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Voorwoord

Wát is er nu zo bijzonder aan het medium internet? Tuurlijk, het is het meest gebruikte medium vandaag 
de dag, voor zowel particulieren, als zakelijke gebruikers. Maar toch, het is en blijf maar een medium, een 
middel. Experts heten liefkozend ‘Goeroes’ en ze worden bij seminars en (veelal Amerikaanse) 
conferenties bijna messiaans aanbeden, alsof ze zojuist een zee tot bedaren hebben gebracht, of over 
water hebben gelopen... Aan de andere kant. Online is een vak geworden. A propos, ik ben zélf online 
campaigner. Terwijl ik toch echt een communicatie-achtergrond heb. Is dat niet vreemd? Moet je niet een 
meer technische achtergrond hebben om het beste uit het medium internet te halen? Interessante vraag. 
Nee is mijn antwoord. Internet is té lang een technologie-gedreven medium geweest. Ik ben er klaar 
mee. En met mij de consument. Té lang hebben er mensen aan het digitale roer gestaan die een 
technologische achtergrond hadden. Die dingen deden omdat het kon in plaats van omdat de 
consument het wilde. 

Het medium internet heeft een grote invloed op het vakgebied communicatie. Vanuit de 
organisatiecommunicatie, waren het vaak de communicatiemensen die pleitten voor een bepaalde 
openheid, transparantie en dialoog met stakeholders. Het medium internet heeft deze vakmensen gelijk 
gegeven. Bedrijven, groot en klein, moeten wel met de billen bloot, want alles ligt op straat. Maar ook in 
de traditionele dagbladensector blijven alleen die kranten overeind die internet niet als concurrent zien, 
maar als aanvulling. Geen onderdeel van dit essay, maar wel een bijzondere interessante discussie, is de 
vraag welke invloed de ontwikkeling van het internet heeft. Waarom worden jonge mensen nog 
volgestopt met gegevens, terwijl eigenlijk al die gegevens al toegankelijk zijn via het internet. Waarom 
leren kinderen op de basisschool niet gewoon hoe ze efficiënt kunnen Googlen?

In dit essay beschrijf ik ontwikkelingen binnen het communicatievak in relatie tot het medium internet. Ik 
omschrijf vanuit mijn werkervaring welke ontwikkelingen ik het medium internet heb zien maken en 
welke gevolgen dit had voor het communicatievak. Ik richt me speci"ek op de rol die het medium 
internet heeft gehad op de ontwikkelingen binnen het communicatievak. Daarbij spelen de ‘Purple Cow’ 
benadering van Seth Godin en de visie van Mitch Joel een belangrijke rol. Beide Amerikaanse (online) 
marketeers hebben een visie op internet als medium die in de buurt komt bij de voorzichtige conclusie 
die ik trek in het hoofdstuk over toekomst, waarbij de opmerking dat op het internet de roep om 
‘persoonlijke communicatie’ toeneemt, afkomstig is van Mitch Joel. Seth Godins’ ‘Purple Cow’ methode 
komt terug in het hoofdstuk over merkstrategie. 



Internet

Enthousiastelingen noemen internet dé belangrijkste uitvinding van de laatste paar eeuwen. Het zijn 
vaak dezelfde mensen die geloven dat Darwin gelijk heeft, dus bij voorbaat heb ik moeite om ze te 
geloven. Ze stappen met hun uitspraak wel lichtzinnig over het buskruit en de paperclip (ik heb een zwak 
voor eenvoud) heen, maar goed. Diep van binnen weet ik dat ze op z’n minst een klein beetje gelijk 
hebben. Toch durf ik op mijn beurt te stellen dat internet het meest overschatte medium is wat er 
bestaat. Ik baseer dit op het simpele systeem van het internet:

Dit is de voorloper van het internet, computer A is verbonden met computer B. Men noemde het intranet.  
Al snel was er echter de wens voor een ander systeem, want er kwamen meer mensen bij die ook 
onderdeel wilden worden van het netwerk, en het was onbegonnen werk om tussen al deze computers 
een directe verbinding te leggen:

Daarom bedacht men het volgende:

Via het World Wide Web, werden alle computers aan elkaar gekoppeld. Data die men wilde delen, werd 
online geplaatst, zodat niet iedere afzonderlijke computer met elkaar verbonden hoeft te zijn. Het begon 
met websites van bedrijven, waar mensen informatie over dit bedrijf konden vinden. Later volgden 
encyclopedieën die gedetailleerder dan welke gedrukte versie waren, website waar iedereen "lmpjes kan 
uploaden en delen met de rest van de wereld, websites waar je vrienden kunt ontmoeten, soms wel 500 
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die je dan in je ‘netwerk’ hebt of toepassingen waar je korte berichtjes (niet meer dan 144 karakters) kunt 
plaatsen en waar de creativiteit en speelsheid van je berichtjes bepaalt hoeveel mensen jouw berichtjes 
willen lezen en je ‘volgen’. Terug naar mijn bewering dat het internet het ‘meest overschatte medium is’. Ik 
baseer deze uitspraak op de opinie van mensen om me heen, die in meer of mindere mate verstand 
hebben van het medium internet. Deze mensen doen namelijk net alsof het internet een evoluerend 
organisme is, door te stellen dat het groeit, dat het ontwikkeld, dat het ‘alleen nog maar groter, 
belangrijker, allesomvattender, onmisbaarder en op den duur alwetend’ wordt...

Natuurlijk is dit onzin. De rol die het medium speelt groeit. Maar dat komt omdat we het toelaten. De 
ontwikkelingen die het medium heeft ondergaan hebben dingen gemakkelijker gemaakt voor de mens. 
We mailen wat af op een dag. Er zijn mensen die 100.000+ verdienen en die eigenlijk de hele dag 
mailen... En het wordt alleen nog maar erger. 

Nee. Hier komen wij om de hoek kijken. Trompetgeschal, de moraalridders zijn in aantocht. Noem ons 
maar communicatieprofessionals. We roepen het medium, wat veel te lang techologie-gedreven is, een 
halt toe en ontleden het. We vertellen het medium internet dat je eerst attentie moet vergaren, en niet 
gelijk al je informatie moet spuien. Daarna leggen we uit dat het internet moet richten op interesse. En 
pas wanneer er verlangen wordt gewekt, zal iemand overgaan tot actie. We stoppen modelletjes in het 
medium internet. Bezoekers van commerciële website, van bedrijven, overheden en andere organisaties 
die iets van iemand willen (of het nu klanten, potentiële werknemers of nietsvermoedende burgers zijn) 
worden in een hokje gestopt, dat wordt voorgevormd door communicatiemensen. Ze krijgen informatie 
toegediend volgens diverse modellen en principes. Gewoon omdat dit nou eenmaal zo werkt. Zo werkt 
communicatie. 

Internet dus niet...

 



De regels

De communicatie-moraalridders hebben het medium internet eerst gered van de technologie-geeks1, 
die er een kunstmatige intelligentie organisme van wilden maken.  Maar vervolgens zijn we 
doorgeslagen de andere kant op. Midden en eind jaren 90 werd het internet niet langer gezien als de 
spannende broedplaats van nieuwe ideeën dat het was, maar werd het gemaakt tot een nieuw soort 
expositieruimte, waar dezelfde regels golden als voor offline communicatiemiddelen. 
Communicatiebureaus gingen met het medium om, alsof het een krant was. Er werd “AIDA2” ingestopt, 
hier en daar een “Communicatiekruispunt” van Van Ruler3 of zelfs een stukje “Kennis-Houding-Gedrag4”. 
Typisch: de communicatieprofessionals maakten dezelfde fout, als de geeks van het eerste uur: ze 
maakten van het medium een afzender-gerelateerd medium. Wij - ik steek de hand in eigen boezem, 
want ik heb het diverse keren meegemaakt binnen mijn banen bij Commotion Communicatie en 
Justdesign - bepaalden dat wanneer we informatie maar zouden structureren zoals wij dachten dat 
bezoekers het wilden, ze het vanzelf leuk zouden gaan vinden. Zo werkt het dus niet. Uiteraard, een 
bedrijf moet informatie over het bedrijf structureren en helder verwoorden. Maar doe vooral geen moeite 
om je mooier voor te doen. Praat vooral niet over wij, ons, zij, jullie, de concurrent. De regels zijn namelijk 
verandert. De consument is een individu. En een oude gedragsregel, die in menige communicatietraining 
naar voren komt is ook hier van toepassing: gedrag kopiëren wordt als prettig ervaren. Het individu is 
niet op zoek naar groepen mensen die een bedrijf vormen. Het individu, is op zoek naar andere 
individuen. Wat dit betekent? Bedrijven hoeven geen dure tekstschrijvers meer in te huren voor de 
‘corporate teksten’. Schrijf als directeur gewoon een blog, waarin je beschrijft wat je bezig houdt. Wat je 
bezielt. Waar je verdrietig van wordt. Wat je angsten zijn. Over je dromen. Het zal je geen windeieren 
leggen. Ik weet het zeker. 

We leven in een samenleving die individualistischer is dan ooit. Het medium internet wordt verweten dat 
het afstanden groter maakt tussen mensen onderling. Natuurlijk zit hier enerzijds een kern van waarheid 
in, maar aan de andere kant, gaat nog steeds het ‘Global Village’ beeld van Roel Pieper op. Global Village 
verwoordt dat het internet van de hele wereld een klein dorp maakt, waar iedereen met elkaar is 
verbonden. Mensen kunnen via het internet in contact komen met mensen die aan de andere kant van 
de wereld zijn. Een meer recente gedachte, is dat je gelijkgestemden kunt ontmoeten, die misschien wel 
heel dichtbij zijn, maar waarmee je anders niet zo snel contact zou leggen. We noemen dit in het 
vakgebied online communities. Deze communities, worden ‘gebouwd’ om een bepaald thema heen. In 
deze community, waar mensen elkaar online kunnen ontmoeten, recensies kunnen schrijven en delen, 
het laatste nieuws kunnen uitwisselen of hun stokpaardje kunnen beklimmen, kom je in contact met 
mensen die dezelfde interesse hebben. Je hebt gelijkgestemden, op slechts 1 muisklik van je verwijderd. 
In zekere zin kun je dus zeggen dat het medium internet afstanden ook verkleint. Niet fysiek, dat klopt, 
maar wél in de belevingswereld van de gebruiker. 

Anno 2009 zijn we eindelijk zo ver, dat het medium internet eindelijk wordt gebruikt zoals het 
waarschijnlijk is bedoeld: als een zelfregulerend medium, waar de gebruiker bepaalt. We hebben eindelijk 
het principe door van de oneindige schapruimte (internet kent geen schapruimte, er is altijd plaats). 
Amerikaanse online boekenverkoper Amazon heeft het niche van het ‘niet-populaire’ boek gevonden, 
een principe dat opgaat voor veel online dingen. Amazon bedacht dat het mogelijk was om via internet 
ook boeken die niet zo veel werden verkocht, aan te bieden via hun website. Het resultaat was dat een 
relatief kleine groep lezers zo ontzettend loyaal werd aan Amazon, dat het bedrijf een ware community 
werd en ze inmiddels veel meer verkopen dan boeken. Het principe van oneindige schapruimte, is een 
principe waar de communicatieprofessional zijn voordeel mee kan doen. Ons vak noopt ons vaak om te 
kiezen. Het voelt daarom niet altijd natuurlijk om soms niet te hoeven kiezen. Toch is het mogelijk met 

1 Geek: een freak, in dit geval iemand wiens levendoel het als eerste hebben en gebruiken van nieuwe technologische dingen

2 Communicatiemodel dat vooral wordt gebruikt voor Direct Marketing. Afkorting staat voor Attention, Interest, Desire, Action. Het model geeft de 
juiste volgorde aan om de ontvanger tot actie over te laten gaan, volgens de bedenker van het model (Strong, 1925)

3 Communicatiemodel waarbij je de hoofdlijnen van je strategie kunt bepalen aan de hand van 2 vragen. Een- of tweerichtingscommunicatie? en 
bekendmaken of beinvloeden? 

4 Door sceptici gezien als niets meer dan een herzien AIDA-model



het medium internet. Als we ons afvragen of we de linker, of de rechterzijweg in moeten slaan om van A 
naar B te komen, kunnen we in dit geval zeggen: we proberen het allebei en we zien wel hoe we er het 
snelst komen.

Binnen de communicatiesector

Bij mijn eerste baan bij Commotion Communicatie (maart 2006) was het medium internet al behoorlijk in 
beweging. Midden jaren negentig schoten de in internet gespecialiseerde bureaus als paddestoelen uit 
de grond, maar die internetbubble spatte in 2001 hard uit elkaar, mede door de aanslag op het World 
Trade Centre. In de jaren die volgde, waren het de communicatie- en marketingbureaus die internet ‘er bij 
gingen doen’ waarbij in de meeste gevallen een bedrijf dat was gespecialiseerd in internet, in de arm 
werd genomen. In het geval van Commotion ging het wel zo. Wij waren het communicatiebureau, en we 
werkten met een internetbureau, waar voornamelijk programmeurs werkten die de hele dag websites 
zaten te programmeren. Wij leverden de vormgeving van de online communicatiemiddelen en na een 
correctieronde, waarbij ons haar"jn werd uitgelegd dat sommige dingen toch echt niet konden worden 
geprogrammeerd, omdat het ‘nou eenmaal niet kon’, gooiden we een ontwerp over de schutting bij de 
techneuten. Vervolgens was het altijd spannend, of leuke vormgevingselementen wel terugkwamen in 
de uiteindelijke versie. Het typische van deze tijd is dat er welbeschouwd geen kennis van het medium 
internet nodig was. Nu zullen sommigen beweren dat programmeurs technische mensen zijn, en dus per 
de"nitie verstand van internet hebben, maar dat is natuurlijk niet zo. Internet, of beter gezegd online 
communicatie, is méér dan eentjes en nulletjes. Programmeurs wisten prima hoe ze dingen moeten 
bouwen, maar dat betekent niet persé dat verstand hebben van hoe het internet werkt. Aan onze kant, 
de bureauzijde, ontbrak die kennis eigenlijk in 9 van de 10 gevallen ook. We bedachten vaak concepten 
die voortkwamen uit offline concepten, zoals fotogra"e of advertentieconcepten. Dit vertaalden we door 
naar online en voila, we hadden een ‘online concept’... Was het dan allemaal kommer en kwel wat we 
produceerden? Nee, natuurlijk niet. Sommige klanten, zoals MKB’ers, waren blij met een website die er 
goed uitzag, technisch gezien solide was en waarbij het geïntegreerde communicatieconcept duidelijk 
aanwezig was. Voor het bureau wat we waren bij Commotion Communicatie, was het prima zoals het 
ging.

Een baan later, bij Justdesign (vanaf januari 2008), kwam ik voor het eerst in aanraking met een bureau 
waar ook online mensen binnen 1 bedrijf werkten. Online communicatie had in anderhalf jaar tijd een 
enorme boost gekregen en de discussie over ‘of de krant over 5 jaar nog wel zou bestaan’ laaide hoog op. 
Het fenomeen Twitter deed zijn intrede bij het grote publiek en de klanten waar we bij Justdesign voor 
werkten, gingen steeds meer van hun budgetten in online communicatie steken. Een van de grootste 
projecten die ik bij Justdesign heb begeleid, was het project Vandaagis, een project wat we uitvoerden 
voor Agis Zorgverzekeringen. Ondanks het feit dat Vandaagis voor 90% een online project was (en is) 
gold ook bij dit project dat de offline denkers, het grootste aandeel hadden in het project. De online 
mensen, die toch echt wel een visie hadden op online communicatie, werden overstemd door de 
creatieven van Justdesign. Nu ik op deze periode terugkijk, moet ik wel toegeven dat de 
communicatiestrategie die we kozen voor Vandaagis, al minder offline gedreven was. Er werd meer 
vanuit een merkstrategie gedacht, die zowel voor online, als offline (printmedia, advertentieconcept) 
werd uitgerold. Maar een online strategie, daar was nog geen sprake van. 

Bij mijn huidige baan bij EEN, als online campaigner, heb ik de tijd (en krijg ik de tijd) om me te verdiepen 
in het medium internet. Als het gaat om mijn eigen ontwikkeling op het gebied van online 
communicatiestrategie, vallen de puzzelstukjes gevoelsmatig steeds meer in elkaar. Ik ben opgeleid met 
het principe van geïntegreerde communicatie, waarbij je als organisatie zoekt naar eenduidigheid in je 
boodschap, in zowel vorm als inhoud. Jarenlang was ik voorvechter van dit principe. Als we voor een 
klant een fotogra"econcept hadden bedacht voor een advertentiereeks, was ik altijd de eerste die riep 
dat diezelfde foto’s op de website terug moesten komen. 

Inmiddels weet ik wel beter. Online communicatie heeft z’n eigen regels. Je kunt er voor online niet 
dezelfde strategie op nahouden als voor offline communicatie. Hoe het wel moet?



Van merkstrategie, naar online communicatiestrategie

In vervangende opdracht 2, omschrijf ik het principe van de merkstrategie. Ik leg aan de hand van het 
brandhouse uit wat de kernwaarden zijn van EEN, de organisatie waar ik werk. De kernwaarden vormen 
gezamenlijk de identiteit van de organisatie. We kiezen er voor om voor online communicatie, niet de 
gehele identiteit, maar juist dát deel wat geschikt is voor het medium internet, te positioneren. In het 
geval van EEN, is dit het virale effect. We willen via onze meest loyale EENsupporters, anderen bereiken. 
We hoeven niet persé zelf te vertellen waarom wij zo goed zijn, of waarom men supporter moet worden 
van ons. We willen juist dat anderen dit voor ons vertellen en hierin zetten we speci"ek op in als het gaat 
om online onze  online strategie. We laten het principe van geïntegreerde communicatie los, en kiezen er 
voor om het doel de middelen te laten heiligen. Het effect wat we beogen met onze online 
communicatiemiddelen, vinden we belangrijker dan of het wel helemaal in lijn is met onze huisstijl. Een 
e-card is nu eenmaal geen tv-spotje en een banner is nu eenmaal geen advertentie. Natuurlijk betekent 
dit niet dat we geen aandacht schenken aan de vorm van de online middelen. Integendeel, we besteden 
er ontzettend veel aandacht aan. We werken hierbij volgens de ‘Purple Cow methode’, ook al eerder 
genoemd in vervangende opdracht 2, waarbij we vooral kijken of een uiting ‘cool genoeg’ is. Klinkt raar, 
maar als je kijkt naar dat speci"eke onderdeel van ons merk, wat we online willen communiceren, toch 
ook weer niet. Om een viraal effect te bewerkstelligen, is uitstraling namelijk een eerste vereiste. Als iets 
niet ‘cool’ is, in wat voor opzicht dan ook, zal het niet viraal verspreid worden. 

Moeten we hieruit de conclusie trekken dat we het alleen nog maar over vorm hebben en niet meer over 
inhoud? Nee, gelukkig niet. Wel is het zo, dat uitstraling en ‘coolheid’ niet langer tot de vorm van dingen 
behoren. Dat klinkt tegenstrijdig, maar dat hoeft het niet te zijn. Vorm en inhoud zijn volgens mij niet 
langer twee aparte dingen, die elkaars tegenhanger zijn. Het medium internet heeft er voor gezorgd dat 
communicatie-uitingen niet langer een vorm en inhoud hebben, maar het wordt versmolten tot 1 
tastbaar iets. Noem het een concept, een idee, maar het is anders!



Toekomst

Als we de ontwikkelingen van internet als medium, naast de ontwikkelingen van het communicatievak 
leggen, zien we een aantal knooppunten. Op het moment dat het internet zijn exponentiële groeispurt 
inzette, midden jaren 90, was er de gedachte dat het medium de traditionele massamedia zou gaan 
vervangen. Gedacht werd dat het medium het door de potentie vooral zou moeten hebben van de 
mogelijkheden op macro-niveau. Massacommunicatie via internet. Dat was de verwachting. 

Anno 2009, kunnen we concluderen dat dit niet het geval is. Internet is hét medium bij uitstek geworden 
voor micro-communicatie. Voor 1 persoon die 1 persoon wil bereiken. Maar dan wel een persoon die hij 
misschien wel helemaal niet kent, of die hij wel kent, maar die 10.000 kilometer verderop woont. Een 
andere ontwikkeling, die in de toekomst alleen maar verder zal groeien, is de persoonlijke communicatie. 
Internet als medium, maakt het mogelijk om persoonlijke opinies te delen met anderen. Ook hier zie ik 
een knooppunt, waar de ontwikkeling van internet en ontwikkelingen in het communicatievak elkaar 
raken. De drang naar persoonlijke communicatie is ook in het communicatievak zichtbaar en sociale 
media spelen hier op in. Websites als hyves en facebook zijn niet langer alleen een middel om contacten 
te onderhouden. Ze zijn ook aan manier om je te pro"leren als persoon. Gebruikers laten zien wie ze zijn, 
wat ze leuk vinden en waarmee (en met wie!) ze geassocieerd willen worden. Of dit een trend is die nog 
verder door gaat zetten is moeilijk te voorspellen, maar organisaties kunnen hier wel iets mee. Mensen 
willen mensen ontmoeten, ook online. Zorg er dus voor dat de mens achter de organisatie zichtbaar 
wordt, door bijvoorbeeld een weblog van een directeur op de website te plaatsen of wanneer je als 
organisatie Twitter gebruikt, dit te doen vanuit personen (en niet vanuit een organisatie). 

Verder de toekomst in kijkend kom ik tot de conclusie dat een lichte huivering op z’n plaats is. 
Ontwikkelingen gaan altijd exponentieel. 100 Jaar geleden zou je worden opgehangen als je beweerde 
dat de mens op de maan zou komen. Een aantal weken heb ik tijdens een presentatie (van een echte 
‘geek’) gehoord dat er binnen 20 jaar computers zijn die slimmer zijn dan mensen. Ik hou m’n hart vast...


