
Actrice Elizabeth Hurley
stuurt een lyrische tweet
de wereld in over haar ge-
weldige Estée Lauder ma-
ke-upset, oud-bokser Mi-

ke Tyson twittert dat hij een fantasti-
sche nieuwe iPhoneapplicatie heeft
ontdekt, enrapperSnoopDoggvertelt
zijn 10,5 miljoen volgers dat Toyota
een waanzinnige nieuwe minivan
heeft gebouwd. De sterren van tegen-
woordig twitteren niet alleen over
hun dagelijkse beslommeringen, ze
delen maar al te graag hun favoriete
producten op het sociale medium. En
datdoenzenietalleenomdatzehetzo
leuk vinden, maar ook omdat ze er
geld mee kunnen verdienen – grof
geld zelfs. Beloning voor 140 luttele
tekens over de nieuwste Samsung-
tablet, kleur nagellak, best passende
spijkerbroek of te gekke hybride? Een
paar duizenddollar. Tel uit jewinst.
Waar het in Amerika en Engeland

de gewoonste zaak van de wereld is
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kan een fysiotherapeut uit Rotterdam
met 500 medische volgers voor be-
paalde adverteerders interessanter
zijn dan Wesley Sneijder met 1,5 mil-
joen volgers,” zegt Zeelenberg.
Hoe gaat dat precies in zijn werk?

Een voorbeeld: RTL4wil reclamema-
ken voor de finale van The voice of
Holland. Inhet bestandwordt dange-
kekenwelke twitteraars hetmeest in-
vloedrijk zijn opmediagebied, ofwel-
ke veel gevolgde bekende Nederlan-
der vaakoverThe voice twitteren. “De
kandidaten krijgen dan een berichtje
op hun telefoon of ze willen mee-
doen. Vervolgens krijgen ze op hun
telefoon een persoonlijke campag-

netweet te zien, die ze zelf nog kun-
nen aanpassen. Als ze het verzonden
hebben, krijgen ze meteen geld op
hun rekening gestort,” zegt Van ’t
Noordende.
Het concept oogt wellicht fris en

vernieuwend, maar het draait al wat
langer mee. “Het is het principe van
de marketingman die iemand koopt
om hem te laten zeggen dat een pro-
duct goed is,” zegt Willemijn Vader
van WhizPR, een pr-bureau dat zich
specialist noemt op het gebied van
socialemedia. “Kijkmaar naar de be-
kendeNederlandersdieworden inge-
huurd om ambassadeur te worden
van een merk. Of voor een leuk be-
drag eenwinkelmogenopenen. Soci-
alemedia zijn alleen een ander zend-
middel.”
Volgens Vader staat of valt het idee

van de reclametweet met authentici-
teit: “Hetgaat eromdatdeboodschap
geloofwaardig is.OprahWinfrey twit-
terde een tijdje terug over hoe fantas-
tisch de nieuwe Microsofttablet was.
Maar onder het berichtje kon je zien
dat ze het verstuurd had vanaf haar
iPad. Ja, dan sla je deplankmis.Men-
senkunnenheel goed zienwat echt is
enwat niet.”

Schuift het twitteren van reclame
in ons kikkerlandje eigenlijk
nog wat? Het bereik van onze

twitteraars is kleiner, en de reclame-
bureaus hebben aanzienlijk minder
te besteden dan in de Verenigde Sta-
ten. Kim Kardashian ontvangt zo-
maar even 20.000 dollar per tweet.
Die bedragen zullen in Nederland
lang niet zo hoog uitvallen,meent Je-

Twitter je rijk
Overgewaaid uit Amerika: sterren die tegen betaling

producten aanprijzen op Twitter. Misleidend?
‘Als je vanaf je iPad schrijft dat de Microsofttablet zo goed

is, sla je de plank natuurlijk mis.’
tekst FRANKKROMER illustratie CHANTAL VANWESSEL

om reclametweets te versturen, is het
in Nederland een relatief nieuw ver-
schijnsel. Daar willen acteur Dirk
Zeelenberg en zijn compagnon Ton
van ’t Noordendemet hunnieuwebe-
drijf Spread the brand verandering in
brengen.
Het platform koppelt adverteerders

aan relevante twitteraars. Een beken-
de moeder aan een kinderkleding-
merk, een speler van het Nederlands
Elftal aan een voetbalmagazine. Alles
draait daarbij om impact en invloed.
Iedere twitteraar die zich aanmeldt,
wordt door het bedrijf van Zeelenberg
helemaal uitgelezen. Daarbij wordt
gekeken waar je over twittert, wie je
volgers zijn en of jouw mening in-
vloedrijk is. “Het gaatniet alleenpuur
om het aantal volgers dat je hebt,
maar ook welke impact dat heeft. Zo
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roen Bertrams. De onlinemarketing-
adviseur schreef het boek Social me-
dia expert in een week, over hoe be-
drijven succesvol kunnen zijn op de
socialemedia.
“Hier krijgt je hooguit een paar hon-

derdeuroper tweetbetaald.Als ikeen
bekende Nederlander zou zijn, zou ik
hetnietvoordatbedragdoen.Er isna-
tuurlijk eengroot afbreukrisico.”
En daarbij, zegt hij, is het hele ge-

beuren ook nog eens illegaal. “In de
voorwaarden van Twitter staat dat je
je netwerk niet mag gebruiken voor
commerciële doeleinden. Ad.ly, het
bedrijf dat inAmerikade twitterrecla-
me voor Kim Kardashian verzorgt, is
al van Facebook afgegooid. Op Twit-
terwordt het gedoogd, zolang jemaar
duidelijk aangeeft dat het reclame
is.”
Het draait allemaal om transparan-

tie, beaamt internetadvocaatMarieke
Neervoort van Solv advocaten, die
zich al jarenbezighoudtmet reclame-
recht op internet. “De regels van de
Reclame Code Commissie zijn heel
duidelijk. Als je ergens voor betaald
krijgt,moet jedat erbij vermelden.Op
welke manier je dat doet, mag je zelf
bepalen.”
Alhoewel er in Nederland nog geen

specifieke reclamecode voor sociale
media is, hebben zich in Engeland al
de eerste voorvallen van misleiding

voorgedaan. Zo ontstond commotie
rondom voetballer Wayne Rooney
van Manchester United omdat hij
twitterde over zijn sponsor Nike, zon-
der te vermelden dat het om reclame
ging.Nikewerdop zijn vingers getikt.
“Aangezien we gelijk optrekken met
Engeland wat reclame betreft, is het
in Nederland wachten op de eerste
twitterzaak,” voorspelt Neervoort.
Het klinkt aannemelijk. Vorig jaar

ontstondal grote ophefnadat bekend
was geworden dat de acteurs Carice
vanHouten, PeterHeerschop en Tho-
mas Acda betaald twitterden over de
film Doodslag. Het geld werd op hun
rekening bijgeschreven door het be-
drijf van Zeelenberg, maar dat waren
de BN’ers even vergeten te vermel-
den. Het relletje werd in de kiem ge-
smoord.
Zeelenberg vindt het onzin dat twit-

teraars moeten melden dat ze recla-
me maken. “Voor het geld dat wij be-
talen, ga je niet iets positiefs zeggen
wanneer je het er niet mee eens
bent,” zegt Zeelenberg. “Bovendien

blijkt uit onze ervaring dat twitte-
raars die betaald krijgen voor een
tweet, niet de behoefte hebben om
datexpliciet temelden.Het isdaarom
ook hun keuze, van ons hoeft het
niet. Je rolt pas uit ons systeem als jij
iets met het product hebt dat wij wil-
len aanprijzen. Het gebruik en de in-
terpretatie van de reclametweets
kunnen we nog niet voorspellen. We
zullen dan ook afwachten hoe de
markt erop reageert.”
Het moeten wel creatieve reclames

zijn, benadrukt Van ’t Noordeinde:
“AT5 verspreidt al reclame onder zijn
60.000 twittervolgers. Zoiets van:
tweepizza’s voordeprijs vanéén.Dat
is in onze ogen heel plat. Dat willen
wij juist niet. Hetmoet veel creatiever
zijn, een buzz genereren en vooral in-
spelen omhet sentiment.”

Voor de branchevereniging voor
dialoogmarketing, DDMA, wa-
ren er in elk geval genoeg rede-

nen omspeciale richtlijnen op te stel-
len. “Wij adviseren onze leden ombij
het twitteren van reclame de
hashtags #ad of #spon te gebruiken.
Als je reclamemaakt, moet je dat aan
de buitenwereld kenbaarmaken.Wie
dat niet doet, krijgt de publieke opi-
nie tegen je, zoals gebeurde bij de
promotie van Doodslag. Daar willen
wij onze leden voor behoeden,” zegt
Henk Bultena van de DDMA, waarbij
bijvoorbeeld ABN Amro, KLM en het

‘Voor dit geld
schrijf je niets
positiefs als je
het niet meent’

Wereldnatuurfonds zijn aangesloten.
Onduidelijkheid of niet, het initia-

tief Spread the brand legt de heren
Zeelenbergenvan ’tNoordende inelk
geval geen windeieren. In korte tijd
hebben zich al duizenden twitte-
raars, onder wie veel BN’ers, aange-
meld en staan de grote multinatio-
nals in de rij om te adverteren.
Maar wie de BN’ers zijn, daar doen

beide heren uiterst geheimzinnig
over. “In elkgevaldoenalle artiesten-
bureaus en allemanagementbureaus
mee,” zegt Zeelenberg lachend. Per
reclametweet wordt bij Spread the
branddoorgaans tot tweeduizendeu-
roverdiend. “Maar er kunnenookuit-
schieters bijzitten,” vult van ’t Noor-
dende aan.
Het is nu wachten op de gesponsor-

de tweets van BN’ers en andere in-
vloedrijke twitteraars. Kijken of u de
echte berichtjes van reclamekunt on-
derscheiden.

Socialite Khloé Kardashian

8miljoen volgers
10.000 euro per tweet
Mijn nieuwe verslaving heet Lil
Kingkom! Het is zo’n leuk iPhone-
spelletje en het is gratis#ad

Actrice Lindsay Lohan

5miljoen volgers
2700 euro per tweet
Check out de nieuwe thriller van
Chris Tasara, Deadline.Met de tijger
uit de film TheHangover#ad

Tv-ster Snooki

(van hetMTV-programma Jersey
Shore)
6miljoen volgers
6000 euro per tweet
Ben je op zoek naar te gekke Valen-
tijnsdagcadeaus en ideeën voor je
geliefde?@MyReviewsNow vervult
al jouw online shopbehoeftes#ad

Tv-ster Audrina Patridge

(van hetMTV-programma The Hills)
2miljoen volgers

2000 euro per tweet
Deze nieuwe#Microdermabrasion-
set zou zomaar eensmijn favoriete
beautygadget kunnenworden. Be-
dankt@Riiviva#ad

Rapper Lil’ BowWow

2,5miljoen volgers
2500 per tweet
Heb je al een gebruikersnaam voor
#Lifeclip? Het is veel beter dan#in-
stagram. Klik op de link en volg
@DoYouClip#sponsored

‘Mijn nieuwe verslaving is zo’n leuk spelletje en het is gratis’


