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ANALYSE GOOGLE+  
 

Op 28 juni 2011 maakte Google bekend Google+ te lanceren, een nieuw sociaal netwerk. In de periode van 28 

juni  2011 tot en met 7 juli 2011 heeft Buzzcapture online discussies gemonitord in de Nederlandse sociale media 

rondom Google. Gekeken is in hoeverre het nieuwe sociale netwerk in online nieuws- en sociale media werd 

besproken en op welke wijze. In totaal worden er 24.771 uitingen gevonden over Google+. Dit is ruim 40 
procent van het totaal aantal uitingen over Google (60.141 uitingen). 

 

1.1 Buzzvolume Google  
Figuur 1 laat het verloop van het buzzvolume zien van Google en het nieuwe sociale netwerk. Op 28 juni wordt 

bekend gemaakt dat Google+ wordt gelanceerd, waarna het buzzvolume over zowel Google als Google+ sterk 

toeneemt.  

 

 

 
 

Lancering Google+ zorgt voor toename buzz 

Op 30 juni en 1 juli is een piek in het buzzvolume te zien. Het aantal uitingen over Google stijgt op 30 juni 2011 

met ruim 230 procent ten opzichte van 27 juni 2011, de dag vóór de aankondiging. De stijging in de eerste dagen 

na de bekendmaking wordt voornamelijk veroorzaakt door vergelijkingen die worden gemaakt tussen Google+ en 

bestaande netwerken zoals Hyves, Facebook, Yammer, LinkedIn en Twitter. Facebook wordt het meest genoemd 

in combinatie met Google+. Facebook (n=3.831) wordt in ruim 15 procent van de uitingen genoemd in combinatie 

met Google+., terwijl Hyves in 1.212 uitingen over Google+ voorkomt.  

 

Buzzvolume over Google stijgt met 230 procent 

 

Het beheer van alle contacten in één applicatie wordt als vooruitstrevend en innovatief gezien. Men is 

nieuwsgierig naar het nieuwe sociale netwerk. De strategie van Google beperkte toegang te geven heeft invloed 

op de stijging van het buzzvolume. Er is een enorme vraag naar uitnodigingen en personen die nog geen toegang 
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Figuur 1.  Buzzvolume 28 juni t/m 7 juli 2011 (n=84.912) 
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hebben stellen vragen aan nieuwe gebruikers. De invites worden online aangeboden in ruil voor retweets en 

volgers op Twitter.  

Beperkte toegang leidt tot run op invites 

 

Het design van Google+ wordt positief ontvangen. Dit geldt ook voor het redesign van de overige applicaties. 

Door de nieuwe strategie zijn er nu nog weinig leden, wat gebruikers in de weg staat het nieuwe sociale netwerk 

volledig uit te proberen.  Privacy en trust issues zorgen voor een negatieve teneur. 

 

1.2 Trending topics 
Onderstaand overzicht geeft de trending topics voor Google+ weer over de periode 28 juni tot en met 7 juli 2011. 

Trending topics zijn genoemde termen die uitzonderlijk veel voorkomen in de discussies in de sociale media. 

Hieruit kan worden opgemaakt wat de bewegingen en trends in discussies zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de trending topics is te zien dat er veel over uitnodigingen voor Google+ wordt gesproken. Invite is de meest 

genoemde term in discussies rondom Google+. Er wordt om uitnodigingen gevraagd en uitnodigingen worden 

aangeboden. De vraag en aanbod van invites vindt voornamelijk plaats op Twitter. De vraag naar invites is zo 

groot dat er wordt gesproken over het aanbieden van invites via E-bay en uitnodigingen worden verloot in ruil 

voor volgers op Twitters of Likes op Facebook fanpages. Daarnaast zijn er veel vragen over het nieuwe platform. 

Via #durftevragen #dtv vragen personen op Twitter aan elkaar hoe Google+ werkt en wordt er om invites 

gevraagd.  
 

Facebook vs Google+ 

Er wordt veel over Facebook gesproken in combinatie met Google+. Er wordt een voorspelling gedaan dat 

Google+ binnen zes maanden groter zal zijn dan Facebook. Het nieuwe sociale netwerk wordt gezien als de 

grootste bedreiging voor Facebook en ook denkt men dat Google+ een geduchte concurrent is voor andere 

sociale media platformen zoals Twitter alsook voor de zakelijke netwerken Yammer en Linkedin. Google+ lijkt het 

antwoord op de tekortkomingen die andere sociale netwerken hebben. Er zijn veel vragen hoe Twitter en 

Facebook gekoppeld kunnen worden aan Google+ en hoe bestaande contacten geïntegreerd kunnen worden in 

de nieuwe tool. Ook worden tips gegeven de manier waarop Google+ updates gekoppeld kunnen worden aan 

Twitter en Facebook accounts. Er is bovendien veel buzz over Facebookoprichter Marc Zuckerberg, die een 

actief Google+ profiel heeft aangemaakt en direct de meeste volgers heeft.  

 

Mark Zuckerberg kaapt discussie Google+ 

invite 
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account 
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http://www.vincentsmit.nl/2011/07/04/voorspelling-google-is-over-6-maanden-groter-dan-facebook/�
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De meningen over Facebook versus Google+ zijn verdeeld. Sommige mensen geven aan dat ze vinden dat 

Google+ slecht van Facebook is afgekeken. Anderen vinden het een grote verbetering ten opzichte van 

Facebook. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de circles waar verschillende typen relaties in onderverdeeld 

kunnen worden, maar ook door de gebruiksvriendelijkheid van de tool. Uitingen over de Hangouts van Google 

versus de videochat die concurrent Facebook afgelopen week lanceerde kennen vaak een positieve teneur ten 

opzichte van Google+. Men vindt dat Facebook te laat is met de introductie van videochat en dat de timing van 

Facebook ongunstig is omdat Google+ net de Hangouts heeft gelanceerd. 

 

 

Google+ ziet er goed uit, maar is van Facebook afgekeken 

 

Het design van Google+ is een veelbesproken onderwerp. De nieuwe zwarte balk in Google applicaties wordt 

veelvuldig in de sociale media besproken. Er wordt onder meer gezegd dat de zwarte balk erg op de balk in 

Twitter lijkt en dat de balk het makkelijk maakt te schakelen tussen verschillende diensten van Google. 

 

BRONNEN EN INFLUENTIALS 
 

2.1 Bronnen 
De meeste uitingen over Google+ zijn afkomstig 

van microblog Twitter. Daarnaast wordt er op 

fora veel gesproken over de lancering van dit 

sociale netwerk. Er is een onderscheid te zien 

in specialistische fora en algemene fora. De 

meeste uitingen zijn afkomstig van het forum 

van FOK!  Daarnaast wordt er veel gesproken 

op technische fora zoals het forum van 

Tweakers en Insidegamer.nl.  

 

Meeste uitingen over Google+  

op Twitter 

 

2.2 Influentials 
De qua volume grootste influentials voor Google+ zijn actief op het forum van FOK! (zie Tabel1). Deze influentials 

zijn nieuwsgierig naar de functionaliteiten van Google+ en wisselen onderling invites uit. Ook stellen ze elkaar 

vragen over de functies van Google+. Over het algemeen zijn de meningen over Google+ positief. Zo zegt iBenny 

Facebook soms vrij ingewikkeld te vinden en is hij van mening dat Google de wensen van gebruikers beter 

begrijpt. Andere forumleden voorzien een grote toekomst voor Google+ en verwachten dat dit nieuwe sociale 

netwerk Facebook zal doen marginaliseren. De Android app en de lay-out van Google+ worden positief 

ontvangen. Er zijn ook meer kritische geluiden. De “invite-only” benadering van Google leidt tot irritatie, omdat de 

vroege Google+ gebruikers stellen een sociaal netwerk vooral interessant te vinden indien hun vrienden en 

Figuur 2.  Type bronnen Google+ 28 juni t/m 7 juli 2011 (n=24.794) 
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23%
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kennissen ook toegang hebben. Ook geven diverse mensen aan het jammer te vinden dat een contact slechts in 

één circle geplaatst kan worden.  

 

Op forum FOK! en Twitter zijn influentials Google+ actief 

      

      

Nr Influential Website # Postings  Nr Influential Websites 
1 iBenny Forum.fok.nl 114  1 JeeeM Twitter.com 
2 Nyce Forum.fok.nl 77  2 Dutchcowboys Twitter.com 
3 SpermaDonor Forum.fok.nl 64  3 iBenny Forum.fok.nl 
4 Schommelstoel Forum.fok.nl 62  4 MichaelvdGalien Twitter.com 
5 PiRANiA Forum.fok.nl 61  5 Redactie.nu.nl Nu.nl 

 

In de top vijf influentials qua impact vinden we verschillende Twitteraars terug. Op de eerste plaats staat JeeeM 

(Jöran Maaswinkel), blogger voor Dutchcowboys.nl en Stylecowboys.nl. JeeeM heeft diverse invites ontvangen 

maar heeft tot zijn spijt nog geen toegang tot Google+. Het Twitteraccount van Dutchcowboys staat op plaats 

twee. Dutchcowboys heeft diverse malen getwitterd naar aanleiding van nieuwe blogs op de website. 

MichaelvdGalien, blogger, staat op plaats vier en is erg positief over Google+. Hij is van mening dat mensen die 

nog niet beschikken over Google+ “social network losers” zijn. De redactie van Nu.nl staat op de vijfde plek 

vanwege het plaatsen van diverse artikelen over de lancering van Google+ en de naamsveranderingen van 

andere producten van Google.  

 

Verschillende BN-ers actief op Google+ 
 

Diverse bekende Nederlanders hebben zich uitgelaten over Google+. Alexander Klöpping, internetondernemer, 

journalist en blogger, vertelt zijn volgers op Twitter dat hij “erg onder de indruk” is van Google+. 3FM DJ Michiel 

Veenstra geeft aan vertrouwen te hebben in het nieuwe sociale netwerk van Google. Zijn 3FM collega Domien 

Verschuuren is ook enthousiast over het gebruiksgemak Google+. Bert Brussen, columnist bij de Volkskrant en 

Geenstijl.nl,  is minder enthousiast en zegt niets te snappen van Google+. 

 

SENTIMENTANALYSE GOOGLE+ 
 

3.1 Sentimentanalyse  
In figuur 3 wordt het sentiment van Google+ in de 

sociale media weergegeven in de periode 28 juni 

tot en met 7 juli. Het neutrale sentiment wordt 

veroorzaakt door de grote vraag naar uitnodigingen 

en nieuwsberichtgeving. Het nieuwe sociale 

netwerk wordt positief ontvangen. Ruim 23% van 

de uitingen heeft een positief en een minderheid 

(16%) een negatieve teneur. 

 

 

Tabel 1:Influentials (volume) Tabel 2:Influentials (impact) 

Figuur 3: Sentimenten Google+  (n=1.452) 

http://twitter.com/#!/dutchcowboys/statuses/88160451313139712�
http://twitter.com/MichaelvdGalien/statuses/87981084876341249�
http://twitter.com/AlexanderNL/statuses/86437383112900608�
http://twitter.com/michielveenstra/statuses/86706230743154689�
http://twitter.com/Domien/statuses/86769255521058816�
http://twitter.com/bertbrussen/statuses/86783348877426689�
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3.2 Verklaring sentimenten 
In onderstaande verklaringen van het sentiment wordt duidelijk welke argumenten leiden tot positief en negatief 

sentiment over Google+. De voordelen en de bezwaren worden hier uiteen gezet.  

 

 Design / redesign Google+  Uitnodigingsstrategie 

 Vormgeving netwerk (Circles)  Geen +1 button 

 Hangouts  Privacygat Google+ 

 Mobiele app  Minimumleeftijd Google+ 

 Geen advertenties en commerciële apps  
 

 Google+ is kopie van Facebook 
 

 Implementatie feedback door Google  Niet gebruiksvriendelijk, teveel mogelijkheden 

 Privacy Google+ in vergelijking met 
Facebook 

 Er zijn al genoeg sociale netwerken, Google+ 
is niet meer nodig 
 

   Google+ account is moeilijk te verwijderen 
 

   Geen vertrouwen in Google+ vanwege floppen 
Buzz en Wave 
 

 
 

Vormgeving en circles in Google+ positief ontvangen 
 

KENMERKENDE POSITIEVE QUOTES OVER GOOGLE+ 

 ”Google+ was Facebook dus net voor hiermee #groupchat” Bron: twitter.com Datum: 6 juli 2011 
 

  “@danielle0572 wat zo handig is aan google+ zijn de kringen. je kan bv alleen aan je fam laten weten dat bv je kind is 
geboren :p zeg maarwa” Bron: twitter.com Datum: 6 juli 2011 
 
 “Hopelijk zal Google+ een goed privacybeleid hebben, want dat van Facebook is extreem slecht.” Bron: nujij.nl 
 Datum: 5 juli 2011 
 
 “Goedemorgen vrolijk tweetvolk. Merk dat Google plus me toch blijft boeien. Eindelijk heeft Google eens een goed 
sociaal netwerk gemaakt.”  Bron: twitter.com Datum: 5 juli 2011 
 
 “Google Plus ziet er veelbelovend uit. De kringen zijn een superidee... I like! Hopelijk geen overvloed van apps zoals op 
FB #Google+” Bron: twitter.com Datum: 4 juli 2011 
 
 “Het mooie van #GooglePlus is dat Prive en werk dwars door elkaar heenlopen en ook weer niet”  Bron: 
twitter.com  Datum: 4 juli 2011 
 
 “Google Plus Beta ziet er veelbelovend uit. Het beste van Facebook en Twitter gecombineerd, maar dan mooi 
vormgegeven.” Bron: twitter.com Datum: 3 juli 2011 
 
 “Heerlijk, Google+, omdat er nog geen commerciële josti's op zitten die poep verkopen” Bron: twitter.com  
Datum: 2 juli 2011 
 
 “Mooie #googleplus Android app. Ziet er tot nu toe veelbelovend uit” Bron: twitter.com Datum: 1 juli 2011 
 
 “Dat Google+ is echt heul gaaf! Voelt logisch, usability is prima en Google is design duidelijk belangrijker gaan vinden. 
#dagdagfacebook #fb”  Bron: twitter.com Datum:30 juni 2011 
 

 

https://fda.buzzcapture.com/96/all/?q=site:twitter.com%20author:danielle0572�
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Negatieve buzz over hoeveelheid actieve  
gebruikers en uitnodigingsstrategie 

 
 
 
CONCLUSIE: FRUSTRATIE & BEWONDERING 
De strategie van Google om een beperkt aantal uitnodigingen voor Google+ ter beschikking te stellen heeft 

weliswaar tot veel extra exposure geleid, maar de keerzijde is dat er weinig te beleven is voor de eerste 

gebruikers.  De discussies in de sociale media worden gekenmerkt door een mengeling van frustratie en 

bewondering voor Google+. Frustratie over de lanceringsstrategie en het gebrek aan activiteit in het netwerk; 

bewondering voor het design en enkele vernieuwende features (Circles, Hangouts) die beter uitgewerkt lijken dan 

bij de (beoogde) concurrent Facebook. Opvallend is ook de focus op de titanenstrijd “Google vs. Facebook” in de 

sociale media waarbij andere grote sociale netwerken als Hyves en LinkedIn erg weinig worden besproken.  
 

KENMERKENDE NEGATIEVE QUOTES OVER GOOGLE+ 

 ” Jaa! Ik heb een Google Plus invite! Alleen ik ben te jong.. #lekkerdit #googleplus” Bron: twitter.com  
Datum: 7 juli 2011 
 
 “Grmbl nou staat Google + voor iedereen open, lukt het me weer niet om profiel aan te maken omdat ik uitgenodigd 
ben ...” Bron: twitter.com Datum: 7 juli 2011 
 
 “#googleplus is momenteel het ultieme social media platform voor mensen die alleen willen zijn. #derestkanernietop” 
Bron: twitter.com Datum: 7 juli 2011 
 
 “Google+ is een Facebook rip-off, Facebook Video Chat is een Skype rip-off... #watishetvolgende?.”   
Bron: twitter.com Datum: 6 juli 2011 
 
 “Het is gelukt om mijn Google+ account te verwijderen. Het is nog moeilijker dan je Hyves te verwijderen.” 
Bron: twitter.com Datum: 6 juli 2011 
 
 “Google+ is het volgens kenners na Orkut en Google Buzz nu Google's 3e en mogelijk laatste poging om een footprint te 
krijgen in de wereld van Social Media." En vergeet het geflopte übervage Google Wave niet.” 
Bron: dutchcowboys.nl  Datum: 6 juli 2011 
 
 “Hoeveel mensen die jij kent heb je er nu op? Daarom is die invite strategie ook waardeloos, een sociaal netwerk wordt 
pas interessant als er vrienden etc op zitten.” Bron: wijzijnvoetbal.nl Datum: 3 juli 2011 
 
 “Waar is trouwens de +1 button in dit verhaal? Nergens! Echt? Echt! +1’s zijn die leuke +1 knopjes die je ziet in de 
zoekresultaten of tegenwoordig ook op sites, naast de Facebook share en Twitter tweet buttons.”  
Bron: marketingfacts.nl  Datum: 29 juni 2011 
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