
 

In de marketingspecial van Bierblad kwam het medium nog niet voorbij, maar ook van Hyves wordt driftig gebruik gemaakt als 
marketinginstrument. Veel kroegen hebben al een eigen hyve compleet met agenda, foto’s en natuurlijk een grote collectie aan vrienden van het café. De stad 
Hilversum waagt zich nu als eerste ‘citymarketeer’ op Hyves voor een grote campagne waar de horecasector uiteraard bij betrokken is. Gasten via Hyves de kroeg 
in krijgen, is dat de toekomst? ‘Een mooie, laagdrempelige manier om vijf miljoen mensen te bereiken,’ aldus initiatiefnemer Roeland Tameling tegenover Misset 
Horeca. 
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Hilversum begeeft zich als eerste gemeente zelf op de vriendennetwerksite Hyves. De citymarketingorganisatie Hilversum Goed Bekeken 
wil de site gebruiken om de stad te promoten. Via de Hilversum-hyve worden leden op de hoogte gehouden van de laatste uitgaanstips in 
Hilversum en kunnen zij met elkaar in contact komen en discussiëren.  
 
Volgens projectmanager Roeland Tameling leveren traditionele marketing en promotie in verhouding relatief weinig op. "Dit is een vorm van 
guerrillamarketing. De ervaring leert dat massacampagnes minder effectief zijn dan netwerkcampagnes. Mensen willen geen reclame meer, ze 
vertrouwen meer op elkaars ervaringen. We willen op een actieve manier de concurrentie aangaan. Op deze manier hopen we niet alleen de eigen 
inwoners vast te houden maar ook nieuwe inwoners aan te trekken."  
 
De Hilversum-hyve richt zich op inwoners tussen de tien en de veertig. Het is de bedoeling dat leden zelf bijdragen gaan aanleveren op de 
vriendenpagina. Tameling: "Op deze manier hopen we meer inzicht te krijgen in de behoeften van de bewoners. Het doel is om in de eerste 
maand honderd deelnemers te trekken en daarna exponentieel te groeien. Zo werkte het ook met onze nieuwsbrief en onze website. Nu hopen we 
op hetzelfde succes met hyves."  
 



http://www.pleisureworld.nl/default.htm?http%3A//www.pleisureworld.nl/news.asp%3Fnews_id%3D5324 
 

 

Hilversum Goed Bekeken eerste citymarketing organisatie op Hyves 

Citymarketeers gebruiken vriendennetwerk om Hilversum te promoten 

Hilversum Goed Bekeken maakt als eerste citymarketing organisatie van Nederland gebruik 
van de mogelijkheden die online community Hyves biedt. Leden van dit netwerk blijven zo op 
de hoogte van de laatste uitgaanstips in Hilversum, kunnen met elkaar in discussie en komen 
met elkaar in contact. Zo wordt Hilversum ook online nog beter bekeken, is de bedoeling van 
de citymarketeers. 

Primeur 

Projectmanager Roeland Tameling van de stichting Hilversum Goed Bekeken is trots op de 
Hilversummer primeur: “We zijn natuurlijk al een tijdje actief op internet met onze 
site www.hilversumgoedbekeken.nl en onze gratis Uitmails, maar als we ons daar alleen op 
richten doen we aan navelstaren. En daar houd ik niet van. Het netwerk 
van hilversumgoedbekeken.hyves.nl biedt ons de mogelijkheid om ook op een andere manier 
met onze doelgroepen te communiceren”. Dat Hilversum de eerste is die gebruik maakt van 
Hyves voor zulke doeleinden vindt hij eigenlijk verbazingwekkend: “Op Hyves staan 
inmiddels vijf miljoen profielen. Allemaal mensen die graag leuke dingen doen in hun vrije 
tijd. Voor een groot deel van hen heeft Hilversum genoeg te bieden. Van Beeld en Geluid tot 
de Nike Hilversum City Run, van optredens in theater Gooiland tot Hilversum Alive. Dit is een 
mooie, laagdrempelige manier om hen daarop te attenderen”. 

Hyves 

Hyves (naar hive dat Engels is voor bijenkorf) is een gratis Nederlandse profielensite, vooral 
gericht op het onderhouden/uitbouwen van een vriendennetwerk. Op de website van Hyves kan 
iedereen een eigen profiel aanmaken. Daarop plaats je foto’s van jezelf, of schrijf je 
bijvoorbeeld wat je hobby's zijn of welk boek je op het moment leest. Ook kun je vrienden 



toevoegen die op hun beurt ook een Hyves-profiel hebben. Sommige mensen verzamelen zo 
honderden vrienden. Uit onderzoek onder drieduizend gebruikers van de populaire vriendensite 
bleek onder meer dat Hyvers betere sociale contacten hebben, zowel op internet als in het echt. 

Hilversum Goed Bekeken 

Hilversum Goed Bekeken is het citymarketing initiatief dat is opgezet door  
vertegenwoordigers van winkels, media, horeca, cultuur, gemeente en overig ondernemend 
Hilversum. Ze werken samen aan een krachtige profilering van Hilversum. Doel is om de 
regionale trekkracht van Hilversum te versterken, meer bezoekers en bedrijven aan te trekken, 
maar ook om de inwoners van Hilversum weer trots te maken op hun stad. De slogan 
Hilversum Goed Bekeken is een knipoog naar Hilversum mediastad, maar staat vooral voor: 
'Hilversum is de moeite waard om eens goed naar te kijken'. 

Websight 

Internetbureau Websight beheert zowel de website www.hilversumgoedbekeken.nl als de 
Hyves-pagina, en is één van de zestien participanten van Hilversum Goed Bekeken. Websight 
zorgt ervoor dat marketing-en-communicatiemensen via internet optimaal kunnen 
communiceren met hun klanten en relaties. Directeur Erik Zoomers: “Hierbij spelen we in op 
de dagelijkse behoefte aan snelheid en flexibiliteit. Van ons mag een klant duidelijkheid 
verwachten over planning, budget en het resultaat van de projecten die we samen 
realiseren.” Voor marketing-en-communicatiemensen is Websight naar zijn mening dan ook 
hét full-service internetbureau. 

 



Citymarketing Hilversum voortaan via Hyves  
Hilversum Goed Bekeken gebruikt vriendennetwerk voor promotie  
Hilversum Goed Bekeken maakt als eerste citymarketing organisatie van Nederland gebruik van de mogelijkheden die online community Hyves biedt. Leden van dit 
netwerk blijven zo op de hoogte van de laatste uitgaanstips in Hilversum, kunnen met elkaar in discussie en komen met elkaar in contact.  
Projectmanager Roeland Tameling van de stichting Hilversum Goed Bekeken is trots op de Hilversummer primeur: "We zijn natuurlijk al een tijdje actief op internet met onze 
site www.hilversumgoedbekeken.nl/  en gratis Uitmails. Het netwerk van www.hilversumgoedbekeken.hyves.nl biedt ons de mogelijkheid om ook op een andere manier met 
onze doelgroepen te communiceren".  
 
Eerste 
Dat Hilversum de eerste is die gebruik maakt van Hyves voor zulke doeleinden vindt hij eigenlijk verbazingwekkend: "Op Hyves staan inmiddels vijf miljoen profielen. Allemaal 
mensen die graag leuke dingen doen in hun vrije tijd. Voor een groot deel van hen heeft Hilversum genoeg te bieden. Van Beeld en Geluid tot de Nike Hilversum City Run, van 
optredens in theater Gooiland tot Hilversum Alive". 
 
Hyves en Hilversum 
Hyves (naar hive dat Engels is voor bijenkorf) is een gratis Nederlandse profielensite, vooral gericht op het onderhouden/uitbouwen van een vriendennetwerk. Hilversum Goed 
Bekeken is het citymarketing initiatief dat is opgezet door  vertegenwoordigers van winkels, media, horeca, cultuur, gemeente en overig ondernemend Hilversum. 
 
Internet: www.hilversumgoedbekeken.nl/.  
datum: woensdag 12 maart 2008  
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Hilversum op Hyves 

Als eerste Nederlandse gemeente begeeft Hilversum zich op de vriendennetwerksite Hyves. De citymarketingorganisatie Hilversum Goed Bekeken wil de site gebruiken om de stad te 
promoten. Leden van het netwerk blijven zo op de hoogte van de laatste uitgaanstips in Hilversum en kunnen met elkaar in contact komen en discussiëren. 
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 Politici in cyberspace: digitale vrienden op Hyves  

 

Projectmanager Roeland Tameling merkt dat traditionele marketing en promotie in verhouding relatief weinig oplevert. ‘Dit is een vorm van guerillamarketing. De ervaring leert dat 
massacampagnes minder effectief zijn dan netwerkcampagnes. Mensen willen geen reclame meer, ze vertrouwen meer op elkaars ervaringen.' Tameling weet dat tegenwoordig iedere 



stad aan marketing doet. ‘We willen op een actieve manier de concurrentie aangaan. We hopen zo niet alleen de eigen inwoners vast te houden maar ook nieuwe inwoners aan te 
trekken.' 
 
Een nieuw elan 

Een van de doelen van de campagne is om Hilversummers weer trots te maken op hun stad. Is dat dan niet het geval? Tameling: ‘Een aantal jaren geleden was de betrokkenheid van 
jongeren bij de stad inderdaad laag. Dat wordt al beter, mede door de nieuwe uitgaansgelegenheden op de Groest en de website hilversums.nu. Het aantal activiteiten is toegenomen.' 
Vroeger was Hilversum een beetje synoniem met ‘Het Gooi'. Tameling wijst erop dat bijvoorbeeld de opening van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid bijdraag aan een nieuw 
elan.  

De pagina hilversumgoedbekeken.hyves.nl richt zich op inwoners tussen de tien en de veertig. Het is de bedoeling dat leden zelf bijdragen gaan aanleveren op de vriendenpagina. 
Tameling: ‘Op deze manier hopen we meer inzicht te krijgen in de behoeften van de bewoners. ‘Het doel is om in de eerste maand honderd deelnemers te trekken en daarna 
exponentieel te groeien. We merkten dat het zo werkte bij de belangstelling voor onze nieuwsbrief en onze website. Nu hopen we op hetzelfde succes met Hyves.' 

Ook InOverheid is te vinden op Hyves. Meld je aan als vriend.  

http://www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1274321/hilversum-op-hyves.html 
 


