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Hoe gebruik je Twitter?
“Voor elk van mijn drie kinderen houd ik een geslo-
ten account bij, als dagboek. Mijn privéaccount 
www.twitter.com/jajem is, letterlijk, mijn ‘borrel-
account’. Dat heb ik voor de gezelligheid en daarmee 
volg ik maar vijftig mensen. Mijn zakelijke account 
www.twitter.com/verkoren gebruik ik om te netwer-
ken. Ik heb 72.000 volgers, meer dan welke andere 
Disney-medewerker ook. Daardoor ben ik uitge-
groeid tot de Disney-medewerker die wereldwijd het 
bekendst is op Twitter.”

Je kunt toch niet zomaar alles Twitteren?
“Ik ga natuurlijk geen bedrijfsgeheimen naar buiten 
brengen, maar ben wel liefst zo open mogelijk. 
Daardoor word je ook als bedrijf transparanter. 
Vroeger werden consumenten met een vraag van 
het kastje naar de muur gestuurd, dankzij Twitter en 
Facebook hebben ze nu aanspreekpunten.”

Is dat alleen leuk voor jou, of ook nuttig voor het 
bedrijf?
“Disney heeft regelmatig voordeel van de aanwezig-
heid op Twitter. Door te zoeken naar wat consumen-
ten ‘tweeten’ over onze producten, kun je het 

bijvoorbeeld als gratis onderzoekspanel gebruiken. 
Ook vinden en bereiken we via Twitter vaak (zakelij-
ke) partners voor projecten. Bovendien faciliteer je 
op deze manier discussies over je merk. Die zouden 
er anders ook zijn, maar dan buiten je gezichtsveld.”

Gebruik je Twitter voor de promotie/marketing/
verkoop van jullie producten?
“Ik maak wel reclame, maar op een niet-spamachtige 
manier. Met acties als ‘retweet (verspreid, WS) dit 
bericht en maak kans op…’ creëer je enorm veel 
bereik en het kost je maar een dvd-box of zo. 
Door steeds nieuwe innovatieve acties te bedenken, 
proberen we hierin voorop te blijven lopen.”

Je hebt 72.000 volgers, maar volgt zelf ook 
62.000 anderen. Een fulltimebaan?
“Het is een ongeschreven wet om (normale) mensen 
die jou gaan volgen, terug te volgen. Dan loopt het 
snel op. Ik verdeel personen en berichten over 
verschillende lijsten, op basis van expertises of 
thema’s. Dat maakt het behapbaarder. En daarnaast 
heb ik dus die veel kleinere privéaccount. Twitteren 
heeft voor mij grotendeels de plaats van bellen en 
mailen ingenomen.”

Maar hoelang ben je er nu echt mee kwijt?
“Om te beginnen kan ik goed multitasken, dus ik 
hoef er niet echt tijd voor vrij te maken. Zakelijk en 
privé gaan ook steeds meer door elkaar lopen. Ik sta 

elke ochtend tussen vier en zes uur op. Dan schrijf 
ik mijn @verkoren-tweets voor die dag. Via een 
schedule-programma zorg ik ervoor dat die vooral 
tussen vijf uur ‘s middags en middernacht verstuurd 
worden. Dat geeft een optimaal bereik, wereldwijd. 
‘s Avonds twitter ik sociaal/privé. Alles bij elkaar ben 
ik er anderhalf uur per dag mee bezig.”

Via Twitter krijg je feedback achteraf. Geloof je 
ook in feedback tijdens de productontwikkeling?
“Heel erg, al zijn wij maar het Benelux-kantoor 
en moet je consumenten niet de illusie van te veel 
invloed geven. Om lekken te voorkomen, zul je onaf 
materiaal in lagere kwaliteit moeten aanbieden, 
maar dat snapt de consument wel. Het belangrijkste 
is, dat je zelf aan het roer blijft.”

Kan de branche nog zonder?
“Gezien de relatief weinige gebruikers onder 
branchegenoten wel, maar als je een moderne 
marketeer bent niet.” ◾

Hyves, Facebook, Twitter, LinkedIn, MySpace… we kunnen niet meer 
zonder, lijkt het wel. Maarten Verkoren, productmanager new releases 
bij Walt Disney Studios Home Entertainment, zweert bij Twitter en legt 
uit waarom.
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