariteit en is op weg om Facebook van de troon te stoten. Wereldwijd heeft 
zij 300 miljoen gebruikers per maand, waarvan er 75 miljoen mensen dagelijks actief zijn. 
Per dag worden er rond de 60 miljoen foto’s/video’s geüpload (Expandedramblings, 2015). 
 
Functionaliteiten 

Instagram is erg eenvoudig. Het hoofdscherm telt vijf basisknoppen: 
-Home (overzicht van de geplaatste content van mensen die de gebruiker volgt) 
-Verkennen (recent geplaatste content op Instagram wereldwijd/zoekfunctie) 
-Camera (hiermee kan een foto/video gemaakt en geplaatst worden) 
-Nieuws (hier kan de gebruiker zien wie er interactie op zijn content heeft gehad) 
-Profiel (dit is het profiel van de gebruiker) 
 
Snapchat 

Snapchat is een mobiele applicatie voor op de smartphone en uitgebracht in 2011. Met deze 
applicatie kunnen foto’s en video’s met andere gebruikers worden gedeeld. In tegenstelling 
tot Instagram krijgt de ontvanger de content maar voor een bepaalde tijd te zien (1-10 
seconden). Daarna wordt het automatisch van de server verwijderd. Naar schatting telt het 
social medium rond de 100 miljoen actieve gebruikers die dagelijks 400 miljoen 
foto’s/video’s verspreiden. Grote spelers op de markt zagen deze populariteit al geruime tijd 
van tevoren aankomen. In 2013 probeerden Facebook met een bod van 3 miljard dollar en 
Google met een bod van 4 miljard dollar Snapchat over te kopen. Beide werden afgeslagen.  
De uitstraling van Snapchat is evenals het gebruiken vrij eenvoudig. Wanneer de gebruiker 

http://www.social-media.nl/
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zich aanmeldt komt hij terecht op de hoofdpagina. Dit is een tool waarmee een foto of video 
kan worden gemaakt. Wanneer deze is geschoten kan er een filter, tekst of tekening aan de 
content worden toegevoegd. Dit is niet noodzakelijk.  
De volgende stap is versturen. Dit kan op een persoonlijke manier naar één of meerdere 
vrienden of de content kan worden toegevoegd aan ‘mijn verhaal’. Bij de laatste 
mogelijkheid is het voor alle vrienden mogelijk om de content tot zich te nemen.  De lengte 
van een verhaal is onbeperkt.  
 
Facebook 

Facebook is het meest populaire social medium. Net als op Instagram en Snapchat kunnen 
gebruikers content met de rest van de wereld delen. Wereldwijd zijn er meer dan 1,4 miljard 
mensen actief op dit social medium, waarvan 936 miljoen dagelijks. Dit aantal neemt 
jaarlijks gemiddeld toe met 13% (Expandedramblings, 2015). Gebruikers kunnen een 
persoonlijk profiel aanmaken en andere gebruikers een vriendschapsuitnodiging sturen. 
Wanneer deze vriendschap is gemaakt krijgen beide partijen geplaatste content van elkaar 
in hun tijdlijn te zien.  
 
Op Facebook is het mogelijk om vier verschillende pagina’s aan te maken: 
-Persoonlijke pagina 
-Community pagina 
-Groepspagina 
-Bedrijfspagina (Facebook, z.j.) 
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4. Typen content 
Om de wensen en behoeften ten aanzien van de typen content op de social mediakanalen 
van HIJS in kaart te brengen, moet er voorafgaand het onderzoek bekend zijn welke 
mogelijkheden er zijn op het gebied van content. Dit wordt onderzocht aan de hand van een 
concurrentenanalyse. Er wordt gekeken naar de typen content die de muziekplatforms 
Noisey, XITE en MTV op de social mediakanalen Instagram, Snapchat en Facebook 
plaatsen. Wanneer deze analyse is uitgevoerd zullen de resultaten als vraagstuk in de 
enquête verschijnen.  
 
Noisey 

Noisey (VICE) is een online platform voor het ontdekken van muziek. Zij profileert 
de meest getalenteerde bands en lokale muziek scenes van over de hele wereld en 
biedt zo, aan de hand van originele video content, een ongekende toegang tot het 
bandleven op het podium en daarachter (Deweekkrant, 2015). Het platform heeft 
een account op: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr en maakt gebruik 
van RSS Feed en een mailadres.  De doelgroep van Noisey zijn millennials.  
 

Noisey op Instagram 
Achter de schermen  
Evenementen informatie  
Commerciele berichten  
Aankondigingen content op 
website(reportages/interviews/afleveringen/muziek/documentaires)  
Grafieken met feiten  
Kleine reviews  
Informatie over de organisatie  
Exclusief beeldmateriaal artiesten  
 
Noisey op Snapchat 

Noisey maakt (nog) geen gebruik van Snapchat. 
Het moederbedrijf, VICE Media, heeft een partnerdeal met Snapchat. 
 
Noisey op Facebook 

Commerciële berichten  
Aankondigingen content op website 
(reportages/interviews/afleveringen/muziek/documentaires) 
Discussies  
Evenementen informatie  
Exclusief beeldmateriaal artiesten  
 
 
XITE 

XITE is een Nederlandse muziekzender die de hele dag door muziek gerelateerde 
en eigen formats uitzendt. Deze formats worden gepresenteerd door XITE’s VJ 
team. De doelgroep van de muziekzender bestaat uit mannen en vrouwen van 13-
28 jaar oud die dagelijks een portie muziek en entertainment tot zich willen nemen. 
XITE is gestart in mei 2008 met het uitzenden via de digitale kabel in Nederland. 
Sinds 2011 zenden zij ook in België en Duitsland uit. In totaal bereikt XITE 15 
miljoen huishoudens en is daarmee de grootste muziek televisiezender van 
Nederland. XITE heeft een account op: Facebook, Twitter, Instagram (XITE, z.j.) 
 
XITE op Instagram 
Aankondigingen content op website (afleveringen/muziek/acties/reviews) 
Achter de schermen  
Evenementen informatie 
Winacties 
Foto’s artiesten 
Exclusieve video’s artiesten 
Quotes/vraagstellingen/discussies 
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XITE op Snapchat 
Achter de schermen  
Winacties 
 
XITE op Facebook 
Aankondigingen content op website (afleveringen/muziek/acties) 
Achter de schermen  
Informatie over de organisatie 
Winacties 
Evenementen informatie 
Commerciële berichten 
 
 
MTV 

MTV (Music Television) is een televisienetwerk en heeft als doelgroep mannen en 
vrouwen uit de leeftijdscategorie 13 tot 34 jaar, met als kern 20-34 jaar. MTV begon 
in 1981 met een revolutionair nieuw concept: het non-stop uitzenden van 
videoclips. MTV heeft sinds die tijd een zeer belangrijke rol gespeeld voor 
de westerse cultuur. Zowel op muziek-, mode- als filmografischgebied was MTV 
een factor van betekenis. MTV beheert vele muziekstations, waaronder MTV 
Europe, MTV Germany, MTV Nederland en MTV Vlaanderen (Wikipedia, 2014). 
Ook is zij actief op social media en heeft een account op: Facebook, Twitter, 
Tumblr, Instagram en Snapchat. 
 
MTV op Instagram 

Aankondigingen content op website 
(reportages/interviews/afleveringen/muziek/documentaires/reviews/humor)  
Exclusieve video’s artiesten 
Quotes/vraagstellingen/memes/discussies 
Achter de schermen 
Ideeën/toekomstige plannen 
Aankondigingen evenementen 
 
MTV op Snapchat 
Achter de schermen  
Muzieknieuws  
Artiestennieuws  
Filmnieuws  
Humor 
 
MTV heeft een partnerdeal met Snapchat en kan daardoor volledige afleveringen via 
Snapchat uitzenden. Hierdoor is het voor MTV mogelijk om video’s in Snapchat te uploaden 
en kwalitatief hoge content te verspreiden. De features die MTV op Snapchat kan gebruiken 
zijn niet mogelijk voor een platform als HIJS 
 
MTV op Facebook 

Aankondigingen content op website 
(reportages/artikelen/interviews/afleveringen/muziek/documentaires/reviews/humor)  
 
 
 
 
 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Televisie
http://nl.wikipedia.org/wiki/1981
http://nl.wikipedia.org/wiki/Videoclip
http://nl.wikipedia.org/wiki/Westerse_cultuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Muziek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mode
http://nl.wikipedia.org/wiki/Film_(cinematografie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/MTV_Europe
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