
‘ Instagram-volgers 
willen niet in de 
schoolbanken zitten’ 

Hoe hebben social media ons veranderd?

‘Onze spanningsboog is heel kort geworden. De kop van een 
Instagram-post moet instant gratification bieden. Als je twee 
alinea’s nodig hebt om wat nuancering aan te brengen, haken 
de meeste mensen af.’

Dat klinkt niet alsof je erg enthousiast bent over die 
ontwikkeling.

‘Plantbased Dennis ben ik niet begonnen omdat ik nou zo 
graag een influencer wilde zijn. Ik was juist bezig om mijn 
eigen social-mediagebruik af te bouwen. Maar ik wilde ook 
een ideologie uitdragen: ik vind dat mensen meer en vaker 
plantaardig zouden moeten eten. Instagram bleek daar een 
heel goed medium voor. Toen merkte ik al snel dat ik, om 
veel mensen te bereiken, de manier waarop ik de boodschap 
bracht moest aanpassen aan het medium. Ik ben bioloog en 
vanuit die wetenschappelijke achtergrond wil ik eigenlijk heel 
gedetailleerd informeren. Dat werkt op social media niet. Wat 
je zegt, moet correct zijn, maar je hoeft niet meteen met de 
nuancering te komen. Ik begin mijn berichten dus meestal met 
een conclusie of een standpunt. Wie werkelijk geïnteresseerd 
is en meer wil weten, komt verderop in het bericht de 
onderbouwing en de toelichting wel tegen.’

Speel je in je berichten bewust in op de emoties van je 
volgers?

‘Dat verschilt per onderwerp. Als ik om donaties vraag om een 
goed doel voor dieren te steunen, zal ik in het bericht zeker de 
emotie toelaten. Er zijn ook berichten waarbij ik ergens bijna 
wetenschappelijk op inga. Dan speelt de emotie minder een 
rol. En die berichten worden ook altijd minder goed gelezen. 
Instagram-volgers willen nu eenmaal niet in de schoolbanken 
zitten.’ 

Het uitdragen van die ideologie is inmiddels je voornaamste 
bron van inkomsten geworden. Wordt het daardoor moeilijker 
om altijd correct en volledig te blijven in de informatie die je 
publiceert? 

‘Ik werk samen met veel verschillende bedrijven en merken. 
Dat is hoe ik mijn geld verdien, daar maak ik geen geheim van. 
Maar ik moet daardoor wel veel beter opletten wat ik wel 
en niet doe. Ik heb een tijdje samengewerkt met een vegan 
submerk van Nestlé. Daar kreeg ik meteen veel kritiek op.’

Welke afspraken maak je met je partnerbedrijven?

‘Om te beginnen moet ik me goed voelen bij het product. Als 
ik niet enthousiast ben over de smaak en de kwaliteit begin ik 
er niet aan. Vervolgens maak ik heel duidelijk dat ik altijd mijn 
creatieve vrijheid behoud bij het presenteren en promoten 
van het product. Daar staat tegenover dat partners natuurlijk 
wel hun wensen kenbaar maken en dat ik daar vaak iets 
mee doe. Ik heb er geen moeite mee om te vertellen dat een 
bepaald product bij Albert Heijn verkrijgbaar is. Er ontstaan 
wel eens discussies over de toon waarop ik over een product 
praat of schrijf. Maar ik heb daarin altijd het laatste woord. 
Ik zie ook influencers die zich overal voor lenen, zodat ze hun 
eigen identiteit helemaal verliezen. Dan ben je voor je volgers 
al snel niet geloofwaardig meer, lijkt mij.‘
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