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Volledigheid database
63,2% van de actieve restaurants was terug 
te vinden in Foursquare. Van deze opgenomen 
restaurants had slechts 4,4% daadwerkelijk zijn 
eigen locatie geclaimed en slechts 1,0 % van de 
opgenomen restaurants bood op het moment van 
onderzoek, specials aan, waarmee klanten die in 
de buurt inchecken kunnen worden aangetrokken.

Resultaten gebruik 
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Tips
Gebruikers van Foursquare kunnen elkaar tips 
geven over een restaurant. 41,2% van de 
opgenomen restaurants had ook daadwerkelijk 
tips gekregen.

Mensen en checkins
Foursquare registreert hoeveel mensen er in 
totaal ingecheckt hebben op een locatie. In 
71,1% van de opgenomen restaurants was 
minstens één keer ingechekt. Per restaurant 
waren dit gemiddeld 23 (mediaan=9) mensen. 
Zij waren goed voor gemiddeld 42 checkins 
(mediaan =16) per vermeld restaurant.

23 42
Gemiddeld aantal mensen per 
restaurant in Foursquare

Gemiddeld aantal checkins 
per restaurant in Foursquare
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Mayors
Degene die het meeste incheckt op een locatie 
krijgt de status van mayor. Bij 70,6% van de 
vermelde restaurants was er daadwerkelijk een 
mayor benoemd. 

Mayor checkin rate
Een persoon als een mayor, die een werknemer, 
eigenaar of bekende van het bedrijf is kan 
met gemak het aantal checkins flink opdrijven. 
Vandaar dat we een nieuwe metric introduceren: 
de mayor checkin rate. Deze geeft per restaurant 
aan voor hoeveel van het aantal checkins de 
mayor verantwoordelijk is. Gemiddeld hadden de 
restaurants een mayor checkin rate van 18,6%. 
Dit betekent dat de mayors van de restaurants 
voor iets minder dan een vijfde van de check-ins 
verantwoordelijk waren. Het lijkt er dus niet 
op dat zij als enigen de check-ins opdrijven. 
Interessant is het om te kijken hoe deze metric 
zich over de tijd gaat ontwikkelen.

Conclusie
Het gebruik van Foursquare door zowel personen 
en bedrijven is in Nederland nog op een laag 
pitje. Het aantal restaurants dat zich bewust is 
van de mogelijkheden van Foursquare moet erg 
laag zijn, gezien het extreem lage aantal dat zijn 
locatie heeft geclaimd. 

Over deze analyse
Deze analyse maakt deel uit van een 
onderzoek naar het gebruik van Sociale Media 
in Nederland. Het doel van het onderzoek 
is om zoveel mogelijk te weten te komen 
over de stand van zaken omtrent sociale 
media in het MKB. Zo onderzochten we ook 
aanwezigheid en activiteit in 
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In de loop van komende maand verwachten we 
u het volledige rapport aan te kunnen bieden. 
Schrijf u in op onze nieuwsbrief om als eerste op 
de hoogte te worden gehouden.

Bedrijf: Foursquare

Website: www.foursquare.com

Apps voor: iPhone, Android, Blackberry, 
Symbian, Windows Phone 7 en webOS

Opgericht door: Dennis Crowley en 
Naveen Selvadurai

Diensten: location based services

Actief sinds: maart 2009

Aantal gebruikers Foursquare wereldwijd:  
10 miljoen

Aantal gebruikers Foursquare in Nederland: 
150.000, bereik internetpopulatie: 1,4 % 
(schattingen op basis van cijfers Alexa, 
Foursquare en Wikipedia) 

Factsheet 
onderzoek Foursquare  

in Nederland 

Resultaten

Wilt u meer weten?
Wilt u weten in hoeverre úw branche of úw klanten 
gebruik maken van (nieuwe) media, neem dan 
contact met ons op. Wij verzorgen uw analyse op 
maat of verrijken de data die u al heeft.

Over Media Intelligence Lab
Dit onderzoek wordt u gebracht door Media 
Intelligence Lab. Media Intelligence Lab is een 
nieuw, verfrissend platform voor kennis over 
nieuwe en traditionele Media. Wij dragen bij met 
cutting-edge onderzoek en analyses die we voor 
een breed publiek toegankelijk maken. 

Gebruikte bronnen:
 © Onderzoek uitgevoerd door Media Intelligence Lab
 © Foursquare.com
 © Alexa.com
 © Wikipedia.com

Bedankt voor het downloaden van dit document. 
Hiermee helpt u bij het verspreiden van kennis.  
U kunt deze informatie voor uw eigen presentaties en 
rapporten te gebruiken (mits u de bron erbij vermeldt). 

We kunnen ons voorstellen dat u wat meer wilt  
weten over dit onderzoek of over Media Intelligence 
Lab. Neem dan eens een kijkje op onze website:  
www.mediaintelligencelab.nl of neem contact met 
ons op via: info@mediaintelligencelab.nl 

Foursquare in het kort
Foursquare is een location based service. 
Gebruikers kunnen mbv GPS en sms 
mobiel inchecken op locaties en hier 
punten, een bepaalde status en badges 
voor verdienen. Voor bedrijven is het 
gratis om een Foursquare account aan 
te vragen en hun locatie te claimen. 
Deze bedrijven kunnen loyale of nieuwe 
klanten belonen voor hun komst naar 
de locatie. Ook kunnen ze gratis door 
middel van zgn. specials en andere 
acties potentiële klanten in de buurt 
aantrekken naar hun locatie. 

Concurrentie
Foursquare vormt een concurrent voor 
Facebook en Google die zich ook op een 
dergelijke service bezinnen. Hiernaast 
ondervindt het in de Verenigde staten 
concurrentie van andere location 
based services als Gowalla en Loopt. 
In Nederland kruist het de degens met 
het eveneens Amerikaanse Yelp dat zich 
op hetzelfde soort bedrijven richt. Een 
Nederlandse versie van Foursquare is 
Feest.je.

Ons onderzoek
Foursquare is een uitermate geschikt 
middel voor restaurants om klanten 
te werven. We hebben in onze analyse 
gekeken naar hoe actief restaurants en 
gebruikers zijn op Foursquare. We deden 
hiervoor onderzoek onder 337 actieve 
restaurants in Nederland. 
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