
Links: Ruud Hendriks, media ondernemer en co-founder StartupBootcamp Amsterdam. 
Rechts: Menno van Leeuwen, sector banker Technologie, Media en Telecom bij ABN AMRO.

Ruud Hendriks, StartupBootcamp:  
’We staan nog maar aan het prille 

begin van internet’

Het zijn bijzondere tijden. Een dubbele economische dip, gecombineerd met een acce-

lererende technologiespurt die omarmd kan worden. Misschien wel: móet worden. 

Jonge, gedreven early adapters doen dat met plezier en gemak. En in bestuurskamers, 

waar de gemiddelde leeftijd wat hoger ligt, is het soms iets meer zoeken naar een pas-

sende strategie. Dan de onrustige economie, waarvan de TMT-sector sterk afhankelijk 

is. ABN AMRO rekent voor 2012 op een matige groei voor de sector, wel met duidelijke 

verschillen tussen subsectoren, en uitschieters van individuele bedrijven.  

Deze hoge volatiliteit heeft gevolgen voor strategiekeuzes. Ondertussen blijven consu-

menten de nieuwste smartphones en tablets kopen en groeit cloud computing. Wat is 

de invloed van de technologiespurt op de sector? Ruud Hendriks, media ondernemer, en 

Menno van Leeuwen, sector banker Technologie, Media en Telecom bij ABN AMRO, 

geven hun visie.
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Menno van Leeuwen: ‘StartupBootcamp is een broedplaats voor 

jonge startende bedrijven. Na een selectie op idee, ondernemer-

schap en team, krijgen tien startups maandenlange intensieve 

advisering en financiële steun. Het doel: een vliegende start van 

een succesvolle onderneming. Uit een Amerikaanse accelerator 

(broedplaatsprogramma),  Y-Combinator,  is Drop Box voort-

gekomen. Dat bedrijf zou al een bod met negen cijfers van Apple 

hebben afgeslagen. De formule van StartupBootcamp bewees 

zich ook in Madrid, Kopenhagen en Dublin. ABN AMRO omarmt 

de vele startupinitiatieven die er nu zijn - heeft in StartupBootcamp 

Amsterdam zelfs een aandelenbelang - maar daar is het ons niet 

om te doen. We kunnen boven op de ontwikkelingen zitten. Ik doe 

mee met het selectieproces en geef als mentor adviezen. Die 

interactie met jonge mensen is prachtig. Veel van de ingezonden 

ideeën spelen in op de meest recente technologische 

ontwikkelingen als cloud computing.’

StartupBootcamp Amsterdam is opgezet door Ruud Hendriks en 

vriend en oud-collega Patrick de Zeeuw. Ze investeerden in de 

onderneming, net als collega-aandeelhouder Kees Zegers van 

Nu.nl. Ook drie grote corporates investeerden: Vodafone, Boer & 

Croon en ABN AMRO. Hendriks: ‘Ik ben blij met de netwerken die 

een partij als ABN AMRO met zich meebrengt, die zijn voor 

startups natuurlijk super interessant. Je kunt maar beter zo snel 

mogelijk leren hoe grote bedrijven werken. Je krijgt er als startup 

vroeg of laat toch een keer mee te maken.’

Van Leeuwen: ‘Als mentor kon ik een startup erop wijzen dat het 

nog lastig zou kunnen worden om hun nieuwe product, hoe 

innovatief ook, te implementeren bij grote bedrijven. Dit vanwege 

de oudere ICT-systemen die daar vaak staan, de firewalls en de 

compliance regels. De desbetreffende IT-ondernemer gaat, mede 

door dit soort mentoradviezen, zijn focus in het businessmodel 

verleggen naar een andere eindmarkt: het MKB.’

Krijtstrepen en spijkerbroeken
Hendriks: ‘De werelden van de nerds en de krijtstreeppakken 

moeten elkaar vinden. Ik vind het leuk om daar een rol in te 

spelen. Ik ben commissaris bij Theodoor Gilissen Bankiers en zat 

in de Raad van Advies van de Rabobank, dus ik ben bekend met 

het denken in de financiële wereld. Maar ik weet ook hoe nerds 

kunnen denken. Te werken op het snijvlak van die twee werelden, 

dat is interessant. Hoe krijgen ze contact en synergie? Durf je 

vooroordelen opzij te zetten. Een streepjespak kán creatief zijn, 

een nerd kán geniaal met geld omgaan.’

Van Leeuwen: ‘Vierhonderd Startups uit de hele wereld meldden 

zich voor StartupBootcamp Amsterdam. Daaronder 69 uit 

Nederland. En ik ben echt onder de indruk van hun kwaliteit. Dat 

zó veel creatieve startups graag in Amsterdam drie maanden hard 

aan hun business willen werken, dat is voor ABN AMRO een 

gunstig signaal.’

Hendriks: ‘Ik ben trots op wat we hebben bereikt. Amsterdam 

heeft veel meer belangstelling getrokken dan Madrid, Kopenhagen 

en Dublin, waar StartupBootcamp ook werkt. En dat maar liefst 

17% van de aanmeldingen uit Nederland kwam, maakt me blij. 

Boven verwachting. Het niveau was hoog, waardoor het moeilijk 

was de tien besten te kiezen. We kozen op inzet, gedrevenheid, 

energie en motivatie, niet zozeer op ideeën.’

‘Ik kan iedereen aanraden om het voorbeeld van Jack Welch te 

volgen, voormalig CEO bij General Electric, die op zijn zestigste 

nog een mentor aantrok van onder de 22. Het zou een inspirerend 

voorbeeld kunnen zijn voor bestuurders van veel grote Neder-

landse ondernemingen. Dat zijn veelal traditioneel denkende 

45-plussers die vaak zelf nooit de nieuwste apparatuur en soft-

ware gebruiken. Die dat eng vinden. Dat is een grote belem-

mering voor innovatie in deze sector. Ik ben gefascineerd door het 

gebrek aan innovatie dat ik soms zie. Sommige bedrijven laten 

bewust of onbewust bepaalde ontwikkelingen liggen en krijgen 

daar vervolgens problemen door.’

Cloud computing nog onbekend
Van Leeuwen: ‘Het is niet eenvoudig om het juiste moment voor 

innovatie te bepalen. Eind maart is ons rapport Groeistuipen van 

Cloud Computing verschenen. Cloud computing maakt het 

gemakkelijker om een bedrijf te starten. Maar bedrijven met een 

legacy aarzelen vaak om over te stappen naar cloud computing. 

Ze hebben duur opgetuigde IT-systemen die nu nog goed werken, 

hebben geen zin in desinvesteren en zijn vaak bang dat cloud 

computing gevaren oplevert voor de continuïteit van de bedrijfs-

voering en de veiligheid. Eénderde van de geïnterviewde Neder-

landse bedrijven stapt pas over als de oude technologie niet meer 

voldoet. In het geweld van deze era van technologiespurt ben je 

dan natuurlijk te laat. De reden van dit aarzelend gedrag is de 

grote mate van onbekendheid met cloud computing die onder 

Nederlandse bedrijven en instellingen heerst. Uit ons onderzoek 

blijkt dat zestig procent van de bedrijven met een cloudoplossing 

een IT-manager heeft die jonger is dan 40 jaar. Het lijkt een 

generatie-issue te zijn.’

Hendriks: ‘Wie tegenwoordig een nieuw bedrijf begint, tuigt niet 

zelf meer een heel IT-systeem op. Dan zoek je een partij die dat 

voor je host in de cloud, waarbij je zeker weet dat je helemaal  

up–to-date bent en naar ik hoop ook goed beveiligd. Ik denk dat 

‘Een streepjespak kán creatief zijn,  
een nerd kán geniaal met geld omgaan’
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de providers van dit soort clouddiensten veel meer voorlichting 

zouden kunnen geven, ook aan oudere bedrijven waar ze bang zijn 

om van systeem te veranderen. De markt heeft zelf ook schuld 

aan de onbekendheid met cloud computing.’

‘Voorlichting heeft natuurlijk pas zin als bestuurders goed met hun 

vak bezig zijn. Daar mankeert het nogal eens aan. Een KPN-

directeur, net onder de Raad van Bestuur, vroeg mij in alle 

oprechtheid: Ruud, hoe verdient Skype geld door mensen gratis 

te laten bellen? Ik zei: ik wil je dat wel uitleggen, maar ik vind het 

schokkend dat je kennelijk niet weet dat Skype weliswaar gratis 

is, als je dat programma allebei gebruikt, maar dat bellen met 

Skype naar een normaal telefoonnummer veel duurder is dan bij 

tientallen andere providers van VOIP (Voice Over Internet 

Protocol). Je moet toch geïnteresseerd zijn in de verdienmodellen 

van je concurrentie?’

Uitzenden vanaf de Noordzee
Hendriks begon zijn carrière als DJ en nieuwslezer op piraten-

zendschepen op zee. Drie maanden voor anker op zee, twee 

weken aan de wal, dan weer drie maanden weg. ‘Door in die 

afzondering te werken, leerde ik het vak snel en goed. Datzelfde 

effect gaan de buitenlandse winnaars van StartupBootcamp in 

Amsterdam ervaren als ze hier maandenlang, los van hun 

vertrouwde omgeving en familie, keihard gaan werken.’ Anno 2012 

vragen jonge mensen Hendriks wel eens: ‘Waarom ging je in 

vredesnaam naar zo’n oud schip op de Noordzee om plaatjes te 

draaien?’ ‘Nou ja, er waren geen legale, door de overheid 

beschikbaar gestelde radiofrequenties’, legt hij dan uit. ‘En 

internet bestond nog niet.’

Hendriks: ‘Mensen luisteren graag radio, ze besteden er meer tijd 

aan. En toch zie ik de toekomst van de Nederlandse radio vrij 

somber in. Die nieuwe frequenties die straks verdeeld gaan 

worden, lopen nog zes, zes en een half jaar. En dan is het denk ik 

afgelopen, althans voor de muziekzenders. De muziek die 

mensen dáár luisteren, kun je met veel minder commercials, en 

beter toegespitst op de eigen smaak, ergens anders halen, bij 

online radiostations. Radio staat natuurlijk ook onder druk van 

Spotify, iTunes-collecties die mensen hebben, en YouTube, want 

jongeren zijn visueel ingesteld. Radio 1, Radio 4 en Radio 5 zullen 

pas later gaan lijden onder de technologische ontwikkelingen. Zij 

richten zich op een wat ouder publiek. En voor BNR zie ik ook nog 

wel een toekomst.’

‘Radio wordt helemaal IP-based. Ik luister zelf bijna uitsluitend 

radio online. Ook in de auto, op Ibiza. Ik kan daar op die manier 

glashelder BNR volgen. En andersom: op de A10 luister ik graag 

naar Ibiza Global Radio, in hifi stereo. Fantastische mogelijkheden, 

toch?’

‘De vraag is: wat is radio? Is een volledig geautomatiseerd online 

station als Pure FM ook radio? En IT Newsradio? Dat Nederlandse 

online radiostation selecteert aan de hand van luisteraars-

voorkeuren, het digitale DNA, automatisch muziek én nieuws.  

Het gepersonaliseerde IT-nieuws, afkomstig uit alle hoeken van 

internet, wordt door een spraakcomputer voorgelezen. Is dat 

radio? Jazeker. Alleen niet in de traditionele zin van het woord.’

Een generatie die kranten overslaat
Alle media veranderen door de technologiespurt. Hendriks, die als 

jongen een krantenwijk liep, zijn journalistieke carrière begon als 

stagiair bij Het Parool, later zes jaar in het bestuur van Stichting Het 

Nieuwe Parool zat en kort aandeelhouder was van NRC Media, 

houdt ervan om uitgebreid de krant te lezen. Dat neemt niet weg 

dat hij vindt dat Nederlandse courantiers, voor zover die er nog zijn, 

zich krampachtig vasthouden aan het verdienmodel van abonnee-

inkomsten en reclame-inkomsten voor een gedrukte krant. 

Van Leeuwen: ‘Ik heb het idee, ingegeven door de tweede 

recessie, dat grote uitgevers nu wel wakker zijn geschud. De 

strategieplannen van grote uitgevers zijn grofweg: saneren en 

consolideren bij print en investeren in online.’

Hendriks: ‘Dat is mosterd na de maaltijd. Er zit nu een hele 

generatie aan te komen, die begint niet eens meer aan kranten. 

Als je ziet hoe weinig actueel die app’s van kranten zijn, hoe slecht 

kranten presteren op internet, dan denk je wel eens: kranten doen 

dat expres om lezers zo lang mogelijk aan de papieren krant te 

binden. Ik verwacht dat kranten ooit helemaal verdwijnen uit het 

medialandschap.’

Real Time Bidding groeit hard
‘Kranten verliezen te veel reclame-inkomsten. Omdat adverteer-

ders via krantenbezorging nauwelijks iets leren over de lezers, en 

met internet wel. Daar kun je veel doen met de data die je van 

lezers krijgt. Dat kan anno 2012 uiterst snel gaan. Een consument 

kan al na een paar seconden internetten, lezend over een trip naar 

een Caribisch eiland, de tekst in beeld krijgen: ‘Wilt u een prettige 

vlucht maken naar Curaçao of Bonaire? Doe het nu.’ Als je klikt, 

gaan KLM en Lufthansa achter de schermen tegen elkaar 

opbieden, en de hoogste bieder mag jou met een banner een 

interessant reisaanbod doen. Die veiling achter de schermen gaat 

in een split second, technisch uitgevoerd door een Real Time 

Bidding bureau. Real Time Bidding groeit hard. Onlangs zat ik in 

een uitzending met een ondernemer uit die sector. Hij was vier 

‘Cloud computing maakt het 
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jaar geleden begonnen, aan het begin van de economische crisis 

nota bene. Met één compagnon. Daar werken nu 55 mensen. In 

2011 groeiden ze 347 procent. En voor dit jaar rekenen ze op 

minstens 200 procent.’

Van Leeuwen: ‘Deze sector krijgt te maken met de impact van de 

cookie-wetgeving die in september door de Eerste Kamer 

behandeld wordt. Wat wellicht verandert, zijn de spelregels, maar 

niet de potentie van op maat gesneden advertising.’

Batterijen vormen bottleneck
Hendriks: ‘De bottleneck in de techniek die ik op dit moment zie, 

is de levensduur van batterijen. Smartphones kunnen veel meer 

dan vroeger, maar de prestatie-ontwikkeling van batterijen houdt 

geen gelijke tred met die van chips en andere elektronica. De 

capaciteit van batterijen stijgt jaarlijks vijf procent, als het een 

goed jaar is: tien procent. Gevolg; een smartphone moet heel 

vaak opgeladen worden. En als je een iPad een jaar lang intensief 

gebruikt, dan moet je hem steeds vaker opnieuw opladen. Ook al 

zorg je ervoor dat een batterij de eerste keer helemaal leeg is, dat 

hij goed gekalibreerd is, dan nog verminderen de prestaties snel. 

Daar moet echt wat aan gebeuren, ik hoop met zonnecellen. 

Verder maak ik me zorgen over de capaciteit van het 3G netwerk, 

op sommige plaatsen en momenten. Probeer maar eens mobiel 

te internetten in de buurt van het Concertgebouw als het daar 

druk is. Dat lukt nauwelijks.’

 ‘Je hoort mensen zeggen: de reisbureaus verdwijnen uit het 

straatbeeld, de platenwinkels, nu zijn de boekwinkels aan de 

beurt en binnenkort de kledingwinkels, wat een gigantische 

invloed heeft internet! Het klopt; het is een van kenmerken van 

internet dat tussenpartijen in veel economische sectoren méér en 

méér weggesneden worden. Verdienmodellen zijn er door op de 

kop gezet. En toch zeg ik: we staan nog maar aan het prille begin 

van internet.’

‘De Wet van Moore geldt na veertig jaar nog steeds: iedere 

vierentwintig maanden lukt het de industrie om wéér twee keer 

zo veel transistors op een chip te integreren. En daarmee 

verbeteren de prestaties van de chip enorm, terwijl de kostprijs 

daalt. Vast internet wordt sneller door de uitbreiding van het 

glasvezelnetwerk en mobiel internet door de komst van LTE, een 

soort superversie van 3G, dat weer zal worden opgevolgd door 

4G. Er zullen diensten en toepassingen komen, waarvan we ons 

nu nog geen enkele voorstelling kunnen maken.’

Ruud Hendriks, media ondernemer 
‘YouTube niet bedacht, daar baal ik van’
Ruud Hendriks (53) is een vooraanstaand media ondernemer. Zijn cv 

is rijk geschakeerd. Niet die op Wikipedia lezen, die is nogal slordig, 

en duidelijk niet vanaf Hendriks’ IP-adres geactualiseerd. Hij 

werkte, vanaf zijn achttiende, tien jaar freelance voor Studio Sport 

(Elfstedentocht 1986, Olympische Spelen Seoul 1988). Joop van den 

Ende en John de Mol vroegen hem in ’93 bij TV productiebedrijf En-

demol te komen. Of hij wilde helpen het bedrijf internationaal uit te 

bouwen? In de periode dat Hendriks in de Raad van Bestuur zat 

(1994 – 2001), expandeerde Endemol van drie naar achttien landen. 

Hij nam er afscheid, - een jaar nadat Endemol in 2000 was verkocht 

aan Telefonica. Samen met Derk Sauer, Harry de Winter en Frits 

Barend, was Hendriks eigenaar van Het Gesprek, TV-zender voor 

hoog opgeleid publiek: van 2007 tot 2009.

Als hij de klok kon terugdraaien en hij zat weer in de Raad van Be-

stuur van Endemol, dan begon hij een site waar iedereen uit de hele 

wereld filmpjes naar zou kunnen uploaden. ‘Ik was bij Endemol ver-

antwoordelijk voor alle interactieve en online diensten. En we hebben 

YouTube niet bedacht. Daar baal ik van. We hadden alle creativiteit in 

huis om het te bedenken, en voor een deel te vullen. En genoeg geld 

om het een tijd te financieren. Maar een beursgenoteerde onderne-

ming als wij waren, moet jaarlijks 15% winst aan de beleggers laten 

zien. Joop van den Ende en John de Mol geloofden niet in internet. In 

die tijd, tweede helft jaren negentig, lieten ze e-mails nog door hun 

secretaresses brengen. En omarmt de top van het bedrijf nieuwe 

technieken niet, dan krijg je de rest ook niet mee. Dat is geen kritiek 

op mijn oud-collega’s, want ze verdienen alle respect. Bij modern on-

dernemen hoort; erkennen dat je het verkeerd hebt gezien, en dat je 

het anders gaat doen. Joop is nu één van de grootste Nederlandse in-

ternetinvesteerders. En wat John doet met Voice of Holland, met het 

tweede scherm en inzet van social media, is gewoon fantastisch.’    

De tien winnaars van StartupBootcamp
Doctorkinetic.com. Polen. Therapeutische oplossingen met Kinect 

game technologie.

Eigenta. India. Zoektechnologie voor grote data sets.

Feudalsquare. Spanje. Een sociaal spel voor mobiel internet.

LayerGloss. Nederland. Tool om eigen iPad-app’s te maken.

Localsensor. Nederland. Privacy-vriendelijke targeting voor online 

en mobile reclame.

Mipagar. Nederland. Online betaalservice.

Poikos. Engeland. Lichaamsmetingen met smartphone of webcam.

Scrapconnection. VS/Nederland. Een wereld-marktplaats voor 

handel in oude metalen.

SocialExpress. België. Multi-user conversation management tool.

Viewsy. Engeland. Socially powered marketing intelligence for the 

physical world. 

Zie voor alle informatie over de tien bedrijven: 

www.startupbootcamp.org/startups/

Deze tien beginnende bedrijven zijn op 10 april 2012 in Amsterdam 

gestart met een maandenlange intensieve begeleiding.  

De teams krijgen zes maanden gratis huisvesting, internationale  

PR van Axicom, free marketing software, een kantoor in Vodafone’s 

Innovation Lab en toegang tot mentoren op allerlei gebied. Op 6 juli 

2012 zullen de teams zich presenteren aan potentiële investeerders, 

tijdens Demo Day. 
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