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Nederland

• Ca. 250.000 bloggers (waarvan zo’n 
90.000 op Web-log.nl)

• Zeer snelle groei in registraties
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Elke 3 minuten een 
nieuw blog



Nederland

• Binnen 2 jaar de op 2 na grootste site van 
ilse media
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Vóór 2008
#1 ?



NL Bloggers
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Passie & Expressie





De functie

• Over het algemeen niet voor iemand 
anders dan familie en vrienden 

• Pageviews bij de grootste groep logs komen 
nauwelijks boven de 5 uit (veroorzaakt 
door de blogger en zijn/haar moeder)

• Daarmee feitelijk alleen instrumenteel in 
het  onderhouden van een sociaal netwerk







Maakt de blogger boeiende 
content?

• Hoeveel onbedoelde reclame voor 
afslankmiddelen kunnen we zien?

• Gekozen illustraties hebben hoog 
“Bob Ross” gehalte

• Heeft iedereen behoefte aan het uiten van 
frustraties?

• Hoeveel blogs met kattenfoto’s kunnen we 
aan?





“Eigenlijk heb ik
niets te vertellen”

• 2 logs met meer dan 1 miljoen pageviews 
per maand

• 40 logs tussen de 100.000 en 1 miljoen 
pageviews per maand

• Grootste groep tussen de 1 en 100 
pageviews per maand





Maar de topscorers hebben 
kennelijk ‘iets’

• De goede beelden

• Hartstochtelijke fans

• Lezenswaardige 
frustatie

• Relevante content

Uitnodigen tot reactie is grootste 
populariteitsfactor





De ‘long-tail’

• Het oorverdovende lawaai van massaal 
gefluister

• Consumenten vinden en linken elkaar, en 
vormen een amorfe, ongrijpbare macht 
van betekenis

• En naarmate meer informatiestromen, 
meer geldstromen electronisch worden, 
neemt de invloed van de consument toe





Informatiestromen
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Bloed kruipt...

• Enkele superblogs (opinieleiders, 
beïnvloeders) zullen zich als klassieke 
media gaan gedragen...

• ...en weten beter hoe hun eigen marketing 
in de digitale wereld werkt

• Want ze hebben een passie voor hun 
onderwerp, en zijn vaak extreem 
gespecialiseerd

• En de gemeenschap, die het blog groot 
heeft gemaakt, voelt zich mede-eigenaar
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De boodschap van de 
bloggers

• Jullie merken zijn ook van ons en wij 
vertellen wat we er écht van vinden

• Neem me serieus, help me, en ik vertel de 
hele wereld hoe blij ik met je ben

• Jullie merken zijn ook van ons en we 
gebruiken ze zoals we willen

• Maak het ‘blogblaar’ en ik maak je groot



Directe raakgebieden

• Media

• Politiek

• Business-naar-consument bedrijfsleven



Actieve links naar 
nieuwsmedia
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elsevier.nl
fd.nl

volkskrant.nl
nrc.nl

parool.nl
msn.nl

ad.nl
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Verklaring

• Grootte van de redactie geen relatie met 
populariteit - weten wat klikt, telt

• Nu.nl onderdeel van de internet-
community - benaderbaar

• Nu.nl brengt ‘blogbaar’ nieuws (lokaal, 
snel, direct, ‘man-bijt-hond’)



Radio
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Relevant voor radio?

• Radio in de huidige broadcast vorm heeft 
zijn langste tijd gehad

• Digitale verzending en dus digitale keuze 
neemt toe

• De consument beïnvloedt die keuze

• (Idem televisie)



Zetelverdeling van 
Blogland: referenties
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Zetelverdeling van 
Blogland: actieve links
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De politieke boodschap?

• Weblog is (ook) een activisme instrument

• Socialistische Partij weet het beste zijn 
aanhang in beweging te krijgen



Bedrijfsleven

• Gezaghebbende blogs hebben goede 
advertentie-omgevingen

• ‘Affiliate’ advertentieprogramma’s leidt bij 
blogs tot het creëren van commercie-
gerichte content

• Net als Search Engine Optimalisatie zal ook 
‘blog-optimalisatie’ (het ‘blogbaar’ maken 
van site en content) aandacht vergen



De nieuwe rol
van de uitgever

• Faciliteren van de 
bloggers

• Ontsluiten van de 
informatie

• Ontsluiten van de 
economische 
krachten

Ruimte, instrumenten

Categoriseren, search, 
promotie

Advertentieprogramma’s



Thermometer van 
Nederland



http://www.jaffejuice.com.nyud.net:8090/files/just_did_it.wmv

“Jullie merken zijn ook van ons”
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