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DOOR RUTGER VAHL

Wie zijn online perskamer
nu nog vult met pdf’s
heeft het niet helemaal
begrepen. Nieuws heeft
tegenwoordig de vorm
van een YouTube-video,
blog en tweet.
De social newsroom
dient het bedrijfsnieuws
hapklaar op.

Online perskamer gaat social

ING Nederland gooide twee jaar geleden
zijn ‘voor de pers’-pagina bij het grofvuil. In
de plaats kwam een social newsroom. Wie
nu naar www.ing.nl/nieuws gaat, ziet een
keur aan nieuwsberichten, video’s, foto’s,
tweets en social media buttons. Verdwenen
zijn de pdf’s van persberichten. Opvallend:
prominent op de site staat een artikel over
een onderwerp dat niet direct over ING
gaat, maar over geld: ‘Jongeren steken zich
in schulden’.
Woordvoerder Harold Reusken is onder
meer verantwoordelijk voor het updaten
van de newsroom. ‘Dat is een eerste verschil
met vroeger’, legt hij uit. ‘We plaatsen nu
naast persberichten ook andere berichten.
Daarnaast waren we in de oude situatie voor
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het plaatsen van berichten afhankelijk van de
internet-afdeling. En het ontwerp van de site
was heel star. Nu kunnen wij als woordvoerders zelf content plaatsen. Het technische
ontwerp van de newsroom maakt het ons
mogelijk heel snel op nieuws te reageren.
Zoals laatst, toen er berichten in het nieuws
kwamen alsof ING zomaar klantgegevens
wilde doorverkopen aan derden. Wij hebben
toen meteen een bericht geplaatst met de
feiten. In het verleden waren we afhankelijk
van de afdeling internet, een extra stap, nu
kunnen we snel zelf plaatsen.’
HAPKLAAR OPDIENEN
De trend van de social newsrooms komt
uit de Verenigde Staten. Onderzoek in dat
land wijst uit dat eenderde van de corporate nieuwspagina’s van beursgenoteerde
bedrijven gedateerde informatie bevat (bron:
Mynewsdesk). Veertig procent heeft geen
foto’s en op bijna een kwart van de online
perskamers zoek je tevergeefs naar gegevens
van een contactpersoon.
Bart Verhulst, oprichter en ceo van PressPage, weet dat de situatie in Nederland niet
anders is. Verhulst, ooit werkzaam in de pr,
zag hoe online perskamers niet meer voldeden aan de wensen van journalisten. ‘Iedereen wordt steeds visueler, heeft ook minder
tijd. Journalisten willen foto’s, video’s en
infographics die het bedrijfsnieuws op een
aantrekkelijke manier duiden. Ellenlange
verhalen of persberichten leest niemand
meer.’
Maar er is nog een trend die de opkomst van
social newsrooms in de hand werkt. Het medialandschap verandert. Verhulst: ‘Uitgevers
bezuinigen journalisten weg, en daarmee
wordt het voor pr-professionals lastiger hun
persberichten onder de aandacht te krijgen.
Een paar jaar geleden zag je dat bedrijven
hun nieuws gingen verspreiden via de sociale
media. Maar nadeel hiervan is dat je gebruik
moet maken van platforms die niet van jou
zijn – Facebook, Twitter – en dat de informatie op social media niet goed vindbaar is
in zoekmachines. Social newsrooms op de
eigen corporate website zijn een volgende
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stap. Hier kunnen organisaties hun nieuws
publiceren in een vorm en stijl die bij hen
past.’
INFORMATIEBEHOEFTE
Het onderscheidende kenmerk van een
social newsroom is dat ze journalisten beter
en op maat bedienen. Het traditionele
persbericht in pdf-formaat wordt aangevuld
met achtergrondverhalen, cijfers, blogs en
externe bronnen. Jos Govaart van Coopr:
‘Het gaat erom de journalist alle informatie
aan te reiken waarmee hij of zij een verhaal
kan maken. Zo kun je als organisatie sturing
blijven geven aan wat er over je gepubliceerd
wordt. En maak duidelijk wie het aanspreekpunt is voor de pers, zodat journalisten niet
elders op zoek hoeven naar een quote. Het
zal je verbazen op hoeveel online perskamers je tevergeefs zoekt naar een telefoonnummer...’
Een social newsroom vereist dat communicatieafdelingen zich verdiepen in de
informatiebehoefte van journalisten. In de
traditionele online perskamer gebeurt dit
te weinig. 60 procent van de beursgenoteerde bedrijven biedt geen social mediakanalen aan om content te delen binnen
hun nieuwsomgeving, blijkt uit onderzoek
van Porter Novelli in Nederland (2013). Bij
meer dan de helft kunnen journalisten het
bedrijf niet volgen op een of meer social
media-kanalen. Uit Amerikaans onderzoek
was al bekend dat 45 procent van de Fortune
500-bedrijven het niet belangrijk vindt een
nieuwsverhaal op de site te illustreren met
beeldmateriaal (onderzoek PressFeed 2012).
Een goede social newsroom biedt een mix
van tekst, beeld en geluid. Ook moet er een
heldere link zijn met social media. Verhulst:
‘Op sociale media kunnen je stakeholders
discussiëren over issues die met jouw merk
te maken hebben. Dit zorgt voor extra rumour around the brand.’
MEER TRAFFIC
De newsroom van ING brengt bovenstaande
keurig in praktijk. Ook is de perskamer
behoorlijk ‘social’. Reusken: ‘We merken dat
tweets en Facebook-berichten extra traffic naar de newsroom genereren. Daarbij
hebben wij als bank het voordeel dat we veel
eigen nieuws genereren, onder meer via ons
economische onderzoeksbureau. Er is dus
ook vaak iets interessants te melden.’
Maar de communicatieafdeling gaat verder.
ING heeft de trend van branded journalism
omarmd. Reusken: ‘Wij willen journalisten
niet alleen voorzien van informatie over ING
zelf, maar ook voeden met informatie die zij
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kunnen gebruiken voor features, interviews
of achtergrondstukken. Een voorbeeld is het
nieuwsbericht over de schuldenproblematiek bij jongeren. Het gaat niet over ING,
maar we hopen dat journalisten ons bellen
voor quotes of extra informatie.’
Volgens Reusken voldoet de newsroom aan
de verwachtingen. Hij stelt dat de website
vaker wordt bezocht dan de oude nieuwspagina’s. ‘En we merken dat de pers vaker
berichten overneemt. Dat heeft vooral te
maken met de toegankelijke manier waarop
wij het nieuws in de newsroom aanbieden.
Maar heeft ook te maken met de integratie
met social media. Het nieuws bereikt de
journalisten via meerdere kanalen, waardoor
de kans groter is dat ze iets oppikken.’
STORYTELLING
Waar online perskamers alleen voor journalisten zijn, kunnen social newsrooms zich
ook richten op consumenten, bloggers en
andere trend- en nieuwsmakers. Daarmee
spelen de newsrooms in op de ontwikkeling
dat journalisten minder belangrijk zijn geworden om de kernwaarden en de corporate
story over te brengen.
Verhulst constateert dat Nederlandse organisaties in hun newsrooms nog vaak primair
gericht zijn op de pers. ‘Dat is een keuze die
te rechtvaardigen valt’, vindt hij. ‘Maar realiseer je dat consumenten via internet op zoek
gaan naar informatie en dan gemakkelijk in
een newsroom terechtkomen.’ Hij adviseert
organisaties om nieuws aantrekkelijk te
presenteren. ‘Dit is niet alleen consumentvriendelijk, ook journalisten houden niet
van taaie persberichten.’
Volgens Jos Govaart van Coopr is de social newsroom een tussenstap. ‘Een social
newsroom is een mooi platform om niet
alleen nieuws, maar ook een gevoel over te
brengen. Door gebruik te maken van video
en beelden kun je aan storytelling doen. De
beste social newsrooms doen dit al. Ik denk
dat uiteindelijk alle corporate sites gericht
zullen zijn op storytelling en het creëren
van een community rondom het merk. Dan
zal de newsroom geïntegreerd worden in de
totale website en niet meer op zichzelf staan.
Een van de beste voorbeelden is de website
van Coca-Cola.’

NYENRODE
(NEWSROOM.NYENRODE.NL)
NA ZO’N GOEDE START ZOU JE
METEEN HELM HORST WILLEN
BELLEN

opmerkelijk weinig toeters en bellen, maar
wel de informatie die je als geïnteresseerde
wilt weten. Wat doet het aanstormend talent?
Wie tweet er wat over het evenement? En
wanneer kan ik naar welke modeshow? Het
06-nummer van woordvoerder Annelies Valk
prijkt pontificaal boven aan de site. En ze is
nog goed bereikbaar ook.
EINDSCORE: GOED

Een universiteit die bij de tijd is en journalisten graag van nuttige input voorziet.
Dat is de indruk die je krijgt bij het openen
van de newsroom van Nyenrode Business
University. Centraal in het beeld staan drie
nieuwsberichten (alle zeer recent), die door
steeds wisselende foto’s om aandacht vragen.
Direct daaronder loopt een filmband, die
met één klik naar YouTube leidt. Rechtsboven een aantal socialmediaknoppen,
daaronder de mogelijkheid je te abonneren
op Nyenrode-nieuws en weer daaronder een
knop om Nyenrode op Facebook te liken
complementeren het beeld. Kijk, zo hoort
het! Het enige wat ontbreekt zijn de gegevens van de woordvoerder die we na zo’n
goede start meteen zouden willen bellen.
Het nummer van Helm Horst staat helemaal onder aan de newsroom. Waarom deze
onterechte bescheidenheid? Het nieuws is
opgedeeld in vier categorieën, waarbij pakkende titels (‘Jan Bots, een controller met
ballen’) de nieuwsgierigheid prikkelen. De
newsroom van Nyenrode is als een speeltuin,
die uitnodigt om alle toestellen even uit te
proberen. Maar na verloop van tijd treedt
wel enige duizeligheid op, door alles wat
beweegt. En dat de site niet goed werkt in
de Opera-browser vatten we maar op als een
schoonheidsfoutje.
EINDSCORE: GOED

VODAFONE
(NIEUWS.VODAFONE.NL/NL/)
OPMERKELIJK WEINIG
TOETERS EN BELLEN, MAAR
WEL DE INFORMATIE DIE
JE WILT WETEN
Vodafone organiseerde in januari zijn
talent- en innovatieprogramma Fashion
LAB in Amsterdam, als onderdeel van de
Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam.
Het modenieuws bracht het telefoonmerk
onder in een aparte newsroom. Uiteraard
met veel video en pompende beats. Verder
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COOLBLUE
(NIEUWS.COOLBLUE.NL)
HET GEVOEL DAT BEKLIJFT IS
DAT DEZE NEWSROOM TOCH
VOORAL EEN LEGE HULS IS

40%
BIEDT GEEN
FOTO’S

Het vriendelijke hoofd van Jos Govaart
spat van het scherm bij het betreden van
de newsroom van elektronicaketen Coolblue. ‘PR Manager Coopr’, staat er onder
zijn nogal groot uitgevallen foto. Pardon?
We waren toch in de social newsroom van
Coolblue?
De newsroom van Coolblue hinkt op twee
gedachten. Enerzijds herkennen we de innovatieve communicatiegeest van Meneer
Jos. Deze newsroom is veel meer dan een
verzamelplek van persberichten. Nieuws,
filmpjes, plaatjes en tweets zijn overzichtelijk en makkelijk vindbaar. De filmpjes zijn
flitsend en net zo leuk voor consumenten als
voor journalisten. Voor de laatste groep is er
boven in beeld een menubalk met ‘nieuws’,
‘beeldbank’, ‘contact’ en ‘over Coolblue’.
Tot zover de complimenten. Want het gevoel
dat beklijft, is dat de newsroom van Coolblue toch vooral een lege huls is. Het nieuws
wordt nauwelijks ververst. En waarom zijn
er maar drie filmpjes? Kwalijker zijn de
commerciële marketingpraatjes (‘übersnelle
gratis verzending’) die niets met nieuws te
maken hebben. De intrigerende oproep een
product te reviewen voor een blog, artikel
of persbericht (graag!) blijft zonder gevolg.
Er valt namelijk nergens op te klikken. Tip:
iets meer betrokkenheid en updates en deze
newsroom wordt een stuk beter.
EINDSCORE: MATIG

SOCIAL NEWSROOMS

32

ABN AMRO (WWW.ABNAMRO.
COM/NL/NEWSROOM)
HET IDEE VAN EEN SOCIAL
NEWSROOM WORDT NOG NIET
HELEMAAL GESNAPT
De eerste indruk van de newsroom is uitstekend. Centraal staan drie nieuwsitems (twee
filmpjes en één tekst). Daaronder knoppen om je te abonneren op de RSS-feed,
Twitter en LinkedIn. Dan drie kolommen
met nieuwsberichten, columns en dossiers.
Vooral dat laatste spreekt aan. Dossiers over
veiligheid en duurzaamheid geven de pers
niet alleen input voor achtergrondverhalen,
maar sturen mogelijk ook de richting waarin
journalisten denken. Tegenvallend is dan
weer de lange lijst met woordvoerders die
na klikken op ‘contact’ over het scherm rolt.
Wie te kiezen? De mediakit voor journalisten
maar ook voor ‘bezoekers die niet aan de
media gerelateerd zijn’ (heel goed) blijkt
leeg (heel slecht). Dat de bank de onderdelen van de social newsroom ouderwets groepeert in een verticaal menu (zo deden we
dat in 1996), illustreert dat men het idee van
een social newsroom (waar video’s, blogs en
foto’s juist geïntegreerd behoren te worden)
nog niet helemaal snapt of niet durft door te
voeren. En hoe verhoudt zich de newsroom
tot de homepage, waar ook veel nieuws
over ABN Amro en bankieren te vinden is?
Waarom beide niet gewoon samensmelten?
EINDSCORE: MATIG

EDELMAN
(NEWSROOM.EDELMANPR.NL)
EEN PERSBERICHTENFABRIEK,
DAT IS KENNELIJK HET BEELD
DAT EDELMAN WIL
NEERZETTEN
De schoenmaker die zelf op kapotte schoenen loopt. De newsroom van Edelman stelt
ronduit teleur. Het enige pluspunt is dat de
gegevens van contactpersoon Marije Dippel,
inclusief vriendelijke pasfoto, meteen zichtbaar zijn. Voor de rest is het persberichten
en nog eens persberichten wat de klok slaat.
Een persberichtenfabriek, dat is kennelijk
het beeld dat Edelman van zichzelf wil
neerzetten. Waar blijven de YouTube-video’s,

25%
VERZUIMT DE
GEGEVENS
VAN EEN
CONTACTPERSOON TE
VERMELDEN

hoe vinden wij het beeldmateriaal waarnaar
we op zoek zijn? Externe links leiden naar
andere websites van Edelman. Alsof we de
global portal niet zelf weten te vinden. Ah,
gelukkig: naar beneden scrollend stuiten
we op blogs. Maar ook daar weer hetzelfde
liedje: één grote letterbrij. Zelfs een stockbeeld om de tekst op te leuken is nog te veel
gevraagd. Dat de meest recente blog exact
een halfjaar oud is, verbaast ons dan al niet
meer. Via social media buttons komen we op
YouTube. Eindelijk! Bewegend beeld! Maar
enige uitleg bij het filmpje ontbreekt. Tot
slot nog even kijken op het Twitter-account
van Edelman. Prijsvraag: hoeveel interessante tweets verspreidt een toonaangevend
internationaal pr-bureau volgens u? Mail uw
antwoord aan Edelman. U kunt ook tweeten
(@Edelman_nl), maar de kans lijkt ons niet
groot dat u dan snel een reactie krijgt.
EINDSCORE: SLECHT

KLM (NIEUWS.KLM.NL)
EEN NEWSROOM WAAR
HELEMAAL NIETS ‘SOCIAL’
AAN IS

[KOPJE]
[Broodtekst]

Onze nationale luchtvaarttrots. Een bedrijf
dat vooroploopt in het gebruik van sociale
media en met name Facebook. Dat wekt
hoge verwachtingen. Die heel snel neerstorten. KLM heeft een newsroom waar
helemaal niets ‘social’ aan is. © 2011 staat
er onder aan de website en zo voelt het ook.
Wat een ouderwetse ‘voor de pers’-pagina!
Waar blijft het (luchtvaart)nieuws? Wat heeft
KLM de wereld te vertellen? Waar gaf Camiel
Eurlings zijn laatste speech en wat zei hij
toen? Niets van dat alles. We klikken op een
foto van fluitspelende musici in een Boeing
en lezen in het bijschrift dat Nijntje populair
is in China (?). Ziet KLM ze vliegen? Een
knop met ‘publicaties’, onterecht geen onderdeel van de newsroom, leidt slechts naar
dorre jaarverslagen. En uiteraard hoef je op
zo’n onpersoonlijke website geen naam van
een contactpersoon te verwachten. Conclusie: dit is een newsroom op de automatische
piloot.
EINDSCORE: SLECHT

