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Ruud Hendriks

We moeten openstaan
 voor nieuwe dingen.

Ruud Hendriks: 
‘Het is toch triest 
dat Apple, 
Facebook en 
Google allemaal 
Amerikaanse 
bedrijven zijn?’ 
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Kuipers, aan het werk!
André Kuipers is in de ruimte en dat vinden we 

cool. Kuipers twittert en opende de Top2000. Nu 
weer aan het werk André, dingen uitvinden enzo. 

De Niro vader
Robert De Niro (68) is vader geworden. De acteur 

en zijn vrouw danken de baby, een meisje, aan 
een draagmoeder. Het stel had al een zoon, Elliot. 

Nelly in de problemen
Nelly heeft een rekeningetje openstaan bij Ame-
rican Express. Dat sleept de rapper voor de rech-

ter. Het gaat om 20.000 dollar en het principe. 

Eva Vijselaar/Follow The Money
Amsterdam

‘Joop van den Ende zei ooit tegen mij: 
succes geeft vleugels’, zegt Ruud Hen-
driks aan de keukentafel in zijn riante 
villa in Amsterdam-Zuid. ‘Maar als je 
een keer geen succes hebt dan ben je 
net een neergeslagen bokser. Dan 
kun je maar een ding doen: overeind 
krabbelen, je kop in een emmer met 
water steken, afdrogen en weer door.’ 

En dat is wat hij doet. Na een we-
reldreis met zijn grote liefde Anne-
mieke is hij weer terug bij zijn oude 
liefde: de radio. Op BNR Nieuwsra-
dio presenteert hij wekelijks het pro-
gramma Mediazaken. 

En volgend jaar begint Hendriks’ 
nieuwe project Startupbootcamp, 
een acceleratorprogramma voor jon-
ge tech-ondernemers. Het is de Euro-
pese variant van het al bestaande 
Techstars in de Verenigde Staten en het 
daarvan afgeleide China-accelerator: 
succesvolle entrepreneurs-competi-
ties, waarbij ondernemers een kontje 
krijgen om hun dromen na te jagen. 

Maar beter goed gejat dan slecht 
verzonnen, dachten Ruud en zijn 
Endemol-kwekeling Patrick de 
Zeeuw. Het doorstartprogramma 
past ook perfect in de huidige tijd-
geest van de talentscout en de Idols-
cultuur. ‘De AVRO doet Op zoek naar 
Evita en wij doen Op zoek naar Steve 
Jobs.’ Ambitieus, maar niet onrealis-
tisch, want uit Techstars-concurrent 
Ycombinator is de website Dropbox 
gerold, dat inmiddels een miljard 
dollar waard is. 

Uit een streng selectieproces wor-
den tien start-ups gekozen die zullen 
deelnemen aan het drie maanden 
durende Startupbootcamp. In ruil 
voor 8 procent van de aandelen zal 
ieder team maximaal 17.000 euro 
cash ontvangen, plus drie tot zes 
maanden gratis kantoorruimte en ju-
ridische assistentie. 

De inschrijving voor het program-
ma is anderhalve week geleden ge-
opend. Inmiddels zijn de eerste zestig 
aanmeldingen binnen. Dat moeten 
er honderden worden, uit binnen- en 
buitenland. 

Drive
De bedrijven die voor het program-
ma in aanmerking komen, hoeven 
niet per se revolutionair te zijn. Een 
verbeterde versie van een bestaand 
concept als seatme.nl of thuisbe-
zorgd.nl is ook welkom. Het gaat 
Hendriks meer om de drive, de men-
taliteit van start-up en daarna pas om 
het idee, legt hij uit. 

‘We dreigen in de techhoek een 
hoop te verliezen. Als het gaat om in-
novatie, dan is de hele wereld nu ge-
concentreerd in Silicon Valley. Het is 
toch heel triest dat Apple, Facebook 
en Google allemaal Amerikaanse be-
drijven zijn? We moeten openstaan 
voor nieuwe dingen en er mag best 
een scheutje optimisme, trots en flair 
doorheen.’
Hendriks noemt zichzelf een onge-

neeslijke optimist. ‘Ik zeg altijd: als 
ondernemer maak je momenten mee 
van diepe wanhoop en totale euforie. 
Daartussenin speelt het zich af. Maar 
als je daar eenmaal aan gewend bent, 
is het starten van een onderneming 
verslavend. En nu start ik een onder-
neming om ondernemingen te star-
ten. Eigenlijk is niets leuker dan dat. 
Zakelijk dan.’

Jongensdroom
De ervaren mentoren die de deelne-
mers van Startupbootcamp zullen 
begeleiden, had hij in zijn begintijd 
bij RTL zelf ook wel kunnen gebrui-
ken. ‘Wij hebben RTL pas opgericht 
toen we de aandeelhouders bij elkaar 
hadden, terwijl ik nu denk ik dat ik 

het veel beter zelf had kunnen op-
richten zodat ik een groter deel van de 
aandelen zelf had kunnen behou-
den.’

Maar hoe zit het dan met zijn jon-
gensdroom van een eigen tv-zender, 
zoals hij met Het Gesprek probeerde? 
Daar is hij helemaal klaar mee. ‘Het is 
te weinig vernieuwend.’ 

De mislukte zender leverde hem 
geen ernstig trauma op: ‘Nee, dan 
had ik er niet met je over willen pra-
ten.’ Hij heeft er naar eigen zeggen 
geen cent aan verloren, de schuldei-
sers zijn afbetaald en alle mensen die 
er werkten zijn weer aan de slag. (Het 
zieltogende Het Gesprek werd over-
genomen door Derk Sauer en inves-
teringsvehikel Egeria, die Hendriks  

en andere aandeelhouder Harry de 
Winter ‘uitkocht’).

Toch heeft de ondergang van Het 
Gesprek hem wel geraakt. ‘Het faillis-
sement was helemaal niet nodig ge-
weest. Ik heb er drie jaar met hart en 
ziel aan gewerkt, en vind het een 
schande dat het op deze manier is ge-
eindigd. Maar ik ga daar verder niet 
op in.’ 

Tegen het einde van het gesprek 
komt zijn Annemieke binnen. Hen-
driks onthaalt haar met een innige 
zoen en met een lustig tikje op haar 
billen begeleidt hij haar de keuken 
in. Het interview is meteen over. Zo-
als hij eerder al liet weten: Als hij er-
gens voor gaat, dan doet hij dat voor 
de volle honderd procent. 

Zwaar verslaafd aan 
bedrijven opzetten

#Optimist  Ooit was Ruud Hendriks oprichter 
van RTL en Het Gesprek, nu gaat hij op zoek 
naar de nieuwe Steve Jobs. ‘Het starten van een 
onderneming is verslavend.’

Ruud Hendriks (52) stond 
aan de basis van RTL en 
bouwde NBC Superchannel 
om tot zakenzender CNBC. 
Hij zat in de raad van bestuur 
van Endemol, cashte zo’n ze-
ventig miljoen gulden na de 
overname door Telefónica, 
maar bleef niet stilzitten. In 
2007 richtte hij Het Gesprek 
op, de tv-zender die eind 
2010 ten onder ging.

Imperium Hendriks 
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