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Twitter?
‘Nee, daar doe ik niet aan. Ik 

heb geen behoefte mensen te 

laten weten dat ik een tweede 

kopje koffie overweeg.’ Aldus 

één van mijn vriendinnen 

tijdens een gesprek waarin 

de, niet te missen!, dagelijkse 

tweets van Sylvia Witteman 

werden doorgenomen. 

Ik kom ze vaak tegen, mensen die zich afzetten tegen Twitter. 

Zegt dit wat over het medium of over henzelf? Volgens de 

adoptie en diffusietheorie van Rogers hebben we te maken 

met laggards, achterblijvers. Ze staan niet vooraan bij nieuwe 

ontwikkelingen en technologieën, in tegenstelling tot innova

tors, de voorlopers. Daar tussenin bevinden zich dan de early 

en late adopters.

De weerstand van de achterblijvers is in dit geval al gauw 

gebaseerd op een nogal eenzijdig beeld. Twitter is immers 

lang niet alleen ‘wat ben ik op dit moment aan het doen.’ 

Twitter is ook ‘wat gebeurt er op dit moment aan belangwek

kends in de wereld, veraf en dichtbij?’ Traditionele media met 

hun vaste protocollen, regels en afspraken hebben steeds 

vaker het nakijken. Dat blijkt steeds weer als zich een ramp 

voordoet. Zo kwam de informatie na de ontploffing van de 

elektriciteitscentrale Electrabel in Nijmegen vorige maand via 

tweets de huiskamers binnen. Niet via TV Gelderland, zoals 

de overheid eigenlijk bedoelt. Dit medium was vrijwel onmid

dellijk overbelast en ging daarmee op zwart.

De berichtgeving via sociale media is niet alleen veel sneller maar 

vaak ook gedetailleerder en authentieker. Zoals Bert Wagendorp 

schreef in één van zijn Volkskrantcolumns: ‘Het is nieuws zonder 

structuur, zonder duiding, rauw, vers en ongepolijst. Het zijn 

kreten, ongemonteerde beelden. Maar daarom misschien wel 

dichter bij de waarheid dan de officiële nieuwsupdates.’

En ja, Twitter is ook gezelligheid, onverwacht flauwekullen 

met wat twittervrienden. En af en toe klein geluk, omdat 

mensen hun belangrijke, ontroerende of grappige ervaringen 

graag delen met anderen. En zo bestaat Twitter in feite uit 

eindeloze gesprekken over tal van onderwerpen waar ieder

een aan mee kan doen. Net als in de kroeg, bij de koffie of 

gewoon op straat.

Als je daar geen zin in hebt, dan blijf je toch lekker thuis. Daar 

zit verder niemand mee.

Noelle Aarts, bijzonder hoogleraar strategische communicatie 

(LogeionLeerstoel) 
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Meer weten?
•	www.opta.nl:	FAQ	met	alle	juridische	info

•		www.iab.nl:	code	voor	de	informatieplicht	die	deze	bran

cheorganisatie heeft opgesteld. Ook een Compliance Guide 

met hoe om te gaan met third party cookies

•		www.ddma.nl:	handige	handleiding	met	goede	uitleg	over	

cookies en de wetgeving

•		www.rijksoverheid.nl:	opt-in	model	dat	de	rijksoverheid	

heeft ontwikkeld voor informatie en toestemmingsvereiste

Kennis30

rond cookies: ‘Meer verleiding om cookies te 

accepteren kan helpen. Goede informatievoor

ziening, zoals de code van IAB, de bekendheid 

van cookies vergroten.'

Handhaving en boetes

Wat zijn de gevolgen als je niet aan de wet 

voldoet? De OPTA is tot nu toe terughoudend 

geweest in het opleggen van boetes. Hum

melen: ‘Handhaven is alles wat je doet om 

het naleven van regels te bevorderen. Dat 

deden we ook al voor 5 juni 2012. De OPTA 

geeft met de FAQ op haar site bijvoorbeeld 

voorlichting. Ook hebben we bijeenkomsten 

georganiseerd met brancheverenigingen om 

de regels toe te lichten. Maar als dat allemaal 

niet werkt, zal de stok wel achter de deur 

vandaan komen.’ En het is een flinke stok: de 

maximale boete bedraagt 450.000 euro per 

overtreding. ‘Die boete zullen we niet opleg

gen als iemand een keer ergens een verkeerd 

cookie plaatst’, stelt Hummelen. ‘Maar het kan 

de maximale sanctie zijn voor iemand die dat 

stelselmatig doet.’ En Logeion? Coördinator 

communicatie Corine Havinga is duidelijk: 

‘We zijn natuurlijk meteen aan de slag gegaan 

om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk 

voldoen aan de cookiewetgeving. Wij willen 

als beroepsorganisatie zeker niet het verkeerde 

voorbeeld geven.’

Freelance (eind)redacteur en communicatieadvi

seur Els Holsappel is lid van de redactie van C.
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Wat doe jij met 
jullie jaarverslag?

Ben jij al bezig met jullie jaarverslag? Wil je er echt iets goeds van maken, 

begin dan nu al. Zo wordt ’t verslag geen verplicht nummer, maar echt iets 

onderscheidends. Een duidelijk statement over resultaat, waar de organisatie 

voor staat en gaat. Met een sterk thema, een doordacht concept, design en een 

gefundeerde keuze voor papier of online. Even sparren? Bel Esther Schaddelee  

van Sabel Communicatie of Boudewijn Bugter van Sabel Online: 088 227 22 00. 

Kijk ook op www.sabelcommunicatie.nl/jaarverslagen

SABEL® is een fullservice bureau voor communicatie, design en internet. Sabel Communicatie bedenkt en maakt 

(online en offline) content en communicatiemiddelen. Sabel Design realiseert doelgerichte vormgeving, van DTP 

tot volledige huisstijl en van jaarverslag tot magazine. Sabel Online weet alles van digitaal klantcontact en online 

dialoog. Met onderzoek, strategie en creatie, via alle online kanalen: website, intranet, social media en mobiel. 

Met meer dan 40 vaste enthousiaste en betrokken medewerkers is SABEL® een van Nederlands grootste fullservice 

communicatiebureaus.
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