
De toekomst is nú

Het klinkt misschien 
zweverig, maar niets is 
minder waar. Vroeger 
was de toekomst iets dat 
nog kwam. En misschien 
ook niet, dat wist je maar 
nooit. Dat is veranderd: 
de techniek ontwikkelt 
zich nu sneller dan onze 
cultuur kan bijhouden. 
Het inspiratiecongres 
Social Media Week geeft 
een beeld van waar we 
staan en hoe je kunt 
aanhaken.

Social Media Week ontstond vijf jaar 
geleden in New York en is uitgegroeid 
tot een globaal evenement. Tweemaal 
per jaar wordt het, in meer dan 20 
steden wereldwijd, georganiseerd. En 
inmiddels is het programma veel breder 
dan social media; technologische 
innovatie is een minstens zo belangrijk 
onderdeel.

Wakker worden
‘Technologische groei gaat niet 
geleidelijk. Niet meer. Dat is ingewikkeld 
en daar moeten we mee leren omgaan.’ 
Initiatiefnemer Maarten Reijgersberg 
legt uit wat er in de wereld gebeurt en 
waar Social Media Week om draait.
‘Social Media Week is een wake-up 
call. Want de toekomst is al begonnen, 
het is nú. We moeten nú sprinten om 
voorop te lopen in de wereld en bruggen 
slaan tussen branches en disciplines. 
Een brancheoverstijgende aanpak is 
essentieel. Daarom hebben we ook zeer 
bewust grote én kleine cases in het 
programma opgenomen.’

Ander soort leiderschap
‘Uiteindelijk moeten business, 
technologie en creativiteit bij elkaar 
komen’, vindt Reijgersberg, die zich 
vooral als motivator en verbinder 
inzet voor het congres. ‘Met Social 
Media Week willen we een versnelling 
bewerkstelligen in de leercurve van 
organisaties. Dat klinkt pretentieus, 
maar het is keihard nodig in het 
huidige economische klimaat. Als grote 
bedrijven willen blijven bestaan, zullen 
de CEO’s daarin moeten meegaan. 
Dat vraagt om een andere vorm van 
leiderschap; meer gericht op sturen en 
loslaten. En dat is niet altijd makkelijk.’
Reijgersberg, directeur-eigenaar van 
socialmediabureau RauwCC, haalde 
Social Media Week naar de Maasstad. 

‘Dit congres past perfect bij Rotterdam. 
Deze stad verandert snel, heeft een 
innovatief en adaptief karakter én ligt 
centraal gelegen in de Benelux. Ideaal. 
Het is onze wens om van Social Media 
Week Rotterdam het meest invloedrijke 
inspiratiecongres over social media en 
innovatie in de Benelux te maken.’

Over Social Media Week
Social Media Week is een vijfdaags 
inspiratiecongres over social media en 
innovatie. Thema: The Future of Now. 
Binnen dit thema wordt gedurende 
die vijf dagen geprobeerd antwoord 
te krijgen op vragen als: Hoe blijven 
we in balans en bewaken we onze 
menselijkheid, ondanks de constante 
onderbreking die technologie mogelijk 
maakt? Hoe helpt technologie ons om 
méér tijd en focus te hebben, in plaats 
van steeds minder? Hoe zetten we 
technologie in om echt sociaal te zijn – 
om toegevoegde waarde te bieden aan 
onze relaties; zowel privé als zakelijk?

De voorbereidingen voor Social Media 
Week Rotterdam 2014 zijn in volle gang. 
Een aantal interessante en boeiende 
Nederlandse en Vlaamse sprekers is 
al vastgelegd. Zoals Yuri van Geest 
(internationaal keynote speaker en 
managing director van de Singularity 
University Summit Europe), Bart De 
Waele (CEO van digital agency Wijs) en 
de schrijvers Bert van Wassenhove (Een 
Digitaal Marketing Plan in 100 Dagen) en 
Rijn Vogelaar (De Superpromoter en De 
Enthousiasme Trilogie). 
Houd Twitter regelmatig in de gaten 
voor programma-updates.

Sluit u aan bij Frankwatching, NRC 
Media en nhow Rotterdam; word 
sponsor van Social Media Week 
Rotterdam. 

Social Media Week, een wake-up call voor organisaties en bedrijven

(Advertentie)

Social Media Week Rotterdam
22 t/m 26 september 2014
Locatie: De Rotterdam, 
Wilhelminakade 137 
(o.a. in hotel nhow Rotterdam)
Kaartverkoop start op 20 augustus

Meer informatie:
www.socialmediaweek.org/rotterdam
Contact: rotterdam@socialmediaweek.org

Twitter: @SMWRotterdam
Facebook: facebook.com/SMWRotterdam

Maarten Reijgersberg
Directeur-eigenaar RauwCC

Initiatiefnemer Social Media Week 
Rotterdam 2014

Tekst Niels van Laatum  |  Foto’s Beeldbank Rotterdam, De Profielfotograaf

scan deze pagina met


