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Deze folder is 
bedoeld om u 
enig inzicht te 
geven in Raker, het 
internetbedrijf van 
Geert-Jan Bogaerts. 
Ik deel mijn visie 
met u en vertel 
u iets over mijn 
achtergrond en 
ervaring. Ik leg uit 
wat mijn werkwijze 
is en voor wie ik 
werk. Uiteindelijk 
is de vraag die 

overblijft: hoe kan ik u 
helpen? En dat bedoel ik 
letterlijk. Zegt u het maar: 
waarmee kan ik u van 
dienst zijn?

Het internet is een van de 
belangrijkste technologische 

vernieuwingen sinds de 
uitvinding van de drukpers. 
En misschien verdient Tim 
Berners-Lee, de bedenker 
van het wereldwijde web, 
een nog groter standbeeld 
dan Johann Gutenberg. 
Zonder Gutenberg weliswaar 
geen massa-onderwijs en 
alfabetisering, maar de 
invloed van Berners-Lee 
was wellicht nog groter. Hij 
bracht de productie van 
massa-informatie binnen 
ieders bereik. Je hoeft geen 
dure drukpers of televisiestudio 
of audio-apparatuur aan te 
schaffen om je boodschap naar 
veel mensen te sturen. Een 
gevoel voor timing en inhoud 
volstaan. Johann Gutenberg 
en Tim Berners-Lee. Wat mij 
betreft de twee grootste namen 
uit de geschiedenis van de 

communicatie. 

De revolutionaire veranderingen 
die het internet heeft 
veroorzaakt, laten geen aspect 
van de samenleving onberoerd. 
Maatschappelijke verhoudingen 
staan onder druk, politici moeten 
zich nieuwe manieren van 
communiceren aanwennen en ook 
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ondernemingen, profit of non-
profit moeten zich aanpassen. 
Overheden krijgen te maken met 
mondiger burgers.  En ook uw 
instelling of bedrijf zal eraan 
moeten geloven. U kunt het zich 
niet permitteren om achterover 
te leunen, de ontwikkelingen 
van het internet aan u voorbij te 
laten gaan, en te denken dat het 

uw tijd wel zal duren.

Een van de meest 
kenmerkende aspecten 
van de opkomst van het 
internet is het verlies aan 
controle over informatie. 
Als het massaal verspreiden 
van informatie binnen 
het bereik van iedereen 
met een computer komt, 
kan dat betekenen dat er 
ook informatie over u en 
uw bedrijf wordt gedeeld. 

En dat hoeft niet per se met 
een boodschap te zijn die u 
welgevallig is. Uw doelgroep 
praat over uw diensten en uw 
producten. Dat gesprek was altijd 
al lastig onder uw controle te 
brengen, maar nu is het nog veel 
lastiger om er grip op te krijgen. 
Het verschil met vroeger is dat 
die conversatie door duizenden 

rechtstreeks gevolgd kan worden 
en iedereen kan meepraten. 
Reputaties kunnen heel snel 
gebroken worden. Dan is het 
zaak om net zo snel te reageren. 
Dat vereist een constante 
aanwezigheid en monitoring.

Gelukkig voor u bieden die 
aspecten die internet 
een riskante omgeving 
maken voor uw 
bedrijf, ook ruime 
mogelijkheden om zelf 
invloed uit te oefenen. 
Via het internet kunt 
u  rechtstreeks in 
contact treden met uw 
doelgroepen. U heeft 
geen intermediair meer 
nodig, een medium 
waarin u uw advertentie 
plaatst. U kunt uw 
product of dienst beter 
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dan ooit voor het 
voetlicht brengen. Deze 
nieuwe mogelijkheden 
voor efficiënte 
communicatie zijn nog 
grotendeels onbekend 
en onbenut. Daarmee 
laat u grote kansen 
liggen om kosten te 
reduceren en omzet te 
verhogen.

In de meest algemene 
zin is internet een 
communicatiemiddel 

dat kan worden gebruikt om 
boodschappen uit te venten. Dat 
kunnen net zo goed persoonlijke 
boodschappen zijn als zakelijke, 
commerciële zowel als ideële. 
Soms wordt een virale campagne 
ingezet als marketingmiddel 
met een ideële verpakking; en 
soms lijkt een blogpost een 

persoonlijke ontboezeming 
waarachter echter een puur 
commercieel doel schuilgaat.

Op internet is iedereen zijn 
eigen uitgever, luidt het 
adagium. Het publiek is niet 
louter ontvanger meer, het is 
ook zender geworden. Voor 
de meeste bedrijven die een 
massapubliek nastreven is 
het daarom niet langer meer 
houdbaar om communicatie 
als eenrichtingsverkeer in 
te richten. Nog maar tien jaar 
geleden was dat echter wel de 
norm. Als je een boodschap te 
vertellen had, kocht je zendtijd 
bij tv of radio, of een halve 
pagina in de krant, probeerde je 
investering zo slim mogelijk in te 
richten, en vervolgens hoopte je 
dat je publiek ook de tijd nam 
om te lezen, te luisteren en te 

kijken.

Nu gaat dat heel anders. Want 
je publiek praat terug, of je wilt 
of niet. Internet heeft de mores 
van de massacommunicatie 
wezenlijk op zijn kop gezet. 
Je hoeft niet groot en 
machtig te zijn, of een enorm 
marketingbudget te hebben om 
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je communicatiedoelstelling te 
bereiken. Dat biedt ongelooflijk 
veel kansen. Wie goed nadenkt 
over zijn communicatiestrategie 
en slim gebruik maakt van de 
nieuwe media, kan voor een 
koopje een enorm publiek 
bereiken.

‘Elk voordeel heb z’n 

nadeel.’  Want aan deze 
ontwikkelingen kleven 
talrijke bedreigen, intern en 
extern.

Intern, omdat je op een 
andere manier naar je 
klanten moet kijken. 
Zij  promoveren van 
doelgroep tot participant; 
zij beïnvloeden in veel 
grotere mate dan vroeger 
je hele bedrijfsproces. Dat 
proces heeft invloed tot 

in de diepste vezels van de 
organisatie. Niet elke instelling 
weet daarmee goed om te 
gaan. Het vergt soms enige 
manoeuvreerkunst en diplomatie 
om de organisatorische 
veranderingen goed te kunnen 
doorvoeren die deze nieuwe 
omgang met het publiek 
noodzakelijk maakt.

Extern, omdat uw organisatie 
niet de enige is die gebruik 
kan maken van al die nieuwe 
kansen. Wie niet flexibel, snel 
en innovatief genoeg is, loopt 
het grote risico het onderspit te 
delven tegen nieuwkomers op de 
markt die de nieuwe media wel 
goed begrijpen.

Ervaring

Ik heb bijna twintig 
jaar ervaring als 
verslaggever, 
eindredacteur 
en buitenlands 
correspondent bij de 
Volkskrant. In de laatste 
zeven jaar (tot 2010) 
heb ik bovenop deze 
en andere processen 
gezeten. Ik weet hoe het 
is om een strategische 
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turnaround te 
bewerkstelligen, ik heb 
successen meegemaakt 
en mislukkingen. Het is 
onmogelijk om expert te 
zijn op het hele terrein 
van het internet. Maar 
ik heb wel de allround 
ervaring die nuttig is om 
uw organisatie te helpen 
haar weg te vinden.

Onder mijn leiding als 
hoofd van de Online 
Uitgeverij is een team 

van 6 tot 10 man erin geslaagd 
om van de nieuwssite van de 
Volkskrant de snelst groeiende 
krantensite van Nederland 
te maken. bij mijn aantreden 
als chef internet trok www.
volkskrant.nl zo’n 300 duizend 
unieke bezoekers per maand, 
bij mijn vertrek (januari 2010) 

waren dat er ruim 2 miljoen 
(cijfers Stir). De omzet 
groeide in dezelfde periode 
met 1000 procent. Geen 
enkele nieuwssite groeide 
procentueel zo snel.

Ik was ook verantwoordelijk 
voor het opzetten van een 
nieuwe organisatie waarin 
redactie en commerciële 
medewerkers nauw 
samenwerkten om omzet-
targets te realiseren. Ik 
was de belangrijkste adviseur 
van hoofdredactie en uitgever 
voor nieuwe media. Ik sprak op 
congressen en gaf les aan de 
Fontys Hogeschool in Tilburg en 
de School voor Journalistiek in 
Utrecht. 

Naast mijn adviespraktijk 
in Raker, ben ik momenteel 

universitair docent 
Internetjournalistiek aan de 
Universiteit van Groningen. Als 
Zend Certified Engineer heb ik 
voor de Volkskrant en in mijn 
vorige freelancepraktijk tientallen 
websites gerealiseerd. 

Ik was voordien (1990-
2003) financieel-economisch 
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redacteur en correspondent 
in Brussel, verantwoordelijk 
voor berichtgeving over België, 
Europese Unie en NAVO. Ik 
heb politicologie gestudeerd in 
Nijmegen.

Voor wie werk ik?

Bedrijven vragen zich af: Moeten 

we wel of niet op Twitter? Wat 
kost ons dat in mankracht? 
En wat levert het op? Hoe 
gaan we te werk? Voldoet 
onze site nog wel? Een kleine 
greep uit de verwarrende 
hoeveelheid vragen waar een 
moderne onderneming die 
nadenkt over marketing en 
communicatie zich mee moet 
bezighouden. Raker helpt om 
deze moeilijke knopen door 
te hakken.

Voor NGO’s is maatschappelijke 
betrokkenheid van centraal 
belang. Het vergroten van de 
aanhang en het versterken van 
de band met je supporters 
vormen de kernwaarden van veel 
instellingen in de wereld van 
goede doelen, kunst en cultuur. 
Het internet biedt daartoe meer 
mogelijkheden dan ooit tevoren 

– maar je moet ze wel weten te 
gebruiken. Raker adviseert.

Internetbureau’s hebben veel 
technische kennis in huis, een 
grote klantenkring, maar weinig 
know how op het gebied van 
marketing en communicatie? 
Wilt u uw klanten bijstaan in 
hun strategische keuzes? Of 
simpelweg tijdelijk hulp 
nodig bij het uitvoeren 
van uw projecten? 
Raker staat klaar om de 
helpende hand toe te 
steken.

Werkwijze

Raker richt zich op 
ondernemin-gen die hun 
nieuwe-mediastrategie 
kritisch onder de 
loep willen nemen. 
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Daarvoor kunnen 
verschillende redenen 
zijn. Een onderneming 
kan bijvoorbeeld van 
mening zijn dat de 
gepleegde investering 
onvoldoende bijdraagt 
aan het behalen van de 
bedrijfsdoelstellingen. 
Of er is een 
investeringsbudget 
beschikbaar, maar de 
onderneming weet 
niet goed hoe dit 
aan te wenden. Een 

andere mogelijkheid is dat de 
onderneming wil proberen om 
beter gebruik te maken van 
online communities of web 
2.0-achtige technieken wil 
inzetten om haar doelstellingen 
te behalen.

Wat de reden ook is, de hulp 

van Raker begint altijd 
bij een analyse van de 
huidige situatie. Die analyse 
behelst een inventarisatie 
van beschikbare middelen 
(organisatorisch, technisch, 
budgettair), het niveau 
van kennis en ervaring 
binnen de organisatie, 
en de verklaarde 
bedrijfsdoelstellingen. Deze 
analyse vindt plaats door 
bestudering van aanwezige 
documenten, gesprekken 
met relevante stakeholders en 
een analyse van de belangrijkste 
concurrenten.

De analyse levert uiteindelijk 
een ‘Stand van de Onderneming’ 
op. In dit document staat 
beschreven in welke mate 
middelen, doelen, en organisatie 
met elkaar matchen. Ook wordt 

gekeken naar de mate waarin de 
eventueel al bestaande online 
strategie goed aansluit bij de 
algemene bedrijfsdoelstellingen. 
Oplevering van de ‘Stand van 
de Onderneming’ vormt de 
afsluiting van het eerste deel van 
het traject waarin Raker actief 
is. Presentatie ervan aan de 
stakeholders is het startsein voor 
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de tweede fase: de definiëring 
van de nieuwe online strategie.

In deze fase wordt de Stand van 
de Onderneming vertaald naar 
een serie concrete doelstellingen 
van een online strategie. De 
centrale vraag hierin is wat 
de onderneming eigenlijk 
wil bereiken met haar online 

aanwezigheid. Het doel om 
de bestaande merkbinding 
te versterken, vereist een 
heel andere aanpak dan 
het doel om het merk te 
lanceren onder nieuwe 
doelgroepen, dan wel 
nieuwe merken in de markt 
te zetten of een nieuw 
verdienmodel te bedenken 
voor online verkoop. Er 
wordt een plan van aanpak 
gemaakt om de concrete 
doelstellingen te bereiken. 

Dit plan van aanpak is nog 
tamelijk abstract. Er wordt op 
hoog niveau gekeken naar de 
inzet van verschillende nieuwe 
media: mobiele applicaties, de 
inzet van online communities, 
het gebruik van third parties 
zoals Twitter en Facebook. 
Uit dit plan van aanpak komt 
vervolgens een aantal concrete 

aanbevelingen gerold. 
Dat kan zijn de realisatie 
van een nieuwe 
website, verbouwing 
van de huidige site, 
het opsplitsen van 
de huidige site, 
het opbouwen van 
een nieuwe online 
community, of een 
combinatie van deze 
en andere acties. 
Rakers bemoeienis 
eindigt in deze fase 
met de presentatie van 
het Strategiedocument aan de 
opdrachtgevers.

Is de strategie bepaald, dan 
kan er een concept worden 
ontwikkeld. Desgewenst kan 
Raker daarbij betrokken blijven. 
We dalen dan af van het hoge 
niveau van de abstractie en 
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landen met beide benen 
op een stevige bodem. 
Er is een concept nodig. 
Voorbeelden van vragen 
die in dit stadium 
kunnen rijzen:

 » Het 
strategiedocument 
behoeft een nieuwe 
vertaling: wat moet er 
precies op die nieuwe 
website gebeuren?
 » Hoe zetten 

we grotere 
bezoekersaantallen om 

in meer inkomsten?
 » Hoe verleiden we ons publiek 

het beste?
 » Hoe bouwen de community 

op?
 » Hoe voeren we de moderatie 

uit?
 » Welke organisatorische 

wijzigingen zijn er nodig om 
de strategie uit te voeren?

Hiervoor kan Raker creatieve 
concepten leveren, die 
uiteindelijk in een kant-en-klaar 
functioneel ontwerp worden 
ondergebracht. Met dit ontwerp 
kan de klant vervolgens naar zijn 
reclamebureau of eigen grafische 
afdeling stappen om een grafisch 
ontwerp te laten maken.

Trainingen, workshops

Mocht er in de organisatie 
onvoldoende kennis aanwezig 
zijn om zelfstandig het online 
beleid verder uit te voeren, dan 
kan Raker een aantal op maat 
gesneden seminars aanbieden. 
Aan de orde kunnen desgewenst 
komen:

 » de techniek 
van het 
internet 
en van uw 
website

 » schrijven 
voor het 
internet

 » management 
van een 
online 
community

 » SEO – hoe 
wordt mijn 
site beter 
vindbaar

 » internet als 
marketingtool

 » reputatiemanagement en 
identiteitsbeheersing

 » internet binnen uw organisatie
 » usability

Maar ook is het natuurlijk 
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mogelijk dat 
er behoefte is 
aan een serie 
trainingen om het 
advies verder in 
uw organisatie te 
helpen landen.

Hoe kunnen 
we helpen

Uiteindelijk is de 
centrale vraag 
voor u: hoe kan 
Raker u helpen? 
Mijn kennis 
en ervaring is 
breed. Dankzij 

mijn journalistieke achtergrond 
en ervaring weet ik hoe ik een 
verhaal moet vertellen of een 
boodschap moet verkopen. 
Omdat ik jarenlang met strategie 
en bedrijfsvoering ben bezig 

geweest, kan ik ook helpen bij 
de online-strategiebepaling. En 
omdat ik niet alleen weet wát 
er werkt op internet, maar ook 
hóe het werkt, ben ik inzetbaar 
in de fase dat er daadwerkelijk 
iets opgebouwd moet worden. 
En omdat ik ook trainer en 
docent ben, kan ik helpen bij het 
overdragen van de noodzakelijke 
kennis.

Die brede inzetbaarheid wil 
ik u graag aanbieden. U kunt 
ermee uw kosten verlagen, 
uw omzet verhogen, uw 
medewerkers tevredener maken 
en uiteindelijk rustiger slapen – 
in de wetenschap dat u er alles 
aan doet om de wereld van de 
nieuwe media voor u te laten 
werken.

H
oe kan ik helpen?
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Nieuwsgierig geworden? Meer weten?

De beste manier om contact met me op te nemen is via de mail: gj@raker.nl. U kunt 

natuurlijk ook het contactformulier gebruiken op www.raker.nl/contact. Telefoneren 

mag via skype: gj.bogaerts. Mobiel ben ik te bereiken op 06-51207402 – maar houd er 

rekening mee dat mijn mobiel uitstaat als ik bij een 

opdrachtgever zit. 
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