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Fonk vraagt iedere twee weken een vakgenoot het 

hemd van het lijf over zijn of haar media gebruik & 

consumptie. Deze week is het woord aan Ruud 

Hendriks, co-founder Innoleaps, co-founder 

Startupbootcamp, radiohost BNR en columnist Emerce. 

‘Alleen Twitter telt echt mee.’Ruud Hendriks
Media Diet van

onder redactie van: Nicolette Hulsebos     media diet     2014    nº 135

Je wordt wakker. Wat is de eerste informatiebron 
die direct je volle aandacht heeft? 
‘Ik begin de dag meestal met de ochtendedities 
van RTL Nieuws en NOS Journaal. Daarna zet ik 
BNR aan, check ik Twitter en lees de Volkskrant 
en het FD. Altijd in die volgorde.’

Welk gewicht leggen social media in de schaal van 
je dagelijkse mediaconsumptie?
‘Alleen Twitter telt echt mee. LinkedIn en 
Facebook check ik 1 x per week.’

Ben je privé of vooral zakelijk een actieve 
twitteraar? Of kun je er gewoon niet genoeg van 
krijgen? 
‘Ik tweet uitsluitend zakelijk.’

Dè media-smaakmaker van de dag is….. 
‘Henri Schut was wel heel erg goed in Studio 
Brasil tijdens het WK.’

Ben je een tablet-lover? Of houd je het toch liever 
op print?
‘Absoluut. Ik lees al jaren niet of nauwelijks meer 
van papier. Boeken op de eReader, kranten op 
mijn tablet.’

Hoe vaak en wanneer staat de TV bij jou aan? 
‘Veel maar uitsluitend voor nieuws, sport en 
films.’

Dagelijks even adem halen tussen alle media-
impressies kan geen kwaad. Hoe pak jij dat aan?
‘Veruit het best beluisterde radiostation bij ons 
thuis is Ibiza Global Radio, daarna volgt WQXR. 
De house en techno van IGR geven mij energie. 
Bij WQXR, is het net of je bij een klassiek concert 
in het hart van New York bent.’

Welk mediaverschijnsel mag van jou direct de 
vuilnisbak in? 
‘Alle anonieme fora.’

Welk mediapersoon is onmisbaar in jouw dagelijks 
media-dieet?
‘s Morgens Sheila Sitalsing in de Volkskrant, 
‘s avonds David Moreno met z’n Ibiza Dance om 
20.00 uur op IGR.’

Wat of wie is als smaakmaker het meest overschat?
‘Als ik dat gevoel heb, zeg ik dat degene in 
kwestie recht in z’n gezicht.’

Is er dagelijks iets dat je op de valreep van de dag 
als de enig echte media-uitsmijter beschouwt?
‘Ik lees voor ik ga slapen altijd nog even  
Het Parool. Dat zouden meer Amsterdammers 
moeten doen.’

Naam: Ruud Hendriks
Werk:  Ondernemer, 

innovator
Begon ooit als: DJ
Werkt in:  Amsterdam  
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