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Havenbedrijven doen
het op alle fronten goed
ROTTERDAM–Hes Beheer, de beurs-
genoteeerde koepel van havenbedrij-
ven,waaronder het Amsterdamse
Oba, heeft kort voor de overname
door investeringsfondsHestya goede
resultaten geboekt. Allemarktseg-
menten – kolen,mineralen, biomas-
sa en olieproducten – vertoonden
groei,wat in de eerste helft vandit
jaar tot 13,1miljoen eurowinst leidde.
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‘Disconnecten wordt een grote trend,

maar sociale media zullen altijd bestaan’
RICHARD VAN HOOIJDONK, internetondernemer

HENK SCHUTTEN

D
e avond voor het inter-
viewplaatste Richard
vanHooijdonk een
bericht op Twitter dat
zijn bedrijf een goede
tekstschrijver kon ge-

bruiken. “Voordat ik om twaalf uur
naar bed ging, had ik al ongeveer
honderd reacties.”
Waarmee hijmaarwil zeggenhoe

effectief socialemedia zijn gewor-
den. “Als je dewegmaarweet. Het is
heel belangrijk dat de juistemensen
je volgen en dat jemet hen de juiste
informatie deelt. Je bentwat je
deelt.”
Trendwatcher en socialemedia-

goeroewordt hij wel genoemd en
Richard vanHooijdonk is de laatste
omdat tegen te spreken. Op radio en
televisie laat hij vaak zijn licht schij-
nen over de digitale samenleving. Hij
is gastdocent opNyenrode en de
ErasmusUniversiteit enwordt vrij-
welwekelijk als spreker ingehuurd
door bedrijven en congressen.
VanHooijdonk komt oorspronke-

lijk uit dewereld van demarketing
en communicatie. Hij begon zijn
loopbaan bij DSB enwerd in 2005 als
strategisch adviseur aangetrokken
door de raad van bestuur vanuitge-
verWegener, die de overstap van tra-
ditionele krantenuitgever naarmul-
timediaal bedrijf wildemaken– tot-
dat hij daarwegens verschillen van
inzicht opstapte.
Zijn nieuwe bedrijf, SocialSensr, is

ontstaan uit persoonlijke frustratie,
zegt hij. “Ik behoor tot de eerste ge-
bruikers van socialemedia,maar
konniet de dingen doen die ikwilde
doen. Al langwas ik op zoek naar een

manier omal die informatiestromen
in goede banen te leiden. Toen die er
niet kwam, heb ik die zelfmaar ont-
wikkeld. Voor demeeste gebruikers
zijn de socialemedia te versnipperd.
Er zijn te veel bronnenwaar je apart
opmoet inloggen.Met onze software
wordt dat overbodig.”
Socialemedia zijn volwassen ge-

worden, zegt hij. “De hype is voorbij,
de rook is opgetrokken. Het is nu tijd
voor de volgende stap.”
Twitter, Facebook en LinkedIn zijn

de laatste jaren stormachtig ge-
groeid,maar het aantal gebruikers
lijkt zich nu te stabiliseren. “Te veel

gebruikers zijn aanhet indutten. Ze
beginnenmet een blog of Twitter-
account en danwordt het stil. Zo
ging het ookmet internet. Eerst zoch-
tenmensenhersenloos van alles op,
maar op een gegevenmoment kwa-
men ze bij zinnen enwerden ze selec-
tiever. Dat zienwe ook bij socialeme-
dia.Mensen zijn nu bezig hun socia-
lemedia beter te configureren. Ze vol-
gen alleen nogmensen en kanalen
die ze interessant vinden. Daarwil-
lenwijmet SocialSensr bij helpen.”

H
et afgelopen jaar heeft So-
cialSensr proefgedraaid.
Het Amsterdamse bedrijf
heeft nu elf werknemers en

ongeveer duizend actieve gebruikers.
“Nederland is voor ons een testland.
Onze software is getest door kritische
mensen, die ons hebben geholpen
het product beter temaken. Nu zijn
we klaar voor de volgende stap,want
wewillen deze dienst in de helewe-
reld in demarkt zetten.”
SocialSensr heeft een kantoor in

NewYork. “Eén keer permaandpak-
kenwehet vliegtuig en pratenwe
met bedrijven zoals Ferrari of Ralph
Lauren.Microsoft heeft ons als high
potential betiteld en daarommogen
we gratis hun hosting-faciliteiten ge-
bruiken,waar ookHotmail op draait.
InNederlandheeft KPNbesloten ons
product te verkopen.”

SocialSensr is in eerste instantie ge-
richt op bedrijven, klein en groot, die
zo beter in contact kunnen komen
met klanten. “Bedrijvenwillen daar
graag voor betalen,” zegt VanHooij-
donk, “omdat zeweten dat ze er
meer omzetmee kunnen generen.
Particulieren hebben andere be-
weegredenen omsocialemedia te ge-
bruiken enhet is dusmaar de vraag
of die ervoor zullenwillen betalen.
Daaromdenkenwena over een gra-

tis app, diemisschien volgend jaar al
op demarkt kan komen.Wepraten
daarover almet diverse partijen,
waaronder uitgevers.Want consu-
menten delen informatie en uitge-
vers vinden dat heel interessant.”
Dat grote platforms zoalsHyves en

de virtuele 3D-wereld SecondLife na
korte tijd het loodje hebben gelegd,
baart VanHooijdonk geen zorgen.
“Timing is cruciaal. Hyveswas een
nationaal platform enpaste zich te
weinig aannieuwe gebruikers aan.
Het zag er te kinderlijk uit. Second-
Lifewas fantastisch,maar kwam te
vroeg.Mensen hebbenminimaal drie
jaar nodig om aan grote innovaties
tewennen. Erwordennu virtual rea-
lity-brillen gemaakt door grote partij-
en, zodat die 3D-wereld ook via een
platformals Facebook toegankelijk
wordt.”
Natuurlijk, zegt hij, zal er een groot

verloop blijven van vooral jonge ge-
bruikers. “Veel jongeren keren zich
af van internet. Disconnectenwordt
de komende jaren een grote trend;
mensenwillen even af van al die
prikkels.Maar socialemedia zullen
altijd bestaan. Platforms verschui-
ven, doelgroepen veranderen.Maar
voorlopig kanniemand omde grote
vier, Twitter, Facebook, LinkedIn en
YouTube, heen. Het gebruik zal al-
leen veel selectiever en gerichter
worden.”

‘Socialemedia te versnipperd’
Socialemedia zijn
volwassen geworden.
Tijd voor een
volgende stap, vindt
socialemediaprofeet
Richard van
Hooijdonk. Deze
zomer lanceert hij zijn
bedrijf SocialSensr,
datMicrosoft enKPN
al als partners heeft.

SocialSensr Richard van Hooijdonk komt uit persoonlijke frustratie met nieuw bedrijf

Nederlanders sturenminder
tweets. Dat blijkt uit onderzoek

vanhet Telecompaper Consumer
Panel naar het gebruik vanmobiele
apps. Nogmaar 25 procent van de
Nederlanders heeft de Twitterapp op
zijn smartphone geïnstalleerd. Voor-
al jongeren van twaalf tot negentien

doen dat nietmeer. In één jaar daal-
de het percentage jongeren dat Twit-
ter op zijn telefoonheeft geïnstal-
leerd, van 66 tot veertig. Twitter is
overigens nogwel populairder dan
de overigens niet geheel vergelijk-
bare apps van Skype, Instagramen
Snapchat.
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Aantal Nederlanders dat
sociale media gebruikt.
Het aandeel dagelijkse
gebruikers is donkerblauw.
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Twitter uit de gratie bij jeugd

Trendwatcher en socialemediagoeroe Richard van Hooijdonk. FOTO CEES VERHOEVEN

‘Er zijn te veel
bronnen waar je
op moet inloggen’


