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Introductie Buzzcapture 

Buzzcapture is sinds zijn oprichting in 2006 specialist is het monitoren van sociale media en 

nieuwsbronnen. Het bedrijf onderscheidt zich in de markt door technologisch hoogwaardige 

oplossingen, waarbij de focus ligt op gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit. De producten van het 

bedrijf worden onder andere gebruikt door Vodafone, Walt Disney, Procter & Gamble, KPN en 

Randstad. Meer informatie over de onderzoeksmethodologie van Buzzcapture is op aanvraag 

verkrijgbaar. De contactgegevens van Buzzcapture staan onderaan dit rapport vermeld. 

 

Analyse Belgische telecommarkt 

Buzz research 

In de periode 1 juli t/m 30 september 2011 is een totaal buzzvolume gemeten van 74.818 uitingen 

over de Belgische telecomoperators, waarbij zowel de Nederlandstalige- als de Franstalige uitingen 

zijn geanalyseerd. Belgacom wordt het meest besproken met meer dan 26 duizend uitingen 

(N=26.827), direct gevolgd door Telenet (N=22.118) en Mobile Vikings (N=14.577). Base wordt het 

minst besproken met 2.351 uitingen. 

Grafiek 1: Buzzvolume per merk 

Opvallende stijgingen in het buzzvolume worden weergegeven in onderstaande grafiek. Vooral 

gebeurtenissen rondom Belgacom zijn aanleiding geweest van grote discussies op sociale media. Zo 

werd topman Didier Bellens eind juli veelvuldig besproken naar aanleiding van de verdachte verkoop 

van gronden en gebouwen tussen Belgacom en de Nationale Loterij. Half september zorgt hij 

opnieuw voor gespreksstof als blijkt dat hij in dienst blijft bij Belgacom maar Concetta Fagard op 

straat wordt gezet. Bellens wordt onder andere omschreven als “de Houdini van Belgacom”, een 

overzicht van de belangrijkste onderwerpen gedurende deze periode wordt weergegeven in figuur 1.  

In figuur 1 wordt ook de stijging van het buzzvolume van Mobile Vikings verklaard: in deze periode 

(13 september 2011) werd de VOIP dienst ‘Viking Talk’ gelanceerd: ruim 47 procent van alle buzz 

rondom Mobile Vikings bevatte deze dag een aan ‘Mobile Talk’ gerelateerde term.  
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Grafiek 2: Buzzvolume per dag 

De toename in het buzzvolume over Mobile Vikings op 18 augustus werd veroorzaakt doordat 

Mobile Vikings de kantoren openstelde voor iedereen die een droge plaats zocht direct na het 

Pukkelpop-drama, een belangrijke oorzaak van positief sentiment ten opzichte van Mobile Vikings.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Trending topics telecommarkt 13-15 september 2011 

Het is opvallend dat de pieken in het buzzvolume over Belgacom veelal worden veroorzaakt door 

negatieve berichtgeving, terwijl Mobile Vikings veelvuldig in positief opzicht wordt besproken. Een 

trend die wordt bevestigd door de sentimenten in de telecommarkt. 

Sentimenten 

Mobile Vikings wordt verreweg het best besproken op Belgische sociale media met de kleinste 

hoeveelheid negatieve buzz en de grootste hoeveelheid positieve buzz. Positief Mobile Vikings 

sentiment werd onder andere veroorzaakt door (1) hun tarieven, (2) de snelle en goede service, (3) 

hun betrokkenheid bij de slachtoffers van het Pukkelpop-drama en (4) hun activiteiten via de online 

community.  
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Grafek 3: Sentimenten per merk 

Proximus wordt met 43 procent negatieve buzz het meest bekritiseerd van alle aanbieders. Drivers 

van dit negatieve sentiment zijn onder andere (1) de slechte kwaliteit van de klantenservice (2) de 

hoge tarieven en (3) de roaming problemen op het buitenlandse netwerk tijdens de vakantieperiode.  

Kenmerkende quotes: 

“Wordt stekezot van de #Proximus klantendienst. Ik word van het kastje naar de muur gestuurd en om 20.00u zijn 

ze niet meer bereikbaar #fail” 

On twitter.com on 01/09/11  

 

“Mobistar... supersnel Internet... als je een slak bent...” 

On facebook.com on 09/09/11  

  

“In de mobistarwinkel. Ik: "@mobilevikings steekt met kop en schouders boven andere operatoren uit". Verkoper: 

"Inderdaad, dat weet ik." 

On twitter.com on 20/09/11  

 

“RT @MichOpgenhaffen: Staat mentaal dicht bij een overstap van proximus naar mobile vikings. Zou me 70% 

van maandelijkse factuur besparen. Beter laat dan nooit” 
On twitter.com on 15/09/11 

Bronnen 

Twitter is verreweg de grootste bron met ruim 30 duizend uitingen (N=30.058), gevolgd door 

Forum.adsl-bc.org (N=9.025) en 9lives.be (N=4.753). Sociaal netwerk Facebook wordt teruggevonden 

op plaats negen (N=1.793). Dat Belgen sociale media ook gebruiken om hun klacht opgelost te krijgen 

blijkt uit de aanwezigheid van klachtenpunt.be in de top tien bronnen: ruim 1.200 postings zijn 

gevonden op dit klachtenportaal (N=1.222). Telenet wordt hier het meest besproken (N=548) 

gevolgd door Mobistar (N=456) en Proximus (N=230).  

1. Twitter   30.058 postings 

2. Forum.adsl-bc.org 9.025 postings 

3. 9lives.be  4.753 postings 
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Positief Neutraal Negatief

http://twitter.com/Jeroen_Duv/statuses/109315224716316674
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000732905379&story_fbid=258224890878606&v=wall
https://fda.buzzcapture.com/118/all/?q=site:twitter.com%20author:mobilevikings
http://twitter.com/versteven/statuses/116042705557143553
https://fda.buzzcapture.com/118/all/?q=site:twitter.com%20author:MichOpgenhaffen
http://twitter.com/Hanssim/statuses/114230899968720896
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Adresgegevens 

Buzzcapture B.V. 

Herengracht 180 III 

1016 BR  Amsterdam 

 

Telefoon:  0031-203200377 

Website:  www.buzzcapture.com 

E-mail : djurre@buzzcapture.com 

 

http://www.buzzcapture.com/
mailto:djurre@buzzcapture.com

