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Betteke van Ruler:  

‘De wetenschap geeft structuur  

en onderbouwing voor je werk.’

Het reisbureau 
 heeft er een voordeur bij gekregen



Tekst: Marije de Groot Onderweg 11

Marije de Groot is senior communicatieadviseur bij Albron en lid van de redactie van C.

Een eerste vraag om het ijs te breken; wat heeft jou geïnspireerd 

SocialIJs te starten?

‘Ik had altijd al de droom ijscoman te worden. Tijdens mijn studie 

nam ik een half jaartje rust om achterstallige vakken in te halen. 

Dat betekende dat ik veel vrije tijd kreeg. Ik besloot mijn spaargeld 

te investeren in een ijsbakfiets en ben aan de slag gegaan. Ik vond 

wel dat ik iets unieks moest hebben. Met wat vrienden kwam ik 

op het idee sociale media in te zetten als unique selling point.’

Werkt dat echt; twitteren waar je bent en naartoe gaat? 

‘Het begon als experiment. Voor mij was het een succes als ik één 

ijsje extra zou verkopen via sociale media. Het kost me geen tijd, 

IJscoman zonder bel  
  maar met smartphone

Marten Schuurman is de eerste 

socialemedia-ijscoman van Nederland. 

In 2009 begon hij met SocialIJs.  
C is benieuwd of de ijscoman zich  

onderweg weleens op glad ijs begeeft 

en vroeg hem naar zijn ervaringen.

geld of energie; twitteren zit in mijn DNA. Toen ik één uur na de 

start van de eerste verkoopdag, een regenachtige Koninginnedag, 

al een klant kreeg die op Twitter had gelezen dat ik bij hen in de 

buurt stond, was het experiment dus al geslaagd! Met leuke foto’s 

en acties had @socialijs na een maand meer dan 1000 volgers.’

Ben je weleens door het ijs gezakt?

‘Om eerlijk te zijn, weinig. Ik leef mijn droom als ijscoman en dat be

valt uitstekend! Het is één keer gebeurd dat de stroom 

uitviel, waardoor mijn voorraad 

smolt. Op dat 

moment baalde ik 

als een stekker, want 

het ging om veel 

geld. Gelukkig leef

den mijn volgers en 

fans met me mee via 

twitter en facebook.’

Hoe ziet een dag in het 

leven van een sociale-

media-ijscoman eruit?

‘Alles hangt af van het 

weer. Op een mooie dag 

begin ik rond tien uur 

met door de stad rijden. Vaak ontvang ik al snel het eerste verzoek 

om een ijsje via twitter. Soms duurt het wat langer, dan ga ik bij

voorbeeld in het park staan of bij de Uithof. Als het regent doe ik 

administratie en onderhoud ik de bakfiets.’

Wat is je eigen favoriete ijsje?

‘Ik eet het liefst een raketje. Maar met mate, want zoals  

Tony Montana in Scarface zei: “Don't get high on your  

own supply”.’

Spot SocialIJS en fris je eigen dag op:

Via twitter (@socialijs), Facebook (Facebook.com/Socialijs),  

internet (www.socialijs.com) en de mail (info@socialijs.com).

Science 
for impact
‘De wetenschap? Daar doen 

we niets mee. Hebben we 

eigenlijk niks aan.’ Onlangs 

was ik op de practicemeets

sciencedag van het ABC

congres voor bedrijfscom

municatie aan de Radboud 

Universiteit in Nijmegen. Samen met collegawetenschappers 

nam ik deel aan een debat met directeuren communicatie van 

grote nationale en internationale bedrijven.

Zij waren het snel eens: wij hebben niets aan wetenschap. 

‘Ik kom wel nog eens met het Corporate Model van Van Riel 

aanzetten om de CEO te verleiden’, zo meldde één van hen 

mij later off the record.

Ik was verbaasd. Minstens één keer per week spreek ik met 

praktijkmensen; in klein en groot gezelschap. Vaak zijn dat 

zeer inspirerende ontmoetingen, voor beide partijen. Zo lees 

ik terug op twitter en in de mail.

Voorwaarde voor het slagen van ontmoetingen tussen weten

schap en praktijk, heb ik geleerd, is het managen van ver

wachtingen. Die liggen ten aanzien van de wetenschap al snel 

vrij hoog. Zij moet inspireren, nieuwe waarheden produceren 

en liefst praktische tools leveren. Maar vooral zou de weten

schap praktijken evidence based moeten maken.

Deze verwachtingen liggen in het verlengde van de druk  

accountable te zijn in termen van het garanderen van vooraf 

gestelde, achteraf meetbare resultaten. Maar belangrijke 

verdiensten van communicatieprofessionals zijn vaak moeilijk 

meetbaar. Denk aan relatiemanagement of het attenderen op de 

communicatieve impact van het gedrag van een organisatie, in

clusief dat van medewerkers in alle gelederen en op alle niveaus.

Wetenschappers kunnen de complexe werkelijkheid wel 

enigszins inzichtelijk maken. Soms genereren ze nieuwe 

inzichten die de praktijk verder helpen bij het hanteren van 

dilemma’s waar de praktijk mee zit. Voorwaarde is dat weten

schap practice based is. Genoeg redenen voor regelmatige 

ontmoetingen tussen wetenschap en praktijk.

Gaandeweg het debat in Nijmegen kwamen we zo ongeveer 

tot deze conclusie. Na afloop hebben we visitekaartjes  

uit gewisseld en elkaar toegevoegd op LinkedIn. To be  

continued. Mooi toch?

Noelle Aarts

bijzonder hoogleraar strategische communicatie  

(Logeion-Leerstoel)
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