Voorwoord
Dit communicatieplan schrijf ik naar aanleiding van een opdracht van Fontys ACI. Ik volg de opleiding
International Event Music and Entertainment studies en voor mijn assessment 'I Choose' heb ik de opdracht
gekregen een bedrijf te kiezen uit de creatieve sector. Als onderdeel van dit assessment heb ik dit
communicatieplan geschreven met als doel de fanbase van het concept The Exclusive Strings te vergroten,
specifieker in Noord-Amerika. Door middel van dit communicatieplan kan de directie en/of het management
worden geadviseerd over hoe zij in de toekomst deze fanbase kan bewerkstelligen.

Veel leesplezier gewenst!
Danielle van Berkom
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Hoofdstuk 1 Het bedrijf: JC Productions, The Exclusive Strings
1.1 Interne analyse
The Exclusive Strings is een product van JC Productions. JC Productions is een eenmanszaak gevestigd in
België welke rechtsvorm daar ook wel bekend staat als een bvba. De zaak is opgericht om aan Belgische
wetgeving(en) te voldoen. Een andere reden is dat hiermee de persoon achter de concepten werd ontlast
door de beperkte aansprakelijkheid waarbij de vennootschap aansprakelijk is en niet de persoon. JC
Productions heeft twee concepten onder zich: Showorkest de Heverband en international strijkkwartet The
Exclusive Strings. Dit communicatieplan is toegespitst op het concept The Exclusive Strings, voornamelijk
werkzaam in de MICE-industrie (Meetings Incentives Congres Events). Negentig procent van de klanten
bestaat uit boekers en organisatoren van corporate events.
The Exclusive Strings als concept bestaat uit vier dames met vier verschillende nationaliteiten, culturen en
karakters. Melissa Schaak (Canada), Marina Lepesevich (Wit-Rusland), Tamara Savich (Servië) en Danielle
van Berkom (Nederland). Het concept combineert cultuur met muziek en fashion door middel van moderne
instrumenten van Yamaha en designerkostuums ontworpen door onder andere Nicky Vankets. Hiermee zet
The Exclusive Strings een unieke act neer van internationale klasse. The Exclusive Strings speelt vooral op
Corporate events waarmee de doelgroep voornamelijk ligt in het bedrijfsleven. Corporate events beslaan
negentig procent van de boekingen. Sinds 2006 hebben zij wereldwijd opgetreden in onder andere Monaco,
Amsterdam, Barcelona, Caïro, Dubai, Londen, Berlijn, Marrakech en Parijs.
– Kernwaarden:
De kernwaarden van The Exclusive Strings zijn: kwaliteit, schoonheid, fashion, exclusiviteit en nationaliteit.
– Visie:
The Exclusive Strings ziet dat veel acts hetzelfde doen, dezelfde muziek brengen en met eenzelfde concept
komen. The Exclusive Strings vindt dat een concept een exclusief en uniek concept dient te zijn met een
eigen karakter en eigen identiteit.
– Missie:
The Exclusive Strings wil dit zelf ten uitvoer brengen door middel van een spetterende show met als rode
draad de internationale diversiteit binnen het concept gecombineerd met kwaliteit , schoonheid, fashion en
internationale allure. Het unieke, exclusieve karakter wordt versterkt door kostuums, muziekkeuze,
kleurkeuze van het logo en de website en in de communicatiemiddelen waarin eenduidig wordt
gecommuniceerd met hetzelfde uiterlijk.
– Huidige communicatiemiddelen:
The Exclusive Strings heeft een eigen website waarop het concept te vinden is evenals een promofilm,
foto's, mogelijkheden, biografie en recensies. Ook communiceert The Exclusive Strings via een eigen
Facebookpagina met op het moment van schrijven 1.250 likes. The Exclusive Strings heeft visitekaartjes en
A5 formaat flyers met contactgegevens en foto die kunnen worden uitgedeeld bij concerten en andere
gelegenheden. In de afgelopen jaren heeft The Exclusive Strings deelgenomen aan verschillende
televisieprogramma's en – contests om naamsbekendheid te creëren.
– Beleid en structuur:
Het beleid is zoals eerder aangegeven in de handen van één persoon, namelijk Jan Ceulemans. Oprichter
en orkestleider van Showorkest de Heverband en oprichter, concepteigenaar en manager van international
strijkkwartet The Exclusive Strings. Dit alles komt samen onder één dak, JC Productions bvba.
Beslissingen worden genomen door de manager, al is er ruimte voor suggestie door de leden van The
Exclusive Strings.
De structuur is een eenmanszaak, in Belgische rechtsvorm bekend als een bvba. Naast manager en
directeur Jan Ceulemans is broer Johan Ceulemans als adviseur en arrangeur betrokken en Krista Clabots
voor het promotionele e-mailverkeer.
Verdere boekingen en aanvragen lopen direct via Jan Ceulemans of via boekingskantoren waarbij The
Exclusive Strings is ingeschreven.
(Jan Ceulemans, JC productions bvba. The Exclusive Strings)
Het kernconcept van The Exclusive Strings samengevat in de BBT-formule:
Belofte: Een wervelende act met internationale allure.
Bewijs: Internationale, hooggeschoolde dames met moderne instrumenten die crossover muziek brengen in
een dynamische show.
Toonzetting:
Het draait om authenticiteit, dynamiek en passie, het neerzetten van een krachtige show met internationale
allure die klasse en talent uitstraalt en die een onvergetelijke indruk achterlaat.
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1.2 Externe analyse
Het analyseren van de meso-omgeving brengt verschillende concurrenten en actoren aan het licht. Actoren
zijn er op vier gebieden: input (leveranciers), beleid (management door en eigendom van JC productions),
output (cliënten, boekers) en uitvoering (media/pers en artiesten, technicus, (tour)manager). Alle genoemde
actoren hebben invloed op het concept.
Naast actoren dient The Exclusive Strings rekening te houden met concurrentie van andere soortgelijke acts
maar ook van alternatief entertainment als coverbands, soloartiesten, dansers en andere acts. The Exclusive
Strings is een showspot-act en niet geschikt voor avondvullend entertainment. Het is niet moeilijk toe te
treden tot de markt, de moeilijkheid zit in het vinden van geschikte muzikanten. Muziek, kostuums en
boekingen kunnen zonder zeer ingewikkelde restricties worden verkregen.
Tijdens de macro-analyse is gebleken dat er verschillende trends en ontwikkelingen gaande zijn.
Bevolkingsaantallen groeien nog steeds en er zijn veel bedrijven in Nederland en België, daar waar de
nadruk op ligt voor The Exclusive Strings. Wereldwijd loopt dit aantal in de vele miljoenen. Er wordt in de
analyse daarom gekeken naar de beroepsbevolking in het huidige werkveld en het gebied dat nog geen
werkveld is maar wel wordt beoogd. Door de crisis wordt er bezuinigd op entertainment in de
evenementenbranche en ook bij grote bedrijven wordt de vinger op de knip gehouden. Echter zijn er tekenen
dat de economie het komend jaar zal aantrekken waardoor het consumentenvertrouwen stijgt.
Momenteel heerst de crisis nog, mede door de economische crisis wil men een echte beleving ervaren, wat
in verband staat met de trend van de beleveniseconomie, iets waar The Exclusive Strings duidelijk op
probeert in te spelen door een totaalbeleving en een onvergetelijke ervaring neer te zetten. The Exclusive
Strings heeft hier als concept op ingespeeld door de website te bouwen met als opening een prikkelende
promotievideo en een Facebookpagina waarop fans kunnen reageren en interactie kunnen hebben met de
leden van de groep. Ook wordt er gebruik gemaakt van een mysterieuze knallende opening bij aanvang van
de show, hierdoor worden toeschouwers direct bij aanvang meegezogen in de beleving.
Uitwerking externe analyse – meso
Voor de analyse van de meso-omgeving heb ik de actoren en concurrenten in kaart gebracht. Er moet
rekeningen worden gehouden met de invloed van actoren daar zij bewust en onbewust deze invloed kunnen
uitoefenen. Actoren kunnen organisaties en groepen zijn maar ook individuen. De actoren die invloed
uitoefenen op The Exclusive Strings zijn hieronder weergegeven in tabel 1. Er staan publieksgroepen in
tabel 1 maar de pers/media is geen echte publieksgroep daarom is deze groep niet in de tabel opgenomen.
De pers/media is meer een schakel die de organisatie en de publieksgroepen met elkaar in verbinding stelt.
Gebied

Actoren

Input

Leveranciers

Beleid

JC Productions
Sponsoren/samenwerkende organisaties

Output

Clienten en Boekers

Uitvoering
Tabel 1 – Actoren in kaart gebracht

Artiesten, technicus en manager

De aangegeven publieksgroepen zijn verder onderverdeeld in interne en algemene publieksgroepen.
Daarnaast heeft The Exclusive Strings ook nog te maken met financiële/economische publieksgroepen. De
publieksgroepen zijn overzichtelijk weergegeven in tabel 2.
Interne publieksgroepen:

Algemene publieksgroepen:

Financieel/economische
publieksgroepen:

– Directie
– Management
– Medewerkers/artiesten/
interne boeker

– Algemeen publiek/bevolking
– Bezoeker/toeschouwer

– Concurrenten
– Leveranciers
– Sponsors

Tabel 2 – De verschillende publieksgroepen in kaart gebracht
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Naast de actoren zijn er ook nog concurrenten waar de organisatie van The Exclusive Strings rekening mee
dient te houden. Om te kijken naar de concurrentie en de invloed van actoren kan het vijfkrachtenmodel van
Porter worden gebruikt. Met dit model is het mogelijk de concurrentiekrachten te analyseren en te bepalen.
Kracht 1 – Bedreigingen van potentiële toetreders
Potentiële toetreders in de branche vormen een bedreiging. Het is redelijk eenvoudig een band, act of artiest
te 'creëren' en in de markt te zetten. Als uitvoerend musicus is tegenwoordig geen gigantische
marketingmachine meer nodig. Enkel de groten der aarde hebben daarvan kunnen profiteren. Een
coverband, speciale act of opvallend artiest is met een redelijk gering budget goed aan te kleden en van
passende muziek te voorzien. Zeker nu er veel thuisstudio's in gebruik zijn genomen in de laatste jaren is
een promotionele opname of semiprofessionele backingtrack binnen handbereik. Het gevaar voor The
Exclusive Strings is dat het concept zich hoog in het prijssegment bevindt waardoor de concurrentie van
minder hoog geprijsde bands en acts de voorkeur kunnen genieten, zeker in tijden van crisis.
Kracht 2 – De kracht van afnemers
De afnemers van The Exclusive Strings zijn de boekers en de bezoekers. De boekers spreken vooraf een
prijs af met het bedrijf JC Productions, de boeker is in deze een soort mediator en krijgt een vooraf bepaald
bedrag voor de inspanningen als zodanig. De cliënt die veelal via de boeker het concept wil inzetten op een
evenement hebben grote invloed. Zij kunnen besluiten The Exclusive Strings geheel niet meer te boeken of
enkel onder bepaalde voorwaarden. Zo kunnen zij stellen dat enkel voor een bepaalde tijdsduur of prijs
akkoord zal worden gegaan. The Exclusive Strings is al lang niet meer de enige groep met dit concept, er
zijn veel soortgelijke concepten in de markt te vinden en daarnaast zij er talloze alternatieven te vinden voor
het opleuken van een evenement.
Kracht 3 – De kracht van substituten
Er zijn in de afgelopen jaren soortgelijke groepen als kolen uit de grond geschoten. Hierdoor zijn er diverse
alternatieve maar soortgelijke concepten ontstaan. Zij vormen grote concurrentie voor The Exclusive Strings.
Dit kan wellicht te maken hebben met de prijs maar ook met het repertoire en met de grootte van een
fanbase. Daarnaast zijn er veel substituten te vinden in de vorm van ander entertainment.
De boekingsprijs van The Exclusive Strings ligt hoog in het segment, daarnaast is het concept bedoelt als
een showspot performance, een optreden met impact en dus niet als avondvullend programma. Er is
avondvullend entertainment te boeken voor dezelfde of zelfs een lagere prijs. Soms worden er meerdere
acts geboekt voor een evenement, dit is afhankelijk van de capaciteit, het thema en uiteraard van het
budget.
Kracht 4 – De kracht van aanbieders
Ook leveranciers hebben invloed. Voor The Exclusive Strings geldt dit voornamelijk voor de leveranciers van
geluid, licht, instrumenten, kostuums en accommodatie. Ook reis en overnachting bij optredens in het
buitenland zijn hier onderdeel van. Deze leveranciers kunnen invloed uitoefenen op de prijs en de kwaliteit
van de te leveren goederen en diensten.
Kracht 5 – Concurrentie-intensiteit
Qua concurrentie wereldwijd gezien doet The Exclusive Strings het goed. Het concept heeft een goede
naam opgebouwd en is ingeschreven bij diverse boekingskantoren wereldwijd. In de afgelopen twee jaar
onderscheidt The Exclusive Strings zich van andere groepen door in de reguliere showspot een uitstap te
maken naar bekende dancenummers uit de hitlijsten. Echter is er in Europa grote concurrentie ontstaan in
de afgelopen jaren en zijn er veel soortgelijke groepen gecreëerd. Sommigen daarvan maken zeer intensief
en veelvuldig gebruik van bijvoorbeeld social media, iets waar The Exclusive Strings laat mee is ingestapt.
Hiermee heeft de concurrentie in korte tijd een evengrote of zelfs grotere fanbase opgebouwd dan The
Exclusive Strings.
Uitwerking externe analyse – macro
Voor de macro-analyse is gebruik gemaakt van de DESTEP-analyse om de verschillende ontwikkelingen en
trends in kaart te kunnen brengen die op dit moment plaatsvinden en die wellicht van belang zijn voor The
Exclusive Strings en het gestelde doel. Er wordt ingegaan op demografische, economische, sociaalculturele, technologische, ecologische en politieke ontwikkelingen.
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Demografie
Op dit moment richt The Exclusive Strings zich op de bedrijvensector. Het concept wordt veel ingezet voor
productpresentaties, bedrijfsfeesten, gala's, tentoonstellingen en beurzen. De huidige demografie is dan ook
de eigenlijke beroepsbevolking. Zowel bedrijven zelf als mensen werkzaam binnen een bedrijf zijn
interessant voor The Exclusive Strings. Het concept verdient haar boekingen namelijk niet alleen via
boekingskantoren maar ook via mond-tot-mondreclame en positieve recensies van aanwezigen na een
show. Ook evenementenorganisaties en boekingskantoren zijn interessant. De cijfers zijn opgevraagd voor
het huidige werkveld (Benelux en Europa in het geheel) en voor de totale beroepsbevolking wereldwijd. Voor
de demografische analyse is daarmee uitgegaan van de algehele bevolking, afgezet tegen de
beroepsbevolking.1
Totale bevolking
(verwacht 2014):

Beroepsbevolking:

Percentage:

Nederland

16,8 mln

6,2 mln

36,90%

Benelux

28,5 mln

13,2 mln

46,30%

Europa

741,2 mln

312,9 mln

42,20%

3,244,774,856

44,80%

Huidig werkveld:

Totaal wereldwijd:
7,242,939,744
Tabel 3 – Demografische gegevens externe analyse

Er is sprake van vergrijzing in Nederland en in de Benelux .De meeste klanten van The Exclusive Strings zijn
grote bedrijven, luxe merken en vermogende privépersonen. The Exclusive Strings speelt vaak voor een
doelgroep met een gemiddelde leeftijd van 30-50 jaar.
(CBS, 2014) & (Indexmundi 2012) & (worldometers, 2014 – 27/06/2014, 11:39) & (worldpopulationstatistics,
2014) & (Jan Ceulemans, JC Productions bvba, 2014)
Economie
De crisis heeft niet alleen in Nederland toegeslagen, in Europa en andere delen van de wereld is de
werkloosheid gestegen en zijn de uitgaven gedaald. De crisis heeft de entertainmentbranche hard getroffen.
Bedrijven houden de hand op de knip zolang de economie niet stabieler wordt. Er zijn echter tekenen dat de
economie zal gaan aantrekken. Dit betekent dat het consumentenvertrouwen zal toenemen en de uitgaven
daarmee ook. Voor de entertainmentsector wordt voorspelt dat deze stijging zal doorbreken in 2016, blijkt uit
onderzoek door Price Waterhouse Coopers.
(CBS Nederland, 2014) (PWC, Global Entertainment and Media Outlook 2012-2016) & (The Financial Crisis
and its Impact on the Current Models of Governance and Management of the Cultural Sector in Europe, Lluís
Bonet & Fabio Donato, 2011)
Sociaal-cultureel
Men is op zoek naar zingeving, naar zichzelf. Creatief werken en gebruik maken van de linkerhersenhelft is
een trend die zich in 2013 al heeft geopenbaard en die zich in 2014 zal voortzetten. Al het pure en
eenvoudige is mede door deze trend erg in trek. Men denkt creatief, en doet aan mindfullness en yoga. Voor
2014 is voorspeld dat men meer aan co-creatie gaat doen. Dit brengt meer interactie met zich mee en
daarmee heeft de consument invloed op dat waar geld voor wordt betaald. Van één zender en ontvanger
naar interactie met de doelgroep, binnen co-creatie speelt gelijkwaardigheid een belangrijke rol, hierdoor
kunnen nieuwe ideeën ontstaan. Terug naar eenvoud, zo kan de overkoepelende trend genoemd worden.
Men heeft steeds minder vrije tijd en wil daarom geen tijd verspillen aan ingewikkelde producten en diensten.
Door organisaties wordt op zoek gegaan naar nieuwe, eenvoudige toepassingen waarmee de doelgroep
goed kan worden bereikt.
(Swinkels, 2014)

1Alle personen boven een bepaalde leeftijd (15-65), die gedurende een referentieperiode het arbeidsaanbod vormen voor de
productieve activiteiten, die vallen binnen de productiegrens zoals gedefinieerd in het ESA 1995 (Europees systeem van nationale en
regionale rekeningen 1995). Hiertoe behoort iedereen die voldoet aan de vereisten voor opname bij de werkzame personen of bij de
werklozen.
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Technologie
Applicaties, social media, alles wat te maken heeft met tablets en smartphones heeft een enorme
ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen jaren. Te verwachten is dat dit in de jaren die nog gaan komen
een nog sterkere groei zal doormaken. Op veel plaatsen is inmiddels een wifi-netwerk aanwezig en veel
smartphonegebruikers hebben de mogelijkheden van mobiel internet ontdekt waardoor iedereen op ieder
moment online kan zijn en informatie tot zich kan nemen. Applicaties voor smartphones maar ook online
platformen als Facebook, Youtube, en LinkedIn maken een explosieve groei door. De grootste platformen
wereldwijd zijn op het moment Facebook, Youtube en Google+, maar de platformen die de grootste groei
doormaken zijn Instagram, Reddit en LinkedIn met een groei van respectievelijk 23%, 13% en 9% over het
afgelopen jaar.
Gemiddeld besteden consumenten wereldwijd 10.7 uur per dag aan allerlei vormen van media waarvan 5.6
uur aan digitale media. Offline media als televisie, radio en kranten zijn nog steeds erg in trek in grote online
markten als die van Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde staten maar over het geheel
gezien wint de online media. Globaal gezien beslaat digitaal mediagebruik inclusief social media en mobiel
internet nu 57% van het dagelijks mediagebruik. Mannen gebruiken social media vaak zakelijk terwijl
vrouwen op de hoogte blijven van nieuwsfeiten en profiteren van kortingsacties.
Doordat men zich steeds vaker online bevindt en steeds meer gebruik maakt van digitale media is het
mogelijk mondiaal te opereren zonder fysiek veel inspanning te leveren, ook wel globalisering of
digitalisering genaamd. Met één druk op de knop kan men overal ter wereld worden bereikt.
(Porter Novelli, 2012) & (GlobalWebIndex Q4, 2013) & (Pew Research Center's Internet Project Survey,
2013) & (Nielsen Global Survey, 2013) & (Nielsen Q4 2013 Cross-Platform Report, 2013) & (Mobile Behavior
Report, ExactTarget, 2014)
Ecologie
Duurzaamheid en verantwoord ondernemen staan tegenwoordig hoog in het vaandel. Organisaties dienen
openheid van zaken te geven en transparant te handelen. Ook een steeds groter deel van de bevolking gaat
het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen inzien, zij gaan op zoek naar 'eerlijke' producten.
Voorheen was MVO iets waarmee een bedrijf zich kon onderscheiden maar tegenwoordig zien veel mensen
het als een voorwaarde om met een bedrijf in zee te willen gaan..
(Nur, 2013) & (Swinkels, 2014)
Politiek-juridisch
Door de economische recessie hebben veel landen een flinke staatsschuld waardoor er op dit moment
jaarlijks bezuinigd moet worden. Subsidies worden minder snel toegekend en kleine bedrijven moeten
moeite doen voor het bestaansrecht. In verschillende landen is besloten dat ook in de culturele sector
bezuinigd met worden. Organisaties en instellingen zijn hierdoor gericht op ondernemerschap en het
vergaren van eigen inkomsten.
(Rijksoverheid Nederland, 2014) (The Financial Crisis and its Impact on the Current Models of Governance
and Management of the Cultural Sector in Europe, Lluís Bonet & Fabio Donato, 2011)
De conclusie uit de externe analyse levert kansen en bedreigingen op voor The Exclusive Strings. Er zijn
veel ontwikkelingen gaande op zeer uiteenlopend gebied. Er zijn interessante kansen voor The Exclusive
Strings te vinden in deze ontwikkelen. Met name op het gebied van globalisering en digitalisering en op het
gebied van co-creatie liggen kansen voor het concept. Er kan een grote groep in één moeite bereikt worden
mits digitalisering op de juiste manier wordt ingezet en benut. Dit betekent een efficiënt en doelgericht
gebruik van een website en social media.
Ook op het gebied van co-creatie zijn er kansen door een samenwerking aan te gaan met een partnerbedrijf
of andere artiest. Sinds enkele jaren integreert The Exclusive Strings hedendaagse dancenummers in het
programma. Een samenwerking met een vooraanstaand DJ zou de bekendheid en de fanbase van The
Exclusive Strings een enorme 'boost' kunnen bezorgen.
Met de combinatie van deze twee kansen, digitalisering/globalisering en co-creatie is een groot bereik te
creëren in een groter gebied. Via online kanalen en de samenwerking met een vooraanstaand DJ ligt een
enorm onbeslagen gebied op en voor The Exclusive Strings.
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1.3 SWOT -analyse (conclusie interne en externe analyse)
De interne en externe analyse voor The Exclusive Strings hebben sterktes, zwaktes, kansen en
bedreigingen opgeleverd welke zijn uitgewerkt in onderstaande SWOT-analyse. (tabel 4).

Sterktes
– Origineel
Er zijn nog altijd veel mensen te bereiken die een
dergelijk concept nog niet kennen, het is nog vrij uniek.
– Kwaliteit
Een exclusief concept met gerenommeerde
muzikanten en een team aan professionals.
– Goed imago
Jaren ervaring heeft ervoor gezorgd dat The Exclusive
Strings een bekende naam en vertrouwde factor is in
de branche.
– Onderscheidend in muziekgenre
Sinds enkele jaren speelt The Exclusive Strings
actuele, populaire dancehits. Zij zijn daarin als kwartet
opvallend.

Zwaktes
– Beperkte doelgroep
The Exclusive Strings is voor negentig procent gericht
op corporate events waardoor de 'gewone bevolking'
het concept niet of nauwelijks kent. Hierdoor bouwt zij
ook langzaam een fanbase op.
– Scheeflopen conceptnaam en uitvoering
The Exclusive Strings werkt met verouderde muziek,
kostuums die verouderd en versleten zijn en oude,
minder goede kwaliteit instrumenten en is dus eigenlijk
niet zo exclusief meer.
– Hoge boekingsprijs (particulier niet interessant)
De boekingsprijs van The Exclusive Strings ligt aan de
bovenkant van de markt waardoor particulieren het niet
interessant vinden. Tijdens crisis haken ook bedrijven
af. The Exclusive Strings moet daadwerkelijk exclusief
zijn wil het de prijs kunnen waarmaken en handhaven.

Kansen
– Co-Creatie
Meer interactie en binding met de doelgroep.
– Social media
Binding met de doelgroep is via social media te
vergemakkelijken mits duidelijk en eenduidig
gecommuniceerd.
– Beleveniseconomie
Door de crisis willen mensen vluchten uit de
werkelijkheid
waardoor het boeken van een bijzondere act
aantrekkelijker kan worden. Men kan inspelen op de
wens naar een echte beleving.
– Globalisering/digitalisering
Met één druk op de knop is de wereld bereikbaar.
Tabel 4 – SWOT-analyse The Exclusive Strings

Bedreigingen
– Economische crisis
Het besteedbaar inkomen daalt door stijgende
werkloosheid en faillissementen, ook is het krijgen van
eventuele subsidies lastiger.
– Verandering uitgavepatroon consument
Door de crisis verandert het uitgavepatroon van de
consument/cliënt. Men wordt kritischer en geeft minder
snel geld uit aan duur entertainment.
– Veel concurrentie
Er zijn veel soortgelijke acts in de wereld maar ook veel
substituten voor een avondvullend entertainment wat
iets is dat The Exclusive Strings niet biedt.

In bovenstaande SWOT-analyse zijn sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen opgenomen die alles van
invloed zijn op het concept The Exclusive Strings. De sterktes en zwaktes zijn onderdeel van het bedrijf,
hierop heeft het bedrijf, of in dit geval het concept, invloed. De kansen en bedreigingen zijn factoren waarop
The Exclusive Strings geen invloed kan uitoefenen. Dit betreft vaak maatschappelijke veranderingen en
trends op macro niveau.
Uit deze SWOT-analyse kunnen conclusies worden getrokken op basis van strategische kansen voor The
Exclusive Strings door de vier componenten van de SWOT-analyse tegen elkaar weg te zetten in een
confrontatiematrix. Deze confrontatiematrix is te vinden in paragraaff 1.4 in tabel 5, op de volgende pagina.
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1.4 Confrontatiematrix
In de confrontatiematrix zijn kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes opgenomen die van toepassing zijn
op The Exclusive Strings.
K1: Co-creatie

K2: Social
Media

K3:
K4:
B1:
B2:
Belevenisecon Globalisering/ Economische Verandering
omie
Digitalisering crisis
uitgavepatroo
n consument

B3: Veel
concurrentie

S1: Origineel Samenwerken

Men gaat op zoek
naar een
totaalbeleving en
dus iets unieks
dat een ware
toevoeging is

Een USP zoeken
binnen het
concept en dat
uitdragen zodat
het opvalt

S2: Kwaliteit

Kwaliteit is voor
dit concept de
eerste stap naar
beleving

Er is makkelijk
toe te treden tot
de markt,
onderscheiden
middels kwaliteit

levert nieuwe
ideeën op wat de
originaliteit
positief kan
beïnvloeden

S3: Goed
imago

Bij vraag naar
feedback veel
positieve reactie
te verwachten

S4:
Onderscheid
end in
muziekgenre

Samen met DJ's
Dancemuziek is
en
zeer populair
danceproducers
online
werken voor
originele songs en
naamsbekendheid

Z1: Beperkte
doelgroep

Z2:
Scheeflopen
conceptnaa
m en
uitvoering

Via social media
kan contact
worden gehouden
met de doelgroep

Via social media
en internet in het
algemeen liggen
er kansen om de
doelgroep uit te
breiden

Hulp vragen aan
de fans naar wat
zij graag anders
zouden zien

Een echt uniek en
exclusief concept
is een
totaalbeleving wat
tot in detail klopt

Z4: Hoge
boekingsprij
s

Massa is snel te
bereiken door
online
mogelijkheden in
te zetten

The Exclusive
Strings heeft
naam
opgebouwd

Een enorm
onbeslagen
gebied ligt nog
open voor The
Exclusive
Strings, door
globalisering
goed te bereiken

Veel concurrentie
binnen een
beperkte
doelgroep brengt
risico van weinig
boekingen met
zich mee
Geldgebrek en
niet weten wat
men nu eigenlijk
boekt is geen
goede
combinatie
Weinig
boekingen door
hoge
boekingsprijs

Niet interessant
voor particulieren
en voor bedrijven
momenteel ook
veelal onhaalbaar

Er zijn
soortgelijke
acts/avondvullen
de programma's
te boeken voor
minder geld

Tabel 5 – Confrontatiematrix The Exclusive Strings
De groene vlakken in de confrontatiematrix geven de kansrijke mogelijkheden weer, de rode vlakken de
bedreigingen en de grijze vlakken zijn neutraal en daarmee weinig tot niet zinvol voor inspanningen.
Het meest kansrijk is de kans met betrekking tot de globalisering/digitalisering en co-creatie. The Exclusive
Strings bestaat nu ruim acht jaar. Ooit was The Exclusive Strings (nagenoeg) de enige in zijn soort, tijden
zijn veranderd, er is veel concurrentie bijgekomen en The Exclusive Strings kan niet langer opboksen tegen
al dit concurrentiegeweld. De Europese markt is verzadigd en de muziek die op het programma staat, staat
niet langer in de hitlijsten en is daarmee verouderd. Digitalisering zorgt voor globalisering en dit betekent dat
er nieuwe markten kunnen worden aangeboord voor het concept, met één druk op de knop is de wereld
bereikbaar. The Exclusive Strings is actief in de Europese markt met een nadruk op de Benelux. Daarnaast
wordt het concept regelmatig ingezet op plekken als Dubai, Oman en Qatar, Marrakech, Caïro etc.

7

Naast deze globalisering en digitalisering is ook co-creatie een interessante trend. Door The Exclusive
Strings samen te laten werken met een partner of artiest, is de benodigde kennis van de markt en het
benodigde netwerk in huis. Dit samenbrengend met de sterkte van het concept, het genre waarin The
Exclusive Strings zich nu onderscheidt, dancemuziek, ontstaat er een mogelijke samenwerking met
producers en DJ's. Een zogenaamde co-creatie. Door globalisering, digitalisering en co-creatie te
combineren kan een nieuwe markt worden aangesproken.
Kort gezegd is het van belang het werkveld uit te breiden door de fanbase te vergroten. Dit kan worden
bereikt door te denken aan globalisering en co-creatie. Door samen te werken met bedrijven en artiesten in
het beoogde werkveld wordt een voordeel gecreëerd door reeds aanwezige kennis van de beoogde markt.
Opvallend is dat de Amerikaanse markt nog niet voorkomt in het huidige werkveld van The Exclusive Strings
terwijl juist die markt zeer groot en interessant is. Om niet beperkt te zijn in de mogelijkheden wordt er
gekeken naar de volledige Noord-Amerikaanse markt inclusief Canada en Mexico.
Hoofdstuk 2 Doelstelling en Doelgroep
2.1 Doelstelling
De doelstelling is als volgt: Voor het einde van 2014 een stijging van de fanbase van The Exclusive Strings
met ten minste 35 procent bewerkstelligen onder liefhebbers van elektronische dancemuziek in NoordAmerika in de leeftijd van 18 tot 35 jaar.
Dit kan worden gemeten door internetverkeer bij te houden, likes, kliks en berichten op de Facebookpagina
te scannen en door de vraag naar merchandise, muziek en optredens te monitoren. Ook de vraag naar
sngles, CD's en remixes zal worden gemonitord. De huidige stand van zaken zal worden gemeten
voorafgaand aan de strategie en aan het eind van 2014. Ook tussentijds vinden metingen plaats en wordt er
wekelijks contact gehouden met de betrokken partijen om grip te houden op de gang van zaken.
De doelstelling is specifiek omdat deze gericht is op een specifieke markt, namelijk op liefhebbers van
elektronische dancemuziek in de leeftijd van 18 tot 35 jaar woonachtig in Noord-Amerika (te weten: Canada,
Verenigde Staten, Mexico). De doelstelling is meetbaar omdat met behulp van monitoring een duidelijk beeld
kan worden verkregen van de interesse naar en de fanbase van The Exclusive Strings, acceptabel omdat
die aansluit bij de doelstellingen van de organisatie en het concept, namelijk exclusieve, vernieuwende en
krachtige show neerzetten met internationale allure. Daarnaast is de doelstelling realistisch omdat met een
agressieve aanpak de stijging van 35 procent zeker haalbaar moet zijn door een 'agressieve'
marktbenadering te hanteren en is de doelstelling tijdsgebonden omdat er een duidelijke tijdsspanne is
bepaald met het einde van de strategie dat gelijkloopt met het eind van dit kalenderjaar.
De doelstelling is en doelstelling op kennisniveau. Het is van belang om de doelgroep kennis te laten nemen
van het bestaan en het succes van The Exclusive Strings. Zodra de doelgroep kennis heeft genomen gaan
zij meer interactief op zoek naar informatie, muziek en video's van The Exclusive Strings waardoor zij
langzamerhand uitgroeien tot fans.
2.2 Doelgroep
De doelgroep waarop dit plan zich richt kwam in de doelstelling al aan het licht, namelijk liefhebbers van
elektronische dancemuziek van 18 tot 35 jaar die woonachtig zijn in Noord-Amerika.
Uit de externe analyse bleek dat The Exclusive Strings zich momenteel voornamelijk richt op de
bedrijvensector. Daar sloot het oude repertoire bestaande uit de hit 'Why tell me why' van Anita Meijer, een
renditie van Mozart, Czardas van Monti en Samba di Janeiro prima bij aan. Echter sinds The Exclusive
Strings dancemuziek is gaan integreren in het repertoire is er een opening ontstaan naar een geheel nieuwe,
jongere doelgroep. Die doelgroep luistert naar elektronische dancemuziek, een genre dat nog altijd jaarlijks
groeit, wereldwijd enorme omzetten genereert en een all-time-high toont in populariteit.
De keuze voor het integreren van deze muziek heeft ervoor gezorgd dat er een verschuiving heeft
plaatsgevonden binnen de beoogde doelgroep. Daar waar nu nog altijd gewerkt wordt met de
bedrijvensector en waar nog altijd optredens worden gegenereerd zal The Exclusive Strings zich gaan
richten op de consument. De liefhebbers van dancemuziek worden gezien als privépersonen en niet als
bedrijven waardoor de doelgroep beduidend anders wordt ingezet dan in de huidige situatie het geval is. De
leeftijd van liefhebbers van elektronisch dancemuziek ligt beduidend lager dan die van de huidige doelgroep
waarop The Exclusive Strings zich richt.
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Daar waar het concept nu vaak wordt ingezet voor publiek van 30-50 jaar ligt de leeftijd van de
dancemuziekliefhebbers gemiddeld tussen de 18 en 35 jaar, zo blijkt uit onderzoek door onder andere PRO
MOTION en IFPI.
(International Federation of Phonographic Industry, Digital Music Report, 2014)
Deze nieuwe doelgroep opent de ogen voor een mogelijke volledige omschakeling naar dit genre.
Elektronische dancemuziek is voor The Exclusive Strings interessant om meerdere redenen. Allereerst is
aangetoond dat elektronische dancemuziek behoorlijk aan populariteit wint en zich in 2013 zelfs op een all
time high liet zien, een populariteit als nooit tevoren.

Afbeelding 1 – Stijgende populariteit elektronische dancemuziek. (Google Music Timeline, april 2014)
Dancemuziek is haast een aparte sector te noemen, een sector waarin zo'n 6,2 miljard omgaat. Hierin is
opgenomen de winst uit festivals (1,03 mld), Las Vegas club dates (800 mln), andere wereldwijde club
optredens (2,4 mld), traditionele muziekverkoop (800 mln), streaming- en videoservices (600 mln), verkoop
DJ soft- en hardware (360 mln), winst voor DJ's uit andere ondernemingen (60 mln) en winst uit andere
platforms zoals Soundcloud (140 mln). Wereldwijd stijgt de omzet in deze sector gestaag.
In 2013 is de winst van de top 10 DJ's in de Forbes lijst gecombineerd met de explosieve groei van de
verkoop van elektronische dancemuziek in de Verenigde Staten verdubbeld ten opzichte van 2012. In 2013
is de dancesector de enige sector geweest die groei heeft doorgemaakt, alle andere muziekgenres hadden
te maken met verlies zo blijkt uit onderzoek van The Nielsen Company en Billboard's 2013 Music Industry
Report. Uit bovenstaande blijkt dat de elektronische dancemuziek een zeer lucratieve sector vormt met
kansen voor The Exclusive Strings. Het genre wint wereldwijd jaarlijks terrein en daarom richten we ons op
de doelgroep die een voorkeur heeft voor dit genre.
(The Nielsen Company & Billboard, Music Industry Report, 2013)
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Een tweede reden voor The Exclusive Strings om zich te richten op de elektronische dancemuziek is omdat
de doelgroep online op social media zeer actief is, voornamelijk tijdens live events.

Afbeelding 2 – doelgroep actief online, (Eventbrite, EDM Audience Analysis, 2014)
Een derde reden is dat DJ's in de dancesector (een groot gedeelte van de populariteit van elektronische
dancemuziek is aan hen te danken) een zeer grote fanbase weten op te bouwen, ze bereiken een grote
hoeveelheid personen waarbij de DJ's in de leeftijdscategorie boven de dertig kunnen rekenen op een
langzaam groeiende, maar trouwe fanbase en de DJ's jonger dan dertig kunnen rekenen op explosieve groei
van hun fanbase.
Momenteel richt The Exclusive Strings zich voornamelijk op de Benelux en de Europese markt in zijn geheel
met enkele uitstapjes met name richting Azië en Noord-Afrika. Het is daarmee interessant om een nog niet
aangedane markt te beogen. De Noord-Amerikaanse markt is voor The Exclusive Strings een nog onbewerkt
en interessant terrein. Wel is het belangrijk te kijken of het lucratief is voor The Exclusive Strings om zich op
deze markt te richten, specifiek op de elektronische markt. Uit onderzoek is gebleken dat de NoordAmerikaanse markt een groeimarkt is als het aankomt op dancemuziek. Zo blijkt uit onderzoek dat in de
Verenigde Staten de markt voor elektronische dancemuziek de enige was die groei doormaakte in 2013,
terwijl andere muziekgenres verlies leden.

Afbeelding 3 – Groei dancemuziek ten opzichte van andere muziekgenres. Bron: The Nielsen Company en
Billboard's 2013 Music Industry Report.
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Naast dit gegeven is Noord-Amerika ook interessant voor The Exclusive Strings omdat er weinig
concurrentie is in het geheel wanneer er wordt gekeken naar elektrische strijkkwartetten en geen
concurrentie is in dezelfde samenstelling binnen de elektronische dancemuziek. Andere elektrische
kwartetten zijn namelijk DeVah Strings, een kwartet dat rock brengt met een uitstap naar metal en dat basis
houdt in Toronto, Canada, Bella Strings uit de Verenigde Staten, een kwartet dat klassiek en pop combineert
met lichte rock. Daarnaast is er nog Phat Strad, een kwartet uit Amerika dat pop, country en klassiek
combineert met hier en daar lichte rock en het Dallas String Quartet dat met name licht klassiek speelt op
bruiloften. Binnen de elektronische dancemuziek is nog geen kwartet actief in Noord-Amerika, wat een kans
impliceert voor The Exclusive Strings
Hoofdstuk 3: Concept, Boodschap en de Strategie
3.1 Het concept en de boodschap
De doelstelling is dus als volgt: Voor het einde van 2014 een stijging van de fanbase van The Exclusive
Strings met ten minste 35 procent bewerkstelligen onder liefhebbers van elektronische dancemuziek in
Noord-Amerika in de leeftijd van 18 tot 35 jaar.
Het bereiken van deze doelstelling zal worden bewerkstelligt door middel van het inzetten van een nieuw
concept genaamd EXCLUSIVE DANCE MUSIC.
The Exclusive Strings is niet werkzaam in Noord-Amerika, wel op vele andere plaatsen wereldwijd. Om zich
te onderscheiden dient The Exclusive Strings met en exclusief concept in de Noord-Amerikaanse markt te
worden gezet gericht op de EDM-markt. (electronic dance music)
Elektronische dancemuziek maakt een enorme groei door en er zijn veel mogelijkheden voor The Exclusive
Strings om daarop in te springen. The Exclusive Strings moet dé artiest worden met eigen singles die
worden uitgebracht en gepromoot op verschillende media op zowel regionaal als nationaal niveau. Hierbij
worden theaters, musea, scholen, clubs, casino's en andere commerciële concertlocaties aangesproken om
onderdeel te zijn van de promotie en de uitrol van het concept op deze niveaus.
De boodschap die The Exclusive Strings hiermee wil uitdragen is dat exclusief entertainment door middel
van elektronische dancemuziek voor iedereen bereikbaar wordt. Optredens in theaters, musea, scholen,
clubs, casino's en andere commerciële concertlocaties maakt dat The Exclusive Strings niet langer enkel
voor veel geld op privé- of bedrijfsfeesten kunnen worden geboekt maar ook via publieke live-performances,
radio, televisie, streaming en internet te vinden is voor het grote publiek. Ook is er een verkapte boodschap
in te vinden die veel mensen zal verbazen en aanspreken.
Van oudsher is de viool en de aanverwante strijkinstrumenten een belangrijk onderdeel van de klassieke
muziek. In orkesten worden deze instrumenten veelvuldig ingezet en daarmee worden nog veel werken van
befaamde componisten uitgevoerd. Hiermee hebben deze instrumenten iets gehouden van dit klassiek
imago. In Europa, waar de concurrentie voor The Exclusive Strings groot is en soortgelijke acts in veelvoud
bestaan en worden ingezet, wordt nog steeds vaak met verbazing gereageerd op het huidige concept waarin
enkele bekende dancenummers zijn verwerkt. In Noord-Amerika is geen soortgelijke act te vinden en in de
groeiende markt voor elektronische dancemuziek is ruimte voor The Exclusive Strings om een unieke act
neer te zetten en het klassieke imago van de strijkinstrumenten te doorbreken.
The Exclusive Strings moet in de elektronische dancemuziek voor de 'wow-factor' gaan zorgen. Want als
men muziek wil meemaken en ervan wil genieten, moet men dat 'wow'-gevoel kunnnen beleven!
3.2 Communicatiestrategie
Met de strategie wordt de doelgroep geïnformeerd en geënthousiasmeerd over het bestaan van The
Exclusive Strings Dit gebeurt door middel van muzieksingles/-remixes in het genre elektronische
dancemuziek, door middel van airtime op radio en televisie, interviews, contests, posters, social media en
live optredens. Dit alles vormt een strategie bestaande uit 3 fases.
Deze strategie heet de 3STEPS TO EDM – strategie.
Deze naam slaat op het feit dat deze campagne mensen niet zomaar kennis moeten nemen van het bestaan
van The Exclusive Strings maar overweldigd moeten worden door talent, schoonheid en bovenal knallende
muziek uit het meest succesvolle genre onder de beoogde doelgroep, elektronische dancemuziek, wat
perfect aansluit bij het concept EXCLUSIVE DANCE MUSIC.
Door een combinatie van de verschillende instrumenten wordt de doelgroep ondergedompeld in de
aanwezigheid van het concept in de markt. Via media als internet, radio en televisie wordt de doelgroep op
allerlei manieren overweldigd.
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De doelgroep maakt kennis met The Exclusive Strings doordat het concept op agressieve wijze in de markt
wordt gezet. Allereerst is er een voorbereidende fase waarin een direct mail zal worden verstuurd naar
mogelijke zakenpartners, zakelijk geïnteresseerden, creatieve instellingen, mogelijke showlocaties en DJ's
en artiesten. Vervolgens volgen er drie fasen: Exclusive Products, Exclusive Clubs, Exclusive Crossmedia.
In deze drie fases wordt een zo hoog ogelijk bereik gecreëerd onder de beoogde doelgroep door het inzetten
van verschillende middelen. Hiermee wordt de doelgroep aangezet tot het bezoeken van optredens,
betaalde downloads, de aanschaf van merchandise en belangrijker nog wordt de doelgroep aangezet tot het
aanhangen van The Exclusive Strings als fan. De doelgroep moet geprikkeld worden om deel te nemen aan
de buzz die wordt gecreëerd. De gehele strategie duurt tot en met december, de fases hebben binnen dit
tijdsbestek allen een eigen tijdsplanning en zullen zowel chronologisch verlopen als overlappende
werkzaamheden in zich dragen.
Voor de strategie is gekozen om verschillende middelen in te zetten. Deze middelen zijn internet (website),
social media/internet (contest), televisie, radio, posters, merchandise en live optredens. De middelen sluiten
aan op de eerder onderzochte trends in de externe analyse, waarin we zagen dat digitalisering en co-creatie
zeer kansrijk zijn voor The Exclusive Strings doordat veel van de middelen inzetten op online communicatie
en de muziek in samenwerking met artiesten en DJ's inspeelt op de trend co-creatie.
De strategie zal nu in zijn geheel worden uitgelegd inclusief de inhoud van alle fases.
Voorbereidende fase:
Er wordt gestart met een voorbereidende fase. Er wordt uit het bestaande klantenbestand van The Exclusive
Strings een mailingselectie gemaakt waarnaar een direct mail zal worden verstuurd. In het huidige bestand
bevinden zich enkele agencies in de Verenigde Staten en Canada. Zij zullen dienen als peiling om te zien of
er interesse is in The Exclusive Strings. Met hen zal contact worden gelegd om te zien of interesse is in een
samenwerking of exclusieve representatie van The Exclusive Strings in Noord-Amerika. Het voordeel
hiervan zou kunnen zijn dat een dergelijk bedrijf in Noord-Amerika dat kennis heeft van de markt en de
doelgroep, een bedrijf dat werkzaam is in de EDM-markt ervoor kan zorgen dat The Exclusive Strings juist
en doelgericht wordt gepositioneerd. Het is verstandig een goed zicht te krijgen op de mogelijke partners.
Belangrijk is daarbij ervaring in de business, kennis van de EDM-markt, grootte van het klantenbestand,
goede banden met onder andere productie- en promotiebedrijven en mate van interesse in The Exclusive
Strings.
Naast deze direct mail naar mogelijke partners voor The Exclusive Strings wordt er tevens een direct mail
worden verzonden naar producers, boekers, DJ's, managers, theaters, casino's, scholen, musea, clubs,
radio- en televisiestations. Deze direct mail bevat de biografie, promovideo, algemene informatie en
mogeljijkheden en heeft als primair doel als ankerpunt te dienen. Er moet een tour worden verzekerd van
tenminste vier weken bij bijvoorbeeld verschillende casino's of hotels. Zo wordt er gewerkt met één van de
meest effectieve middelen, namelijk live optredens en het helpt om naamsbekendheid vergaren. In de
voorbereidende fase wordt agressief op de markt gericht. Er wordt contact gelegd met potentiële klanten en
partners door middel van e-mail en telefoon. Zodra de interesse bij deze partijen is gewekt en de tour is
verzekerd, gaat de strategie zich richten op de beoogde doelgroep, namelijk liefhebbers van elektronische
dancemuziek in Noord-Amerika in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. De tour wordt gepland voor
september/oktober en zal minimaal vier weken beslaan.
1. EXCLUSIVE PRODUCTS (Nationale single/product productie & promotie):
Binnen fase 1 wordt er gewerkt aan het hoofdproduct, namelijk muziek. Daarnaast wordt in deze
fase gewerkt aan video en foto. Het meest van belang in deze fase is het opnemen van enkele
originele nummers, te beginnen in deze strategie met drie originele composities. Hierbij zal eerst een
selectie worden gemaakt van de te produceren nummers. Daarna wordt een producer en ander
creatief personeel als programmeurs en engineers aangetrokken, worden de muzikale
arrangementen geschreven en worden de extra muzikanten (mits benodigd) bij het project
betrokken. Zodra de keuze is gemaakt zullen data worden geprikt voor repetities, pre-productie en
opname. Ook zal tenminste één van de composities worden vergezeld van een muziekvideo. Dit
maakt het product voor de markt visueel aantrekkelijk. Belangrijk hierbij is ook de styling, The
Exclusive Strings wordt in een nieuwe markt gelanceerd, daarbij hoort passende styling. Ook voor
de foto- en videoshoot is dit erg belangrijk om direct het totaalbeeld te kunnen uitdragen.
Voor fase 1 staat een tijdsspanne van vier weken, van begin juli tot begin augustus. In deze vier
weken wordt de opname en productie van de eerste singles verwerkt. De fotosessie wordt gehouden
en de muziekvideo wordt opgenomen. Informatie als updates, biografie en verdere informatie wordt
geüpdatet op de huidige website. Later zal worden omgeschakeld naar de nieuwe website.
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Ook merchandise als T-shirts, sweatshirts, posters, stickers en aanverwante producten voor de
verkoop van The Exclusive Strings dient hierin te worden meegenomen om de doelgroep aan het
concept te binden. Enkel op deze manier is het mogelijk een toegewijde fanbase op te bouwen.
Hierover zal in de voorbereidende fase over worden nagedacht. De uitvoer vindt plaats zodra de
'buzz' op gang is gekomen in fase 2 en 3.
2. EXCLUSIVE CLUBS (Nationale club promotie):
Danceclubs zijn een effectief medium om nieuwe nummers te testen. Voorafgaand aan de
commerciële releases worden nieuwe nummers en remixes vaak verstuurd aan clubs om de
publieke respons te testen. Ook is het draaien van de muziekvideo in de clubs de ultieme manier om
zowel de bekendheid aan te zwengelen als de verkoop te bevorderen. Men zal in de clubs worden
ondergedompeld in de beleving van de muziek en heeft daarbij direct een beeld van de artiest. Met
één of meerdere schermen in een club en de harde muziek van de artiest die uit de speakers schalt,
zou men gestimuleerd kunnen worden om over te gaan tot aankoop en/of download van audio- en/of
video-opnames om zo ook thuis te kunnen genieten.
Binnen fase 2 is het erg interessant terug te grijpen naar een trend die naar voren kwam in de
externe analyse: co-creatie. DJ's zijn zeer invloedrijk in de markt van de elektronische dancemuziek.
Veel van hen zijn een soort opinieleiders geworden waarmee zij de massa weten te sturen. Het zou
ideaal zijn voor The Exclusive Strings een vooraanstaand DJ geïnteresseerd te krijgen in het
concept. Deze DJ zou een smaakmaker kunnen zijn in bekende clubs, maar heeft bij voorkeur ook
nauwe banden met radio om zo fase 3 van de strategie vlot van start te kunnen laten gaan.
Vooral in de Verenigde Staten, onderdeel van Noord-Amerika, is het interessant om een club
promotie toe te passen. Met meer dan 750 clubDJ's is de elektronische dancemuziek goed
vertegenwoordigd. Ook voor hen geldt dat zij de smaakmakers zijn en daarmee beïnvloeden wat de
massa van muziek vindt. Het leggen van contact met mogelijk geïnteresseerde DJ's vind al plaats
vanaf de voorbereidende fase wanneer wordt gewerkt met direct mail. In deze fase is het raadzaam
om nog eens contact te leggen, nu mét muziek.
In deze fase is contact met één enkele DJ niet voldoende. Contact met meerdere DJ's is interessant
en dan met name DJ's die banden hebben met radio. Een hitlijstpositie is tegenwoordig niet meer
bepalend voor het succes van een artiest. Toch werkt men in Amerika met de 'Billboard Hot Dance
Music Club Play Top 50 Chart. Deze toplijst staat bekend als een van de meest invloedrijke lijsten
voor opkomende dancemuziekartiesten waarmee, ondanks de verminderde invloed, toch een buzz
kan worden gecreëerd.
Om in aanmerking te komen voor deze lijst dienen, zoals hierboven beschreven, meerdere DJ's te
worden benaderd. Ten eerste dienen alle mogelijk interessante clubDJ's met een sleutelpositie in de
branche een hard copy CD mailing te krijgen, evenals de digitale variant, waarna contact wordt
gezocht voor feedback. Daarna dient bij interesse contact te worden gezocht via e-mail en telefoon
om de vorderingen in clubs en binnen de charts te bespreken. Deze voortgang wordt beheert,
bepaald en bijgehouden door zogenaamde Billboard Network Reporters. Zij kennen punten toe aan
nummers en alle reporters samen bepalen zo de rang van nummers binnen de hitlijst. Het succes
binnen de charts is afhankelijk van toegekende punten welke gebaseerd worden op clicks, hits, plays
en populariteit van het nummer in de betreffende week. Om de voortgang goed te kunnen monitoren
zal gebruik worden gemaakt van de diensten van een dergelijke Networkreporter, zij kunnen de
voortgang van zeer dichtbij monitoren en zelfs beïnvloeden.
Tijdens fase twee wordt de tour opgestart, hiermee kunnen live clubs aan worden gedaan en
casino's, hotels etc. en wordt het effectieve middel live performance ingezet. Er wordt in fase twee in
augustus een online contest uitgeschreven, de winnaars worden in september bekend gemaakt. In
deze contest kunnen fans in Noord-Amerika door foto's in te zenden waarop ze hun enthousiasme
over en liefde voor The Exclusive Strings laten zien, toegangstickets winnen voor de concerttour
maar ook merchandise en een meet & greet.
Een traject als dit zal gemiddeld zo'n 10 weken tot 3 maanden in beslag nemen, afhankelijk van de
resultaten. Na afronding van de voorbereidende fase en de integratie van de eerste fase zal fase
twee in werking gaan vanaf half augustus. De single zal worden geleverd aan DJ's zodat de
promotie van de single van start kan gaan.
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Vanaf september/oktober zullen The Exclusive Strings beginnen aan de tour en zullen zij ook live in
clubs de promotie kunnen versterken. Live performances blijven een belangrijke sleutel tot de
positionering van een artiest. Fase 2 loopt hiermee van begin augustus tot ongeveer half oktober.
3. EXCLUSIVE CROSSMEDIA Nationale mixed mediacampagne (internet, radio,tv):
In Noord-Amerika is maar een handvol radiostations te vinden die enkel dancemuziek draaien.
Enkele zijn ElectricFM, EnergyRadio, ClubbingRadio en internetradiostations als FusionRadio en
Pulse 107. Wel zijn er steeds meer radiostations die naast hun reguliere programma ook
mixprogramma's programmeren. Lokale dance, urban en top 40 stations hebben steeds vaker een
radioDJ in huis die een show op de radio brengt met elektronische dancemuziek. Zo zijn er shows
als 'Essential Mix' op BBC Radio 1, 'A state of trance' op Sirius XM – Electric area en 'DJ Bailey' op
Ministry of Sound. Het is interessant voor The Exclusive Strings om zich al dan niet tezamen met
een DJ te richten op juist deze danceprogramma's. Deze programma's variëren van een
middagprogramma doordeweeks tot een nachtprogramma in de weekenden waardoor veel publiek
kan worden aangesproken.
De radiopromotie begint met het aanleveren van de single aan radioDJ's zoals daarmee is
begonnen in fase 2. Net als in fase 2 wordt begonnen met de single als product an sich. Zodra The
Exclusive Strings in Noord-Amerika zijn voor de tour wordt ook radiopromotie meegenomen in het
programma. Interviews en in-studio optredens behoren tot de opties. Radiopromotie loopt vanaf
september tot en met november, met mogelijkheid tot verlenging.
De muziekvideo zal worden aangeboden aan nationale televisiezenders als MTV, FUSE, VH1, BET
en Much Music (Canada), regionale en lokale zenders en internetshows. Ook informatie als
biografie, foto's, en muziek wordt toegezonden. Er worden in-studio interviews voorbereid en liveoptredens behoren tot de mogelijkheden. De televisiepromotie loopt synchroon met de
radiopromotie, van september tot november met mogelijkheid tot verlenging.
Uiteraard moet op de bovenstaande radio- en televisiepromotie ook de internetpromotie
aansluiten. Er kan worden gepromoot op bestaande fanwebsites voor liefhebbers van elektronische
dancemuziek. Er dient daarnaast een eigen webpagina te worden aangemaakt, toegespitst op het
nieuwe danceconcept wat The Exclusive Strings gaat wegzetten. Ook dient er een drukbezette
Twitter URL te worden aangemaakt, evenals een passende Facebookpagina. Er dient een
Soundcloudpagina te worden aangemaakt waarop de muziek kan worden gestreamd, De
officiële musicvideo(s) dienen beschikbaar te worden gesteld voor online fans op een website als
Vimeo en op de social media pagina's en website.
Op het internet dient de meest recente biografie beschikbaar te zijn evenals persfoto's die
voortkomen uit een officiële fotosessie.
De fotosessie vond al plaats in fase 1 en is een wezenlijk onderdeel van het daadwerkelijk product
binnen het concept. Internet is een veelgebruikt middel en het is als artiest belangrijk goed vindbaar
te zijn met actuele informatie. Daarom is het integreren van de website, social media, informatie,
video's en muziek van groot belang gedurende de gehele strategie. In de eerste maand kan gebruik
worden gemaakt van de huidige website mits er een informatie-update plaatsvindt. Zodra de
fotosessie heeft plaatsgevonden, er grote interesse blijkt voor de tour en de eerste single nagenoeg
klaar is voor de release is de tijd rijp om de online alle zaken goed op orde te hebben wat vervolgens
blijvend van belang is. Daarom heeft dit onderdeel een looptijd vanaf augustus en heeft dit geen
bepaald einde.
Een extra middel (optioneel) dat online kan worden ingezet is het inzetten van bloggers en
schrijvers voor reviews. Belangrijk is het deze schrijvers en bloggers ook uit te nodigen voor video
shoots en shows om opnames te kunnen maken om The Exclusive Strings een feature te geven op
een blog of website en om live te tweeten over het event. Dit middel is optioneel omdat het een extra
boost kan geven aan de al gecreëerde populariteit in een later stadium dit jaar. Dit is echter een
extra middel en geen noodzakelijke stap.
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De hierboven beschreven strategie heb ik overzichtelijk weergegeven in een visualisatie:

Afbeelding 4 – visualisatie strategie The Exclusive Strings
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Hoofdstuk 4: Communicatiemiddelen, Tijdsplanning en Begroting
4.1 Communicatiemiddelen
Er worden diverse communicatiemiddelen ingezet voor de uitvoer van de eerder besproken strategie. Een
deel ervan wordt ingezet in de voorbereidende fase die zich in principe niet richt op de beoogde doelgroep
maar op een klantenbestand en zakelijke geïnteresseerden die kunnen bijdragen aan het bereiken van de
gewenste doelgroep. Enkele middelen zijn zowel bedoeld voor de zakelijk geïnteresseerden en voor het
klantenbestand als voor de beoogde doelgroep. Hierbij gaat het om internet (social media en website)
waarbij het voor de zakenmarkt interessant is om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en voor de
beoogde doelgroep om kennis te maken met het concept, in contact te blijven en downloads te kunnen
uitvoeren en om hardcopy en digitale singles. Er is een verschil in toepassing met betrekking tot de singles.
Namelijk voor DJ's is de single op aanvraag gratis te verkrijgen in hardcopy en/of digitale versie in
MP3/MP4/WAV zodat zij de singles kunnen promoten in radioshows en clubs en de singles eventueel
kunnen verwerken in een remix. Voor de beoogde doelgroep (consument) is de hardcopy en digitale single
enkel te verkrijgen tegen betaling. De reden hiervoor is dat er echte fans kunnen worden gecreëerd zodra
blijkt dat de doelgroep bereidt is te betalen voor de muziek. Hieraan kan ook worden gemeten of de single
aanslaat.
De middelen die zullen worden ingezet zijn weergegeven in onderstaande matrix. Hierin is duidelijk
aangegeven welke middelen op de doelgroep van toepassing zijn.
Doelgroep-middelen-boodschap-matrix
Liefhebbers v elektronische
dancemuziek in de
leeftijdscategorie 18-25 jr in
Noord-Amerika



Direct mail
Downloadbare MP3/MP4

Klantenbestand en DJ's
(zakenpartners)

 (tegen betaling)

 (gratis voor
clubpromotie en
remix)

Hardcopy Singles

 (enkel tegen

 (gratis ter promotie)

betaling)
Internet



Radio



Televisie



Posters



Merchandise





Tabel 6 - doelgroep-middelen-boodschap-matrix
Twee middelen uit de bovenstaande matrix zijn in detail uitgewerkt om een beter beeld te geven van de sfeer
van de campagne. Deze uitgewerkte middelen zijn de vinden in het bijlagenboek.
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4.2 Tijdsplanning
In hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 is bij de communicatiestrategie de strategie inzichtelijk gemaakt door middel
van een visualisatie. In deze paragraaf wordt de planning nogmaals aangehaald maar ditmaal door middel
van een overzichtelijke matrix.
Het up-to-date houden van de internetcommunicatie is een blijvend middel, internet dient constant bijgewerkt
te worden naar het laatste nieuws. Dit geldt met name voor informatie en muziek op de website en voor
social media.
Tijdsplanning
JUL

AUG

Direct Mail

X

Recording Single

X

X

Styling

X

X

Fotoshoot

X

X

Videoshoot

X

X

SEPT

OKT

NOV

Tour vastleggen

X

Hardcopy Single

X

Distributie Single

X

X

Website

X

X

Social Media

X

X

Club promotie

X

X

X

Promotietour

X

X

Contest

X

X

Merchandise

X

X

Radio promotie

X

X

X

Televisie promotie

X

X

X

Interviews

X

X

X

X

X

X

Internet Up-to-date

X

X

Evaluatie
Tabel 7 – Tijdsplanning strategie The Exclusive Strings

DEC

X
X
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4.3 Begroting
BEGROTING
FASE 1

Kosten

Singles productie en distributie
Produceren single/remix door remixer/DJ incl radio edit

$. 15.000, 00

Hardcopy single productie ter verzending/promotie (1.500 CD's à €0,75)

$. 1.125, 00

Verzending DJ's

$.

Subtotaal

$. 16.550, 00

425, 00

Fotosessie en Stylist
Fotosessie

$. 1.000, 00

Stylist

$. 3.000, 00

Subtotaal

$. 20.550, 00

Videoproductie
Opname en productie

$. 10.000, 00

Subtotaal

$. 30.550, 00

Reiskosten en verblijf
(reis,hotel etc. 4 dames + 1 manager)

$. 10.000, 00

Subtotaal

$. 40.550, 00

Totaal Fase 1

$. 40.550, 00

FASE 2 & 3
Promotie en Marketing
Nationale Club Promotie, Billboard Dance Charts, Radioshows (bloggers optioneel) (12
weken)

$. 10.000, 00

Billboard Dance Charts Network reporting (12 weken)

$.

Public Relations (5.000 p/m, 3 maanden)

$. 15.000, 00

Online Marketing (2.500 p/m, 3 maanden)

$. 7.500, 00

Video Marketing (MTV, FUSE, BET etc., 12 weken)

$. 4.500, 00

Subtotaal

$. 37.750, 00

Totaal Fase 2&3

$. 37.750, 00

Totaal alle fases

$. 78,300, 00

Onvoorziene kosten

$. 8.000, 00

TOTAAL TOTAAL kosten
Tabel 8 – Begroting Strategie The Exclusive Strings, 3 fasenplan

$. 86,300, 00

750, 00
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In bovenstaande begroting wordt gewerkt met dollars, er wordt immers een markt beoogd met dollarvaluta.
Er is rekening gehouden met onvoorziene kosten. Daarvoor is ongeveer 10% van het totaal aangehouden.
In deze begroting is het gemiddeld bedrag geschat dat nodig zal zijn voor een eerste lancering van The
Exclusive Strings in de Noord-Amerikaanse markt. Veel aspecten binnen de entertainmentindustrie zijn
speculatief en het is een sector met een hoog risico wanneer het aankomt op investeringen. Er is geen
zekerheid te geven of te krijgen dat de investeringen de gewenste resultaten zullen opleveren, enkel in
uitzonderlijke gevallen is dit mogelijk. Een feit is dat The Exclusive Strings voor de Noord-Amerikaanse markt
een unieke act is wat aantrekkelijk is voor verschillende investeerders en platenmaatschappijen.
Voor live-optredens hoeft geen rekening te worden gehouden met investeringen buiten locatie, gages en
andere kosten die komen kijken bij het boeken en tekenen van een contract met The Exclusive Strings welke
veelal voor rekening komen van de boeker. De begroting richt zich daarom op het traject eromheen, met
name het lancerings- en eerste promotietraject. Het opnemen en produceren van nieuwe nummers en
nationale promotie via verschillende media en venues brengt kosten met zich mee. Deze kosten kunnen
variëren wat afhankelijk is van de gekozen benadering. Zoals zichtbaar in de begroting (tabel 8) ligt dit
tussen de $80.000 en $100.000 dollar. Dit bedrag is realistisch omdat er gebruik wordt gemaakt van
promotie vanuit clubs door en met DJ's. Dit is een goede manier om te starten en het drukt de kosten
enigszins. Wanneer mainstream wordt gepromoot nemen de kosten zeer snel toe.
Zoals gezegd is er geen gegarandeerde goede afloop te linken aan bovenstaande investeringen. Echter kan
een artiest die iets brengt dat nieuw, opvallend en kwalitatief goed is voor de markt zonder hit rekenen op 50200 optredens per jaar. Wanneer een hit wordt verkregen stijgt dit enorm en is 'the sky the limit'. Wetende
dat The Exclusive Strings een uniek concept is binnen de beoogde markt wordt er vanuit gegaan dat er een
zekere return on investment zal worden gecreëerd. Uiteraard zal worden onderhandeld met
platenmaatschappijen (een major of meerdere indie's) over mogelijke investering in het concept The
Exclusive Strings om kosten te dekken en om meer bronnen te kunnen aanspreken.
(Jan Ceulemans, JC productions, 2014) & (Curtis Patterson, Entertainment Central, 2014) & Jason Sirotin,
ECGprod, 2013)
Hoofdstuk 5: Evaluatie
De doelstelling van dit communicatieplan is als volgt:
Voor het einde van 2014 een stijging van de fanbase van The Exclusive Strings met ten minste 35 procent
bewerkstelligen onder liefhebbers van elektronische dancemuziek in Noord-Amerika in de leeftijd van 18 tot
35 jaar.
Er zijn meerdere opties mogelijk om te controleren of de doelstelling gehaald is.
Zo kan het websiteverkeer worden bijgehouden, er is sprake van een nieuw op te bouwen website. Voor de
vindbaarheid is het verstandig de URL hetzelfde te houden, namelijk 'www.exclusivestrings.com.' Daarom zal
er een datum worden gesteld waarop de nieuwe website wordt gelanceerd, een datum in augustus, vanaf
wanneer zal worden gemeten. Tussendoor worden op vooraf bepaalde tijdsvakken metingen uitgevoerd. De
clubcampagne (fase 2) loopt van augustus tot oktober en duurt ongeveer drie maanden, afhankelijk van de
resultaten. Het is van belang tussentijds te meten om het resultaat van de inspanningen te zien. Hetzelfde
geldt uiteraard tijdens uitvoer van fase 3.
Dezelfde manier van monitoring is van belang bij social media. Momenteel zijn Facebook en Twitter in
gebruik. Facebook heeft op dit moment 1.249 vind-ik-leuks. Bereikte personen met de berichten komen
voornamelijk uit België, Servië, Nederland en Canada. Niet gek gezien de nationaliteit van de leden van The
Exclusive Strings en het land waar het concept is geboren (België). Er valt echter nog veel winst te behalen
in geheel Noord-Amerika. Er worden wel enkele mensen bereikt, er zijn ook enkele likes, maar er is weinig
betrokkenheid zoals te lezen is uit te cijfers, het aantal betrokken personen is dan ook minimaal. Het is
interessant en belangrijk van deze startpositie uit te gaan en bij de start van de strategie en aan het eind van
iedere fase een nieuwe meting uit te voeren. Zo wordt duidelijk of de fanbase in Noord-Amerika groeit, gelijk
blijft of daalt. Uiteraard is het doel een stijging te creëren in de fanbase van The Exclusive Strings in NoordAmerika. Dit zou voor Facebook moeten betekenen dat in december ten tijde van de evaluatie er een
duidelijke stijging zichtbaar moet zijn zoals te lezen in tabel 9.
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Huidige status Social Media, Facebook
Fans (vind-ik-leuks)

Bereikte Personen

Betrokken personen

Totaal aantal
personen

Canada

186

157

11

354

Verenigde Staten

52

60

4

116

Mexico

0

10

0

10

Totaal

238

227

15

480

Minimaal gewenst
321
307
20
resultaat n.a.v.
Strategie (+35%)
Tabel 9- Huidige status Social Media, evaluatie. Bron: Facebook 1/7/2014, 20:52u

648

Wanneer er sprake is van Social Media wordt er niet alleen gebruik gemaakt van één enkel kanaal.
The Exclusive Strings heeft een Twitteraccount aangemaakt in 2011. Sinds eind 2013 wordt dit account
enigszins actief gebruikt. Doordat deFacebookpagina is gelinkt verschijnen er regelmatig nieuwe tweet.
Echter wordt er niet/nauwelijks interactie bereikt met het publiek. Met de huidige stand van 69 volgers
(1/7/2014, 21:07u) en slechts één like op de laatste 10 tweets moet er een verandering plaatsvinden in het
gebruik en de frequentie daarvan.
Naast deze social-mediametingen dient ook het aantal verkochte tickets, de aantal zoekopdrachten op
internet, boekingsaanvragen, tweets, plays van muziek en video op platforms als soundcloud en vimeo en
de vraag naar hardcopy singles, albums en merchandise nauwlettend in de gaten te worden gehouden om
de populariteit te meten en te kunnen inspelen op verandering en vraag.
De contest die in augustus zal worden uitgeschreven is een mooi moment om te zien of er een goede start is
gemaakt. Er wordt gevraagd aan fans om actief deel te nemen door een fanfoto in te sturen om kans te
maken op mooie prijzen. De hoogte van de respons is interessant om te zien of er een duidelijk stijgende lijn
zit in het aantal betrokken personen.
Ten slotte zal zoals besproken in hoofdstuk 3 in fase 2 van de strategie om de voortgang binnen de charts te
monitoren gebruik worden gemaakt van een Billboard Network Reporter. Deze reporter zal verslag leggen
van de progressie in de charts. Het succes binnen de charts is afhankelijk van toegekende punten welke
gebaseerd worden op clicks, hits, plays en populariteit van het nummer in de betreffende week.
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Bijlage 1: Communicatiemiddel 1
Website
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Bijlage 2: communicatiemiddel
Poster (met Layar-functie)
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Bijlage 3: Plan van aanpak
De opdracht bestaat uit het schrijven van een plan van aanpak, communicatieplan en
reflectiedocument, dit alles is onderdeel van de assessmentopdracht 'I Choose' die vervolgens ook
dient te worden gepresenteerd. Er zal niet worden gewerkt met een externe opdrachtgever, wel
wordt er gekozen voor een bedrijf uit de EMEG-branche of ander creatief bedrijf.
De deadline voor het assessment staat voor op 2 juli 2014 vanwege uitstel in verband met mijn
werkzaamheden in het werkveld. Om te beginnen zal het onderwerp worden vastgelegd. Dit
onderwerp is al duidelijk, namelijk het concept The Exclusive Strings. The Exclusive Strings is
werkzaam in met name de Benelux en in Europa in zijn geheel maar wordt ook regelmatig geboekt
in Azië en Noord-Afrika.
Amerika en Canada komen niet in de doelmarkt voor en hierdoor liggen in die markt wellicht
kansen voor The Exclusive Strings.
Planning:
Allereerst wordt er een planning gemaakt (nu, 15 mei 2014, derde week van mei) voor het
schrijven en voorbereiden van het assessment. Vanwege werkzaamheden zal pas laat kunnen
worden begonnen aan het schrijven van het assessment. Hierdoor is het belangrijk om dit plan van
aanpak te voorzien van een goede planning zodat er geen tijdnood ontstaat tegen de deadline. Het
moet geen probleem zijn om een tijdsvak door te schuiven mocht een deadline in de planning niet
worden gehaald.
mei
Wk 3

juni
Wk 4

Wk 5

Wk 1

juli
Wk 2

Wk 3

Wk 4

Wk 1

Wk 2

Planning
Plan v Aanpak
Interview
Analyses
(int+ext)
SWOT
Confrontatiematrix
Formuleer
kansen
Bedenk
concept
Formuleer
Strategie
Communicatiemiddelen
Twee middelen
uitwerken
Begroting
Evaluatie
Onderzoek
Bronnenlijst
APA
Reflectie
Deadline!
Presentatie

02-07-14
7/13-072014

Tabel 1 – Tijdsplanning assessment 'I Choose.'
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Planning toegelicht:
Dit plan van aanpak wordt nu, 15 mei 2014 in de derde week van mei, geschreven om een helder
inzicht te krijgen in wat moet worden gedaan en als houvast om naderhand reflectie te kunnen
toepassen. Na het schrijven van dit plan van aanpak is het schrijven van het daadwerkelijke
adviesdocument aan de beurt. Allereerst zal er een interview worden gehouden met de manager
van The Exclusive Strings, Jan Ceulemans. Vandaag is een e-mail met vragen verzonden zodat
alvast de basis kan worden ingevuld van de interne analyse. In deze vragenlijst staan vragen met
betrekking tot beleid, missie, visie, kernwaarden en doelgroep. Jan Ceulemans zal hiermee
benodigde informatie kunnen verschaffen met betrekking tot dat wat het concept inhoudt, hoe het
is ontstaan, en wat de gestelde toekomstdoelen zijn. Deze informatie zal vervolgens worden
verwerkt in de interne analyse van het communicatieplan in week 3 en 4 van mei.
Vervolgens wordt informatie gezocht op internet. Het is prettig onderzoeken online te kunnen
raadplegen daar dit betrouwbare bronnen zijn en er in de afgelopen jaren zeer veel onderzoeken
zijn gedaan naar entertainment, social media, internetgebruik, beleving etc. In deze onderzoeken
zullen vooral data en feiten te vinden zijn die kunnen worden verwerkt in de analyses. Onderzoek
zal gedurende het gehele proces moeten gebeuren. Bij iedere stap in het communicatieplan is het
belangrijk het verhaal op feiten te baseren.
Nadat de analyses zijn voltooid kan met die informatie een SWOT-analyse worden gemaakt. Naar
aanleiding daarvan worden de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen tegen elkaar weggezet
in een confrontatiematrix. Daaruit zullen de meeste kansrijke mogelijkheden naar voren komen.
Met deze kans(en) wordt verder gewerkt. Deze SWOT dient klaar te zijn in week 4 van mei. De
confrontatiematrix wordt uitgewerkt in mei in week 4 en 5. De kansen die daaruit volgen dienen op
hetzelfde moment te worden geformuleerd en beschreven.
Het is vervolgens zaak om een concept te bedenken met daarbij een passende strategie welke tot
in detail wordt uitgewerkt. Ook de middelen die daarvoor nodig zijn zullen worden besproken. Twee
ervan worden tot in detail uitgewerkt. In de strategie is een planning verwerkt en een visualisatie
zodat ook visueel inzichtelijk en helder wordt hoe de strategie in zijn werk zal gaan en wat het
beoogde tijdsbestek ervoor is. Voor het concept staan drie weken, dit is ruim maar wel nodig,
tijdsdruk zou het creatieve proces kunnen verstoren en op deze manier is er in de planning speling
aangebracht zodat het geen gevolgen heeft voor het verloop van de verdere planning. Het
bedenken van dit concept zal plaatsvinden in week 5 van mei en de eerste weken van juni.
De strategie en de communicatiemiddelen zullen worden uitgewerkt in juni in week 2 en 3
aansluitend op het bedenken van het concept.
Twee van deze communicatiemiddelen zullen worden uitgewerkt in juni week 4 en juli week 1.
Deze communicatiemiddelen worden in principe gepresenteerd tijdens de presentatie, echter zou
het prettig zijn ze al in het plan te verwerken.
Na de strategie en de middelen volgt de begroting, deze zal zo gedetailleerd mogelijk worden
uitgewerkt. Hierin worden kosten/uitgaven uiteengezet die van belang zijn voor de uitvoer van de
strategie. Uiteraard dient deze begroting zo realistisch mogelijk te zijn en dit kan pas worden
bereikt zodra alle andere gegevens zijn verwerkt en de stappen zijn doorlopen. Daarom is de
begroting gepland in de laatste week van juni en eerste week van juli.
Het communicatieplan wordt afgesloten met de evaluatie, hierin wordt beschreven hoe kan worden
gemeten of de doelstelling behaald is. Deze evaluatie wordt samen met de begroting en in
datzelfde tijdsvak gemaakt.
De bronvermelding is evenals het onderzoek doorlopend gedurende het traject.. Tijdens onderzoek
dienen de bronnen te worden opgeschreven zodat ze kunnen worden vastgelegd in de bronnenlijst
volgens de APA-richtlijnen.
Na afloop van het schrijven van het assessment zal er een reflectiedocument worden opgemaakt
waarin wordt beschreven wat er wel en niet goed ging en of is voldaan aan de planning zoals die in
dit document is opgenomen.
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Verwachting:
Verwacht wordt dat de planning moet kunnen worden aangehouden zoals opgenomen in dit
document. Ondanks de planning een kort tijdsbestek beslaat en er veel werk zal moeten worden
verricht in korte tijd verwacht ik dat ik binnen de gestelde tijd het assessment zal af hebben, ook al
wordt het hard werken. Het hele jaar plan ik alles strak omdat ik daadwerkelijk tijd te kort kom.
Ondanks de strakke planning heb ik alles in één keer gehaald, heb ik mooie punten en weet ik mijn
werk en school nog altijd te combineren, ook al valt dat niet altijd mee. Ik verwacht dat er met deze
planning daarom ook geen probleem moet ontstaan, mocht er ondanks zorgvuldige planning toch
een probleem ontstaan waardoor er een tijdsvak opschuift is dit op te vangen omdat de tijdsvakken
bestaan uit onderdelen van het assessment. Grote onderdelen staan apart en daarvoor is meer tijd
gereserveerd.
Overzicht deadlines:
Inleveren assessment
Presentatie assessment

2
juli 2014
7-13 juli 2014
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Bijlage 4: Reflectiedocument
Reflectie op planning:
Ik heb de planning gelukkig een heel eind kunnen aanhouden zoals die er stond. Het
reflectiedocument heb ik op de dag voor de deadline geschreven en de communicatiemiddelen
heb ik ook vrij laat uitgewerkt, maar de rest is keurig volgens planning verlopen.
Ik merkte wel dat de tijdsdruk mijn creativiteit soms in de weg zat. Het concept en de strategie die
ik in mijn hoofd had en in eerste instantie ook (globaal) had uitgewerkt is twee keer veranderd en
heb ik vervolgens compleet vervangen voor dat wat het nu is. Zoals wel vaker krijg ik creatieve
ingevingen op vreemde momenten. Zo ook nu, waardoor ik mijn volledige concept en strategie heb
veranderd. Dit leverde extra werk op waardoor ik flink moest werken om aan de planning vast te
kunnen houden, dit is me uiteindelijk toch gelukt omdat ik speling had gecreëerd in de planning,
voornamelijk bij het schrijven van de strategie.
Van nature ben ik een echte planner. Ik combineer een fulltime studie met een onregelmatige
haast fulltime baan als artiest. Ik mijn werk heb ik te maken met zeer onregelmatige tijden, hierdoor
is het heel lastig overzicht te bewaren. Om dit voor mezelf toch zo gemakkelijk mogelijk te maken
zorg ik ervoor dat ik zo veel mogelijk plan voor mijn studie. Op die manier is in ieder geval íets
gestructureerd. Tot op heden lukt het me aardig om beide bezigheden te combineren, ook met
projecten is dit geen probleem geweest. Gelukkig heb ik hier al wat meer ervaring in waardoor ik
ver vooruit heb leren kijken, dit helpt me nu enorm.
Reflectie op proces:
Ik ging vlot van start, de interne analyse kon ik met behulp van de beantwoorde vragen door
manager Jan Ceulemans vlot uitwerken. Ook de externe analyse verliep vlot, alleen bij demografie
heb ik lang getwijfeld over wat ik nu precies moest en wilde uitwerken. Tot aan de SWOT-analyse
en de confrontatiematrix ging het goed. De twee meest kansrijke mogelijkheden werden al snel
duidelijk.
Nu moest dit worden omgezet in een concept en een strategie. De tijdsdruk zorgde voor een
massa ideeën waar ik geen overzicht in kon aanbrengen. Daar waar ik verwachtte, ondanks de
ingeplande drie weken, één week nodig te hebben heb ik daadwerkelijk alle weken zoals ze op de
planning stonden benut. Het concept heb ik eenmaal geheel veranderd en de strategie is drie keer
opnieuw uitgewerkt tot ik tevreden was. Toen ik eenmaal bezig was met de huidige strategie en ik
in mijn concentratie zat kwam het gemakkelijk. Ik heb hierbij geput uit ervaring in het werkveld,
onderzoeken en kennis van mensen om mij heen zoals manager Jan Ceulemans.
Ik heb kort samengevat te maken gehad met een vliegende start, een dip in het midden rondom de
uitwerking van de strategie. Gelukkig was dit iets dat ik van tevoren, uit zelfkennis, had
ingecalculeerd waardoor de planning alsnog kon worden aangehouden.
Reflectie op eindresultaat:
Ik ben tevreden met het eindresultaat Ik ben een enorme perfectionist, alles kan altijd beter. Ik heb
het mezelf best moeilijk gemaakt met dit plan, het is erg diepgaand en het bevat meerdere fases.
Ondanks dat heb ik de strategie wel kloppend weten te maken en denk ik dat deze daadwerkelijk
uitvoerbaar zou/zal kunnen zijn wat dit voor mij tot een toch wel geslaagde opdracht maakt.
Ik ben erg benieuwd naar de presentatie voor de assessoren. Presenteren vind ik niet eng normaal
gesproken maar op dit moment vind ik het gek genoeg toch spannend. Zoiets als dit vind ik vele
malen enger dan op een podium staan, waarschijnlijk omdat ik in dit geval daadwerkelijk word
beoordeeld op mijn kunnen.
Toch denk ik met het onderliggende plan dat de presentatie ook moet gaan lukken. Ik heb een
sterk plan geschreven en een sterk plan verkoopt zich bijna vanzelf.
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