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Bijlage 1
1.1 Leadsheet interviews NL & EN
Geachte Heer/Mevrouw,

Mijn naam is Danielle van Berkom en ik ben student aan Fontys Academy for Creative Industries te Tilburg, Nederland. Voor mijn
afstudeerscriptie doe ik momenteel onderzoek naar het ‘zakelijk beslissingsproces’. Dit proces richt zich op evenementorganisatoren
en artiestenbureaus in de Duitse markt, werkzaam in zakelijke evenementen. Het doel van mijn onderzoek is inzicht krijgen in hoe een
nieuwe Nederlandse Dance act, bestaande uit enkel dames, zich kan positioneren in de Duitse markt voor zakelijke evenementen.
Het zakelijk beslissingsproces start wanneer bedrijf X besluit een evenement te organiseren en eindigt met een evaluatie van het
proces en de prestatie van de artiest na afloop van het evenement.
Op de volgende pagina heb ik het proces geschetst. Ik heb vragen toegevoegd die betrekking hebben op het beslissingsproces en op
positioneren, deze vragen kunt u op de pagina invullen. Een andere mogelijkheid is een interview via Skype of Facetime, waarbij ik u
vraag om mij door het proces te praten. Ik stel u hierbij dezelfde vragen als die hieronder te vinden zijn. Dit is iets sneller en
persoonlijker, maar uiteraard is de keuze volledig aan u.
Ik ben als volgt bereikbaar:
Skype: Danielle.van.Berkom
Facetime telefoonnummer: +31 6 12 94 41 96

Ik zou het zeer waarderen als u even de tijd zou willen nemen mij door dit proces te praten en ik dank u bij voorbaat voor uw hulp op
weg naar mijn diploma.

Met vriendelijke groet,
Danielle van Berkom
Student afstudeerfase Fontys Academy for Creative Industries
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Hieronder schets ik het beslissingsproces zoals dit is gebleken vanuit theorie. Als u over de invulling van de fasen een ander idee
heeft, bijvoorbeeld dat fasen in het proces worden samengevoegd of inhoudelijk anders worden ingevuld, schroom dan niet om iets
te veranderen of aan te vullen. De fasen in het beslissingsproces lijken als volgt te zijn.

Fase 1: Bedrijf X besluit een evenement te organiseren.
Fase 2: Bedrijf X heeft een globaal idee van de inhoud van het evenement en zoekt naar organisaties die het bedrijf zouden kunnen
helpen bij de realisatie.
Fase 3: U krijgt een aanvraag van bedrijf X met daarin het verzoek om bedrijf X te adviseren over de invulling van het evenement, met
de focus op entertainment.
Vraag 1: Welke specificaties vraagt u op?
Denk hierbij aan datum, tijdsduur, aantal gasten, soort entertainment, budget et cetera
Fase 4: U besluit een lijst op te stellen met artiesten om een overzicht te krijgen van een mogelijke invulling van het evenement.
Fase 5: U start met het opvragen van offertes door contact te leggen met artiesten (en/of bureaus), met de vraag om een offerte op te
maken en u toe te sturen.
Vraag 2: Plaatst u een optie en hoe lang blijft deze optie in het algemeen geldig?
Fase 6: U evalueert de voorstellen/offertes die u ontvangen heeft van artiesten (en/of bureaus).
Vraag 3: Op welke criteria selecteert u de ingestuurde offertes?
Denk hierbij aan: kwaliteit, prijs, genre, uitstraling, service, imago, innovatie, concurrentie et cetera
Vraag 4: Bij consumentengoederen overwint meestal het product dat wordt aangeboden met de hoogste kwaliteit tegen de laagste
prijs. Ben u het hiermee eens in uw werkveld, of focust u op andere zaken?
Fase 7: De voorlopige keuze valt op artiest Y en besluit de optie te behouden tot de uiteindelijke beslissing is genomen, uiteindelijk
wordt overgegaan tot boeking.
Vraag 5: Hoe lang voorafgaand aan een evenement wordt een boeking in het algemeen definitief gemaakt?
Vraag 6: Zijn er meer mensen betrokken bij het proces en is er sprake van een hiërarchie in het beslissingsproces? Zijn er
verschillende mensen betrokken bij verschillende fasen?
Vraag 7: Is er één person die de autoriteit heeft tot het nemen van de beslissing en het bevestigen van de boeking, of mogen meer
mensen de beslissing nemen?
Fase 8: Na afloop van het evenement, wordt een evaluatie uitgevoerd met bedrijf X.
Vraag 8: Op welke criteria wordt de evaluatie uitgevoerd?
Denk hierbij aan: kwaliteit, sfeer, flexibiliteit, verantwoordelijkheid, service, gedrag, vriendelijkheid, uitstraling, et cetera
Vraag 9: Kan een positieve uitkomst van de evaluatie een basis leggen voor een toekomstige samenwerking, een langdurige
werkrelatie?
Een aantal korte vragen met betrekking tot de theorie


Vraag A: Uit onderzoek blijkt dat diverse aspecten invloed uitoefenen op het beslissingsproces. Het meest invloedrijke
aspect is mate van risico. Vooral bij een ‘nieuwe aankoop’, een nieuwe artiest in dit geval, voelen evenementenbureaus
en boekingskantoren een zekere mate van risico. Ben u het hiermee eens? Zou u een manier kunnen noemen waarop dit
gevoel van risico kan worden verminderd?



Vraag B: Naast het feit dat het gaat om een nieuwe aankoop, is het proces complex en is er sprake van tijdsdruk.
Denkt u dat deze twee aspecten inderdaad een reden zijn om niet samen te werken met nieuwe artiesten en te
vertrouwen op bestaande relaties met artiesten waar u al eens mee heeft gewerkt? Waarom wel of niet?



Vraag C: Om de mate van risico te verminderen hebben experts het ‘Country-of-Origin’ effect aangehaald. Dit effect is
kortweg een ‘Made in …’ label en is een label voor waargenomen kwaliteit. Dance muziek van Nederlandse herkomst
geniet grote bekendheid. Experts hebben in eerder onderzoek aangegeven dat dit effect zou kunnen helpen bij het
lanceren van een nieuwe Dance artiest in de Duitse markt, dankzij hoge waargenomen kwaliteit van Nederlandse Dance
muziek. Hoe denkt u hierover? Denk u dat dit effect het gevoel van risico zou kunnen verminderen doordat het een gevoel
geeft van zekerheid, kwaliteit en vertrouwen met betrekking tot een nieuwe Dance Act?



Vraag D: Hoe komen nieuwe acts in het algemeen onder uw aandacht? Tijdens welke fase in het proces zou dat het geval
zijn? Kun u definiëren hoe een nieuwe act zichzelf zou kunnen positioneren om uw aandacht te trekken?

Hartelijk bedankt voor uw tijd!
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Dear Sir/Madam,

My name is Danielle van Berkom and I am a student at Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg, The Netherlands.
For my graduation thesis I currently am doing research on ‘organizational buying behaviour’. This process regards event organizers
and artist agencies in the German market for corporate events. The goal of my research is to get an insight in how to position a new
all-female Dutch Dance Act in the German market for corporate events.
The organizational buying process starts when a company decides to organize an event and ends with an evaluation on the process
and performance of the artist after the event has come to an end.
On the following page I have drafted the process. I have added questions regarding the decisional process and positioning, these
questions can be answered on the page. Another possibility is to talk through Skype or Facetime, by which I will ask you to talk me
through the process. I will ask you the same questions as below, which is a little faster and more personal. It is entirely up to you.
I would be available on:
Skype: Danielle.van.Berkom
Facetime phonenumber: +31 6 12 94 41 96

I would appreciate it if you would take some time to talk me through the process and thank you on forehand for helping me In
reaching towards my degree.

Kind regards,
Danielle van Berkom
Graduation Student Fontys Academy for Creative Industries
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Below I have drafted the phases in the decision process derived from theory. If you have a different vision on the phases in the
process, for example because phases are being combined rather than separated or if a phase has different content, please do not
hesitate to change or add anything. The phases in the process seem to be as follows.
Phase 1: Company X decides to organize an event.
Phase 2: Company X has a global idea on the contents of the event and searches for event companies to cooperate with.
Phase 3: You get an inquiry from company X with the question to advise on filling in the event, focussing on entertainment.
Question 1: Which specifications do you ask for? Think of things such as: date, duration, number of guests, type of entertainment,
budget, etcetera
Phase 4: You decide to draw up a list of artists so you will get a clear overview on a possible program for the upcoming event.
Phase 5: You start asking for inquiries by contacting artists (and/or agencies) asking them to send you their offer.
Question 2: Do you place an option and for how long does the offer stand in general?
Phase 6: The offers you have received from the artists (and/or agencies) are being evaluated.
Question 3: On what criteria do you select?
Think of things such as: quality, price, genre, appearance, service, image, innovation, competition etcetera
Question 4: In consumer goods the product with the highest quality for the lowest price wins. Do you feel it is the same within the
business you are in, or do you focus on other aspects?
Phase 7: You decide to choose Artist Y and tell the artist to hold the option for you, ultimately you will book after the decision has been
made.
Question 5: How long before the event do you confirm a booking (in general)?
Question 6: Are multiple people involved in the process and is there any hierarchy in this decision making process? Are different
people involved in different phases?
Question 7: Is there one person that has authority to confirm a booking, or do more people get to take that decision?
Phase 8: After the event has taken place, an evaluation will be done with Company X.
Question 8: On what criteria will you be evaluating?
Think of things such as: quality, ambiance, flexibility, responsibility, service, behaviour, kindness, appearance etcetera
Question 9: Could a positive outcome be a basis for future relations and cooperation?

A few small questions on theory:


Question A: From research it seems several aspects influence the process. The most influential aspect is perceived risk.
Especially with a ‘new buy’, so a new artist in this case, agencies and organizers feel a certain level of risk in cooperating
with them. Do you feel this way? Could you name a way to reduce this feeling of risk?



Question B: Besides the facts that it is a new buy, the process is complex and time pressured. Do you feel that these two
components are a reason to not cooperate with new artists but to build on existing relationships with artists you have
worked with before. Why yes or no?



Question C: In order to reduce perceived risk experts have mentioned the ‘Country-of-Origin’ effect. This effect in fact is a
‘Made in …’ label and is a perceived quality label. Dance music is a widely known export product from The Netherlands.
Experts in previous research have said that this effect could help launch a new Dance artist in the German market, due to
the high perceived overall quality of Dutch Dance music. How do you feel about this? Do you think the effect would
reduce the amount of risk and give a feeling of certainty, quality and trust to a new Dance Act?



Question D: How do new acts in general come to your attention? During what phase in this process would that be? Could
you define how a new act would have to position itself to draw your attention?

Thank you for your time!
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Bijlage 2: Analyse Interviews
2.1 Stap 1: Open Codering
Interviews open gecodeerd
Respondent 1
Naam: Beate van Baal – vd Molen
Functie: Eigenaresse klein boekingskantoor Duitsland, zangeres (DE)
Datum afname: 08 mei 2017
Tijd; 50 min 14
Toestemming opnemen audio: Ja
Controlevariabelen: (a) achtergrond in het zakelijk evenementen- en artiestenwezen: JA
(b) kennis van de Duitse markt: JA
(c) ten minste tien jaar ervaring: JA

Open Coderen
O

Dit interview gaat over het zakelijk beslissingsproces en het betreft een
positioneringsonderzoek. Voor de Duitse zakelijke entertainmentmarkt. Mijn naam
is Danielle van Berkom en ik ben de onderzoeker en ik heb nu een interview met
Beate van Baal.
Een aantal vragen die ik ga stellen kunnen een 'waarom' vraagstelling bevatten. Dit
is niet om vervelend te zijn, maar om naar dieperliggende waarden te zoeken. Dit
kan ik ook doen door te vragen goede of slechte voorbeelden te geven. Maar dat
zal je gaandeweg het interview merken.

R1

O
R1
O

R1

O
R1
O

R1

Zou je jezelf willen voorstellen?
Ik ben Beate van Baal en ik ben zangeres en heb tevens een boekingskantoor in
Duitsland. Ik ben dus Nederlandse en woon in Duitsland, al veertien jaar. Het
boekingskantoor heb ik het afgelopen jaar echt officieel alleen werk ik als zangeres
al veertien jaar in Duitsland, dus op de Duitse markt. Ik ben 47 jaar.
Dankjewel dat je hieraan wilt deelnemen alvast. Ik denk gezien je ervaring dat dat
heel nuttig gaat zijn.
Ik weet het niet, ik hoop het echt!
Zoals ik al aangaf gaat het in eerste instantie om het zakelijk beslissingsproces, dus
het proces waarbij een bedrijf een vraag bij jou neerlegt als kantoor tot aan het
moment na de boeking, na het evenement een evaluatie. Kun je mij vertellen hoe
dat gaat vanaf het moment dat een bedrijf zegt: 'ik heb entertainment nodig voor
mijn evenement', hoe dat in zijn werk gaat?
Dit is alleen bij mij. Nogmaals ik ben niet een standaard boekingskantoor. Omdat ik
zelf zangeres ben probeer ik mijn eigen acts te verkopen, dus mijn act en andere
acts die ik heb. Dus gaat het ook een beetje, niet zo zakelijk als de meeste normale
boekingskantoren. Omdat het meer persoonlijk is, ik benader dat altijd meer
persoonlijk dan misschien heel strikt en zakelijk zoals Duitse boekingskantoren dat
zullen doen. Op het moment dat een klant bij mij zegt 'ik heb een evenement', dan
vraag ik natuurlijk eerst wat het feest is. De tijden, het schema van het evenement
ongeveer, ik geef ze een paar voorbeelden wat ik te bieden heb. Zo kom je in een
gesprek erachter wat het ongeveer is. Dus sommige mensen beginnen dan met
'het is een feest van 200 mensen' en dan komen er ineens allerlei dingen bij. Dan
hoor je dat er misschien speeches zijn, of nog andere acts. In zo'n persoonlijk
gesprek probeer ik eerst uit te vinden wat het is.
Jij bent in dit geval in de organisatie dus degene die het entertainment levert, of
een deel van het entertainment.
Ja, dat klopt.
Dus in jouw geval ben jij dus de enige die de beslissing neemt. Kun je aangeven of
bij boekingskantoren of evenementenbureaus in Duitsland meerdere personen in
dat proces betrokken zijn?
Ja, absoluut. In Duitsland is het zo, er heerst hier nog een enorme hiërarchie. Dus
niemand mag zomaar beslissen. Dus als jij op een boekingskantoor in Nederland
zit, dan is het anders. Maar hier moet je met die en dan moet je met die baas en
dan nog eens met die baas, en dan moeten er 100.000 e-mails doorheen. Nou ja
goed, een eindeloos verhaal. Dan moet als ik met een ander boekingskantoor ook





Persoonlijk, minder
zakelijk
Specificaties evenement
soort event
tijden
Verdere invulling
programma
Persoonlijk contact




Hiërarchie
Veel contactmomenten



Één beslisser
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O
R1

O

R1
O
R1
O

R1

werk, dat is altijd heel grappig om te zien hoe dat gaat, want die kunnen ook nooit
beslissen. Dus ik beslis direct, maar zij kunnen dus de contactpersoon die
bijvoorbeeld bij mij een boeking neerlegt van als het een agency is, een andere
agentuur. Dan gaat dat eerst alleen maar per e-mail, altijd 100.000 keer en dan
moet dat nog een keer overlegd worden met hun baas en dan moet er nog een
keer overlegd worden met de klant. En dan komen ze weer bij je terug.
En is dan het gehele proces dat steeds hogerop wordt neergelegd of zijn er nog
bepaalde mensen die een afzonderlijke taak hebben binnen zo'n proces.04:33
Ja, er zijn verschillende mensen die inderdaad verschillende taken hebben.
Bijvoorbeeld één iemand doet alleen maar contracten en het administratieve, de
ander doet dan bijvoorbeeld contact met de klant en de meetings. 04:50
Het is dus echt zoals ze dat noemen een Decision Making Unit (DMU), dus een
verschillende rollen die elkaar aanvullen en die vervolgens hogerop de beslissing
laten vallen.
Dat is heel vaak zo, ik weet niet of dat overal zo is, maar vaak wel. In mijn geval
dan bijvoorbeeld weer niet.
Nee precies, wat jij bent inderdaad degene die zelf de beslissing neemt, omdat jij
als persoon in het proces betrokken bent.
Ja.
Oké, dus je vraagt naar tijdsduur, soort entertainment. Ze komen in jouw geval
natuurlijk bij 05:54 jou dus dat is een bepaald soort entertainment. Vraag je
bijvoorbeeld ook naar budget, sfeer, techniek?
Ik vraag álles, meestal is het zo dat ik het liever in een persoonlijk gesprek
doorneem. Met mijn klanten dan. Dus als iemand een e-mail schrijft of mij belt dan
zeg ik 'goh, laten we afspreken dan kunnen we elkaar ontmoeten en dan kunnen
we eerst eens gaan kijken wat er allemaal mogelijk is, dat ik een beetje een idee
krijg van jullie evenement'. 05:51
Dus inderdaad, ik wil dan precies weten waar de locatie is, wat de tijden zijn die ze
in gedachten hebben en meestal vul ik het eigenlijk wel in. Omdat ik natuurlijk al
zo lang ervaring heb, ik geloof al 27 jaar, met dit soort dingen. Dan probeer ik ze
een beetje op weg te helpen en dan zie je dat mensen zeggen 'o ja, dat is ook leuk'
en soms denken mensen dat ik alleen zangeres ben en dan denken ze alleen een
zangeres te krijgen maar dan kunnen ze echt een gigantisch breed scala aan
verschillende acts en die bied ik ze dan ook allemaal gewoon aan. Maar ik kijk
gewoon eerst wel naar wat het voor feest is, waar is het, hoe groot is het, de sfeer.
Dan praten we pas over de verschillende acts en de techniek. 06:45
Vraag ik natuurlijk of die techniek aanwezig is en dat soort details, waar het
podium staat, hoe laat de gasten worden verwacht, dat soort dingen.

O
R1

O

R1

O

R1
O

Ja precies, je vraagt zelf details en hebt zelf vrij veel sturing en invloed op dat
proces.
Eigenlijk stuur ik bijna altijd alles. Want veel weten mensen niet en je moet ook
niet, dat klinkt misschien heel raar, maar in mijn geval laat ik ook niet zo heel veel
aan de mensen over. Vaak weten ze het niet, ze willen een feest en vaak houden
ze zich daar niet helemaal mee bezig van A tot Z. Dus is het heel prettig als jij met
ervaring komt en kan zeggen: 'nou luister, doe het zo, dit is wat ik te bieden heb
dan hoef je je daar geen zorgen meer over te maken'.
Ja, dus je neemt ze dat eigenlijk echt uit handen. En denk je dat je dat kunt
doortrekken naar de Duitse entertainmentmarkt voor de zakelijke evenementen.
Omdat eigenlijk al die boekingskantoren, evenementenbureaus inderdaad die
kennis in huis hebben waardoor ze de kant kunnen ontlasten?
Meestal is het wel zo. Hier in Duitsland is het echt zo, de grote bedrijven, tenzij je
ze zelf kent. Ik ken heel veel bedrijven dus dan ga ik er zelf naartoe. Dan zeg ik
'luister, vergeet die agencies, kom maar gewoon bij mij, haha'. Dat zijn ze al
helemaal niet gewend. Er heerst een hele erge hiërarchie dus alle moet echt zoals
het hoort. Dus de meeste bedrijven hebben gewoon vaste eventagencies met wie
ze werken, dat zijn vaak best wel grotere kantoren en die nemen alles van A tot Z
over.08:09
Precies, oké dus eigenlijk zijn zij el de spil in het proces. En in jouw geval, je bent
kleiner want je doet het zelf, maar eigenlijk bekleed je dezelfde rol. Dat is eigenlijk
het verhaal.
Ja.
Nu heb ik even een klein uitstapje, ik heb gemerkt in de theorie dat bedrijven bij
jou komen specifiek voor en bepaald entertainment.
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R1

Dat is niet altijd zo, als ik bijvoorbeeld mensen spreek en die geven een feest. Dan
denk ik 'o, feest'. Dan stel ik mezelf voor, wacht eens even, als je een feest
organiseert dan moet je bij mij zijn. 'O, wat doet u dan?' Dus dat doe ik ook.

O

Het kan inderdaad nog steeds heel breed zijn dan. Eigenlijk past deze fase dan wel
heel goed bij jou. Op een gegeven moment heeft een bedrijf bij jou als
boekingskantoor dus opgevraagd wat voor feest, wat heb je nodig, wat wil je. Dan
wordt er eigenlijk gezocht naar leveranciers, dus naar artiesten, naar
entertainment wat bij dat evenement past. 09:24
Welke specificaties worden daar nog meer opgevraagd. Waar denk je dan over na?
Je hebt specificaties opgevraagd naar aanleiding van het evenement, dus wat
willen ze. Waarop selecteer jij dan?
Ik moet heel eerlijk zeggen, dat is best wel persoonlijk weer want dat is mijn kracht
hoe ik het doe. Ik weet dat wat ik in huis heb, dat is gewoon goed. Voor alles, elk
evenement. Dus ik kan ook alle kanten op. Ik heb een ontzettend groot netwerk
aan muzikanten. Dus stel dat ik nou net geen grote band heb dan krijg ik die
binnen vijf minuten samen. Hier zijn heel 10:06 heel veel bands niet samen, heel
veel bands ontstaan uit freelance muzikanten. Als ze een twintig man orkest willen
dan is dat ook te regelen. Je moet zelf een beetje de creativiteit hebben. Ik kan
alles aanbieden, alles wat ze willen. Dus ik heb standaard sowieso al hele goede
acts, waarvan ik zo overtuigd ben, waarvan ik weet dat ik ze verkoop. dat weet ik
want dat is tot nu toe altijd zo geweest. En als ze dan net iets anders willen dan
regel ik dat ik dat heb.
Het is dus eigenlijk echt maatwerk.
Het is echt maatwerk. Het is écht gewoon met alles dat ik doe, en wat ik inderdaad
al zei, als ik het niet heb dan krijg ik het wel.
Ik merk heel erg in je verhaal dus inderdaad selecteert op het moment dat je dus
een artiest of entertainment gaat zoeken bij een evenement dat je heel erg
selecteert op kwaliteit.
Ja, dat sowieso.
Zijn er dan nog andere aspecten waar je op selecteert? Want in
consumentenmarkt is het vaak de prijs, maar je gaat echt meer op kwaliteit zitten
begrijp ik.
Ik zit op kwaliteit, en de prijs weet je, ik heb gewoon een prijs aan elke act en als ze
het niet willen, dan niet. Zo ben ik. Ik ga nooit rommelen met prijzen, dus als ik een
act heb en die kost zo en zoveel en mensen zeggen 'dat is een beetje duur', dan ga
ik eerder kijken of ik nog een andere formatie kan maken, of iets anders wat wel in
hun budget past. Dus als ze zeggen dat het te duur is dan is gelijk altijd de
vraag, 11:41 heeft u een budget in gedachten. Dan weet ik waar ik een beetje
moet zoeken. Anders is het voor mij heel moeilijk, anders denkt u steeds 'dat is
teveel'. Maar ik kan voor elk budget, voor elk evenement kan ik iets, of heb ik iets
te bieden. Maar dan moet u mij heel duidelijk aangeven wat dan het budget is en
dan kan ik u weer een voorstel. Kwaliteit staat bij mij voorop en daar moet je me
voor betalen. Dat is net als wanneer je naar de slager gaat of naar de Aldi, een pak
vlees. Dat is misschien niet met muziek te vergelijken, dat slaat helemaal nergens
op, haha.
Haha, ik snap wat je bedoelt, je gaat voor kwaliteit dus de prijs is dan van
ondergeschikt belang.
Laat ik het zo zeggen, je kant of een tas bij Chanel kopen dan weet je wat je krijgt,
of een tas bij de H&M en dan weet je ook wat je krijgt. Dat is misschien
beter.12:35 Dat is met mijn groepen ook zo, willen ze iets goedkopers dan moeten
ze iets anders gaan zoeken. Dan moeten ze niet bij mij komen. En als het wel
serieuze klanten zijn die zeggen 'maar luister, ik vind het echt geweldig' want ik
heb ze natuurlijk inmiddels van alles gepresenteerd en laten zien. Ja, dan vraag ik
naar budget en als ze er dan een heel klein beetje vanaf zitten dan kom ik
natuurlijk iemand wel tegemoet. Maar meestal heb ik dat probleem niet.
Je bouwt natuurlijk ook een netwerk op, mensen weten waar ze komen en ze
weten dat ze daar voor kwaliteit komen.
Dat is het, daar gaat het om. Dat is in mijn geval zo.
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Dan leg ik weer even de vraag naar het algemeen. Er wordt natuurlijk, zoals jij zegt,
gezocht naar een artiest of naar entertainment met de hoogste
kwaliteit.13:24 Entertainment met de hoogste kwaliteit tegen de laagste prijs
overwint meestal, dat is volgens de theorie zo. Maar, stel je komt bij een groot
boekingskantoor of evenementenbureau. Selecteren zij naar jouw idee ook
vaak 13:36 op kwaliteit bij het kiezen van entertainment? Merk jij nu als je in
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Duitsland, ik weet niet of je dat kunt doortrekken, maar kijk of je dat kunt
inschatten, selecteren zij ook op beste kwaliteit?
Neen, ik denk het niet, ik denk dat het bij boekingskantoren in het algemeen heel
anders werkt. Want er is zoveel concurrentie, dat iedereen gewoon probeert te
verkopen wat ze kunnen verkopen. En daar gaan heel veel artiesten aan ten
onder 14:57 En heel veel mensen die echt iets goeds proberen neer te zetten die
worden gewoon eigenlijk ontzettend misbruikt. Het is behoorlijk erg. Ze weten dat
mensen willen werken en dat word behoorlijk uitgebuit heb ik gemerkt. Ik heb die
ervaring zelf ook gehad. Dat ik bij een bureau ben geboekt, een aanvraag kreeg en
uiteindelijk erachter ben gekomen dat mijn prijs 3.500 euro was en dat die werd
doorberekend aan de klant voor 10.000 euro. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat soort
dingen gebeuren ook. Dus proberen zo goedkoop mogelijk, het is handel, dat is
normaal. 15:37
Ja, een zo groot mogelijke marge.
Ja, en ik doe dat anders omdat ik natuurlijk zelf artiest ben. Dus ik kan niet spreken
over die bureaus, dat moet je zelf met een echt artiestenbureau bespreken, hoe zij
dat doen. Maar ik weet ook niet of ze altijd de waarheid zeggen natuurlijk. Maar
omdat ik zelf artiest ben, weiger ik mijn collega's, want daar komt het eigenlijk op
neer, helemaal naar beneden te drukken om vervolgens werk te kunnen krijgen.
Dus inderdaad kwaliteit staat bij mij voorop en ik heb nog nooit gemerkt dat
iemand dan zegt 'nee, laat maar.' Dat willen mensen toch uiteindelijk. 16:18
Ja, je merkt dus inderdaad zoals jij dat nu aangeeft dat in de
evenementenindustrie, bij die bureaus heel veel concurrentie is. Dus dat daar
eerder wordt geconcurreerd op prijs, op hogere marges dus niet zozeer op service,
klantvriendelijkheid of kwaliteit.
Nee, inderdaad dat ook niet.
Denk je daarom, even alvast een uitstapje naar DamesDraaienDoor alvast, waar
denk je dat de kansen liggen. Aangezien er zo zwaar geconcurreerd wordt. 16:45
Voor mij is het geen probleem, ik heb al eerder damesgroepen gehad dus ik heb
daar geen probleem mee, ik ga aan die hele markt voorbij. Ik hoef niets met die
agencies te maken te hebben. Ik ben zelf mijn eigen netwerk en die is groot
genoeg na veertien jaar hier gewerkt te hebben en gewoond en ik ga het zelf op
eigen initiatief aanbieden en dan gaat het vanzelf lopen. En ik heb een paar trucs,
'tricks up my sleeve' zeg maar, waarvan ik weet dat DamesDraaienDoor sowieso
gaat lukken. Maar niet als ik het bij agencies ga neerleggen, dat doe ik ook niet.
En de reden daarvoor zou zijn, vanwege de concurrentie?
Omdat ze mijn prijzen kapot maken, en daar heb ik geen zin in. Want ik probeer
iets op te bouwen en hier naar buiten toe wil brengen dan wil ik niet dat anderen
daarmee vandoor gaan. 17:43 Ik heb het gemerkt in Nederland, ja, dan word je als
artiest teveel uitgebuit en ik merk gewoon dat ik dat niet wil. Dus als het een groep
is die ik ga vertegenwoordigen dan wil ik dat ook alleen kunnen doen en dan
komen ze naar mij en dan moeten daar ook hele duidelijke afspraken in zijn. Ik heb
nu door een Duitse advocaat een heel strak contract laten maken. 18:09 Waar het
ook allemaal instaat, want ik wil dat gewoon niet. Ik wil niet dat ermee wordt
gerommeld en gegooid en dat die agency ermee aankomt en die en dan allemaal
verschillende prijzen en dat kan gewoon niet. Dan maak je het voor jezelf kapot.
Dus kwaliteit en eenduidigheid. 18:29
Ik maak even een uitstapje. Kwaliteit is voor jou belangrijk omdat jij zelf natuurlijk
de spil in het verhaal bent. Bij grote bedrijven wordt er echter zwaarder
geconcurreerd dus daar selecteren ze op prijs, hoge marges en is het veel
zakelijker, veel harder en is er weinig ruimte. De vraag daarbij is 20:13 is er dan wel
ruimte voor een nieuwe artiest. Heb jij het idee dat het daarom veel verstandiger
is om bij een kleiner kantoor zoals dat van jou, een klein boekingskantoortje om
daar te gaan zitten?
Ik denk het wel, want mijn ervaring is toen ik in Nederland zat, zat ik bij John de
Mol/Wentink, een van de grootste van destijds. En dan val je eigenlijk in een soort
poule van duizenden artiesten waarin lekker kunt gaan zitten wachten tot je zelf
een keertje wordt geboekt. Dus ik had toen gelukkig hele goede contacten met de
boekers en die belden constant op en daar was ik bevriend mee geraakt, dus die
schoven mij iedere keer voor. Maar ja, als je dat niet doet dan heb je pech en dat is
hier precies hetzelfde. Je kan bij alle boekingskantoren gaan zitten waar je wilt
maar je valt gewoon in een soort gat waar honderdduizenden mensen in zitten
want ze bieden tegenwoordig veel te veel aan en bij mij, bij iemand zoals ik, zit je
natuurlijk goed. Want ik doe het natuurlijk met hart en ziel en ben alleen maar met
dat bezig, en ik heb ook niet teveel. Ik zal een voorbeeld geven van de violiste van
mijn meidengroep. Zij ging op een gegeven moment, toen hadden we afgesproken
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dat we een groep waren met z'n allen, ik ging met hart en ziel ervoor en was alleen
maar bezig met dat te boeken. En toen kwam ik erachter dat zij onze groep,
zichzelf met één of ander danspaar, nog allemaal violisten en weet ik wat ze
allemaal op die website zette, iets van acht tot tien acts. Ja, weet je, dan heeft zo'n
groep als zo'n meidengroep helemaal geen kans. Dat is veel goedkoper, dan
nemen we dat maar. Dat slaat nergens op, nee, zo iemand denk ik, maar dat is
meer in mijn, dan spreek ik echt alleen voor mezelf, daar kan je maar beter als een
exclusieve act ergens zitten. Waar iemand ook nog eens zelf erbij hoort, dat is in
mijn geval zo, en dan daarvoor gaat. Dat werkt beter dan tien, twintig acts te
hebben, iedereen vraagt nu ineens of ik ze wil gaan boeken en dat ga ik gewoon
niet doen.
Want je wilt eigenlijk een kleine poule behouden om je acts op te laten vallen.
In dit geval dan de DutchDanceDivas, een DJ met zang en één hele grote naam aan
een artiest erbij die alles zometeen goed gaat maken. En dat is mijn troef, en dat is
wat ik doe en daar ga ik voor en focus ik me op, en ik wil dat dat een succes wordt.
En sorry, ik denk dat dat geldt voor elk boekingskantoor, van misschien iemand die
geen artiest is maar gewoon echt een manager of een kantoor heeft waar ze
alleen één of twee bepaalde acts boeken, daar geloven ze dan zo in, dus dan zullen
ze al hun tijd en energie daarin steken in plaats van alle dertig acts die ze er nog
omheen hebben waarvoor ze kunnen kiezen. 23:18
Dan moet de aandacht verdeeld worden inderdaad. Dan zijn er veel vissen in een
kleine zee.
Ja en dat werkt gewoon niet naar mijn idee. Ik weet niet hoe ze dat allemaal doen.
Denk je dat het nog van invloed is dat het gaat om een nieuwe act? Ik heb in
theorie en onderzoek gevonden dat in dit proces, in dit boekingsproces in dit
geval, dat er een bepaalde mate van risico wordt ervaren. Dit is afhankelijk van wat
voor soort aankoop of boeking het is. DamesDraaienDoor is een nieuwe act,
DutchDanceDivas. Heb je het idee dat mensen nog een bepaalde mate van risico
ervaren daarin, dat je ze moet overtuigen met bepaalde dingen?
Nee, helemaal niet, maar nogmaals dat is weer mijn persoonlijke troef. De manier
waarop ik het breng. Daarom kan ik dingen toch goed verkopen, dus de manier
waarop ik het doe. Dus ik denk inderdaad dat als DamesDraaienDoor nu bij een
bureau ligt waar allemaal acts, want er zijn duizenden meidengroepen er zijn
alleen maar violisten, saxofonisten en DJ's onderweg, je bent eigenlijk helemaal
niet meer origineel, Dus je moet eruit springen. Maar dat heeft voornamelijk te
maken met hoe je het brengt en hoe je het verkoopt en hoe je ermee naar buiten
treedt. Dus inderdaad, een goede prijs, prachtige foto's, het goed presenteren en
daarmee naar buiten treden 'dit is het'. Nieuwe act kan je inderdaad zeggen, in
principe is het niet meer nieuw, want ik doe dit al zes jaar met een soortgelijke
groep. Dus het is niets nieuws maar deze formatie is weer nieuw, het is weer een
andere manier, andere look. Het is maar hoe je het verkoopt, het ligt heel erg
aan 25:10 hoe je zelf, ook al werk je bij een heel groot boekingskantoor of ben je
gewoon voor jezelf bezig, het is gewoon de manier waarop je iets brengt naar je
klanten of potentiële klanten toe.
Oké dus samenvattend zeg je: het moet eenduidig zijn, professioneel ogen, het
moet staan, dat is het verhaal. Wat je merkt in theorie is dat het eigenlijk, stel je zit
bij een een groot boekingskantoor, je zit dus al in zo'n poule van verschillende
artiesten, denk je dat je dan dus minder kans hebt om geboekt te worden, ook
omdat er nog geen ervaring is met die artiest? Je bent nieuw, er is geen bestaande
relatie, dus ze weten niet wat ze kunnen verwachten. Denk je dat dat van invloed
is?25:52
Nou, tegenwoordig wordt alles geboekt op video's en foto's. Vroeger was dat niet
zo, maar nu is dat 'geef mij een video, geef me een foto' en als daar nog het goede
praatje bij komt... Dus nu werk ik met een bureau in Engeland samen, ook al jaren,
en de hebben me nu aangevraagd en ik heb gelijk de DutchDanceDivas
voorgesteld. Dat is voor een heel groot evenement in Keulen. Ik stuurde ze alleen
maar fotootjes en ik stuurde ze twee video's en dat was al genoeg. Terwijl ik denk,
het is niet genoeg. 26:33 Dus dan moet je het aan hen overlaten, dat is best wel
lastig. Hoe gaan ze het nou verkopen? 'o, helemaal fantastisch, we geven het de
klant door'. Dan denk ik nou, ik weet niet of dat gaat lukken. Laat mij die klant
maar contacteren, dan gaat het wel lukken. Het is dus echt de manier waarop je
het verkoopt.
Ja, precies.
Dat geldt voor alles zo, er is zó veel aanbod. Het is inderdaad van belang om te
kijken wat je hebt, wat past, hoe kan ik dat inpassen in dit verhaal.
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Het is natuurlijk ook best een complex proces, zo'n evenement hè. Dus een artiest,
entertainment, invulling, voldoen aan de wensen van de klant. Het heeft best wel
een hoge mate van complexiteit en daarom is het dus echt maatwerk, dat is dus
écht een must?
Voor mij wel!
Dat gevoel dat je in een grote poule zit, er is een soort van gevoel van risico, maar
het gaat om hoe je het brengt. Volgens theorie wordt het ook verminderd als je
relaties opbouwt, je hebt vaker samengewerkt. Dat dat risico dan minder hoog is
voor je gevoel, want je hebt natuurlijk ervaring met een act. 27:46 Denk je dat het
nog invloed heeft dat het uit Nederland komt en niet Duits is? Omdat er natuurlijk
ook Duitse concurrentie is.
Dat weet ik dus niet, dat is echt iets dat ik echt niet weet, want heel veel
Amerikanen komen hier naartoe en de Duitsers zijn totaal gefixeerd op 'black
people' en 'black singers'. Ik ben heel vaak gediscrimineerd geweest omdat ze me
toch niet hebben genomen omdat ze graag een 'black singer' wilden. Heel grappig
vond ik dat iedere keer, 'nou ja, ik word gewoon vol gediscrimineerd, haha'. Dat
vond ik zo grappig! Dan was ik aangevraagd voor een optreden en dan zeiden ze
'nein sorry Beate, doch die wollen eine schwarze Sängerin'. 28:31
Ja, dat is heel vaak al gebeurd, maar dan denken ze omdat iemand donker is dat ze
dan ook gelijk heel goed zijn. Dat is een heel Duits ding, ik weet niet wat dat is, zo
grappig. Er komen hier heel veel Amerikanen naartoe, omdat Duitsland giga is,
hele grote markt, Duitsers zijn gek op muziek. Goede muziek daar houden ze
gewoon heel erg van. Wat was nu de vraag?
De vraag ging over of het invloed heeft dat het uit Nederland komt, negatief of
positief.
Dus ik weet niet of dat nou dat zo goed is, dan spreek ik vanuit mijzelf, natuurlijk
wel want ik ben Nederlandse en ik weet dat Duitsers gek zijn op Nederlanders. Als
ik aan de telefoon kom met mijn Nederlandse accent, dat vinden ze al té leuk. En
als je dan zegt 'ik heb alleen maar Nederlanders' ja, dan zijn ze helemaal
lyrisch. 29:33
Dan zijn ze om, ja. Ik heb daar nog extra onderzoek naar gedaan. Je zegt, ze zijn blij
met Nederlanders, we kunnen dat inderdaad goed wegzetten als we met een goed
verhaal komen. Nu heb ik een effect gevonden, dat heet 'Country of Origin' effect,
dat is eigenlijk dat labeltje wat in kleding zit hè: 'made in Holland' of 'Made in
China'. 29:54 Nu exporteren wij dadelijk naar Duitsland een soort dancemuziek,
een dancemuziek. We hebben natuurlijk allround muziek maar nu blijkt uit
onderzoek dat we gebruik zouden kunnen maken van dat 'Made in Holland' label
op basis van het succes, het wereldwijde succes van Dance export, de
muziekexport. Dus in dat geval zou ik kunnen onderbouwen dat DutchDanceDivas,
waar dat stukje Nederlands in zit, dat dat nog een extra toegevoegde waarde zou
kunnen zijn. Op basis van jouw verhaal denk ik dat ik dat kan toevoegen?
Ja, 30:30 want alle grote Dance acts, Dutch Dance, we zijn natuurlijk niet een
Dance act maar kijk naar Armin van Buuren, kijk naar alle DJ's, Nederland is daar zo
bekend om. 30:39 En ik verkoop het van kijk 'jullie weten, Nederlanders zijn lang,
haha, mooie vrouwen en nog Nederlands ook, wat wil je nog meer'. Dus 'Made in
Holland' is absoluut een toegevoegde waarde. Ik heb nog gedacht iets op te
zetten, vier jaar geleden, dat heette 'The Voices of Holland'. In plaats van 'The
Voice of Holland', toen was net dat programma, ik dacht dan ga ik dit doen, dat is
leuk. Ja, dat vond ik heel erg leuk, dat heb ik natuurlijk weer niet gedaan. Voor mij
persoonlijk, ik heb nu ook alleen maar Nederlandse acts in mijn bestand. Ik heb
een Nederlandse celebrity, DamesDraaienDoor, dan kan ik dat zo combineren.
Alles Nederlands.31:29
Even kijken, een recap van het proces tot nu toe. Een bedrijf wil entertainment
hebben, zegt tegen jou ik heb dit en dit nodig. Jij vraagt uit 'wat heb je precies
nodig' en dat doe je vooral op basis van 31:46 tijdsduur, locatie, soort evenement
en eventueel zodra ze zeggen 'oké ik wil bepaald entertainment' dan vraag je nog
naar het budget.
O, en wat het allerbelangrijkste is en wat ik niet heb gezegd is het type
mensen. 32:01Is het een galafeest met heel chique publiek, is het gewoon een
supermarkt met allemaal, ja zeg maar boeren haha, dat moet je wel heel goed
weten. Wat voor publiek is het, wat voor mensen zijn het. Leeftijd, ook belangrijk
om te weten. Dit soort dingen vraag ik altijd.
Want dan kun je inderdaad je entertainment daarop afstemmen. Dus de
doelgroep van het evenement is heel belangrijk.
Ja.
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Zodra je de specificaties weet ga je er entertainment bij zoeken. Je legt eigenlijk
het voorstel neer. Dat gaan ze vervolgens evalueren, in jouw geval op kwaliteit. In
het geval van grote artiestenbureaus of boekingskantoren, evenementenbureaus
is daar een veel grotere prijsslag in gaande. Veel grotere concurrentie. In één van
de laatste fasen, de laatste fase voor het evenement, leveranciers, dus artiesten en
entertainment wordt geselecteerd en er wordt een boeking gedaan. Hoe lang
wordt een optie vooraf gezet en hoe lang wordt een optie vastgehouden in
Duitsland? ter indicatie.
Ik kan je alleen uit eigen ervaring hierop antwoord geven, vanuit een
boekingskantoor. Dus ik weet dat echt niet. Ik geef een optietijd van een week, dat
is heel kort. Want je wilt het verkopen natuurlijk, de act. Dus ze mogen een week
optie hebben. Kijk, Duitsers zijn zo, als ze zeggen dat ze iets doen, dan doen ze
het.33:31 In Nederland gaat het altijd met allerlei bochten eromheen en
ingewikkeld, in Duitsland is een afspraak een afspraak, een deadline een deadline
en als er betaald moet worden, dan wordt er betaald. Dat zijn in Duitsland hele
grote voordelen in vergelijking met heel veel andere landen. Dus, optie zeg ik een
week, betalen altijd vooraf, of meteen na een optreden. Ze krijgen een contract,
een heel streng contract, dat heb ik altijd zo gedaan. Ik heb nog nooit op mijn geld
hoeven te wachten in Duitsland, nog nooit. 34:01 Ik heb óf van tevoren betaald
gekregen óf de dag na het optreden óf maximaal een week daarna dat het op de
rekening stond. Maar ik weet van alle andere artiesten hier in Duitsland soms een
maand op hun geld moeten wachten, of anderhalve maand. Dus, weet je,
nogmaals ik praat alleen maar vanuit mezelf.
Ik ga natuurlijk nog meer interviews doen dus uiteindelijk kan ik daar een conclusie
aan verbinden.
Ja, want dat weet ik niet. Maar bij mij is het zo als een afspraak is gemaakt, dat is
het duidelijk en dan komen ze altijd. Met Duitsers kun je écht goed werken.
Jij hebt dus een week een optie, wanneer wordt er uiterlijk geboekt bij jou? Dus
hoe lang van tevoren weet jij34:48 op zijn laatst dat een boeking gaat
plaatsvinden.
Soms een half jaar van tevoren, soms drie maanden van tevoren, maar wel laten
we zeggen een maand van tevoren. Ik heb nu in maart, april, mei, juni, juli, ja een
maand zeker, niet korter dan dat. Tenzij iemand me belt en zegt: 'Beate kun jij
alsjeblieft komen zingen en neem een saxofonist en DJ mee, en kan dat volgende
week?' Kijk, dat kan heus wel eens voorkomen, maar normaal is het echt een jaar,
een half jaar, wel laten we zeggen een maand van tevoren is echt, nooit korter dan
dat.
Dat is natuurlijk van invloed op de grootte van het evenement ook?
Ja dan krijg je echt maanden van tevoren info, en dan krijg je héél veel meetings
daaraan vooraf. Dan moet je meeten met de baas, dan moet je meeten met de
klant, dan krijg je het plan van waar het podium staat, dan krijg je het plan van
waar de kleedkamer is, dan moet je je menu's doorgeven 35:50 en dat is écht heel
gedetailleerd. Maar wel fantastisch geregeld.
Dus eigenlijk kunnen we stellen dat het beslissingsproces in Duitsland héél
intensief is. Heel veel contactmomenten.
Soms denk ik, 'jezusmina zeg, en nu weten we het wel' dan ga je echt twee/drie
keer naar Düsseldorf in een hotel met meeting hier en meeting met die en nog een
meeting. Ik heb één gala dat ik ieder jaar doe ik November, daar heb ik '4Tasia'
ieder jaar al geboekt, dus ik weet niet of ze dat dit jaar weer gaan doen. Omdat ze
nu ons echt vaak hebben gehad en dan komt DamesDraaienDoor weer en dat is
een beetje hetzelfde idee. Maar dat is misschien wel een goed
voorbeeld 36:31 dat is een klant, een groot ondernemingsevenement voor alle
ondernemers in Düsseldorf, ze geven ieder jaar een heel groot gala. Dus alle
eigenaren van grote bedrijven en zo. En dat is een zeer interessant evenement.
Dan hebben ze een evenementenbureau dat gerund wordt door twee dames en
die dames die moeten dat dus allemaal invullen en die moeten met mij het contact
houden van 'kun je dan en dan optreden, hoe laat', dan krijg je al die details. Dan
krijg je de eerste meeting, daar moet je dan naartoe komen met die meiden, met
dat evenementenbureau. En dan komt de klant erbij. De tweede meeting kom je
met die meiden, de klant en alle technici erbij. De derde meeting kom je gewoon
met iedereen die er maar mee te maken heeft, dus de speaker van de avond, nog
artiesten, dan heb je daar weer een meeting mee. Dus vervolgens ben je helemaal
overwhelmed met weet ik allemaal wat voor informatie, het gaat helemaal
nergens over. Dus je krijgt papieren 37:30 met afloop, je krijgt en draaiboek, je
krijgt precies te weten wat, waar en hoe. Dat is dan meestal een maand, twee
maanden van tevoren. Vervolgens moeten natuurlijk alle contracten getekend zijn,
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alles moet gedaan zijn, en dan wacht je tot het zover is. En dan heb je het
evenement, en dan loopt het wel op rolletjes, daar niet van.
Dat proces is dus zodanig intensief, alles is tot in de puntjes geregeld.
Echt enorm, en dat vind ik echt vermoeiend, en dat is typisch Duits.



Intensief proces

Er zijn geen losse eindjes meer.
Nee hoor, geen vraag, geen dingetje. Je moet ook niet spontaan komen met 'ik
heb dat nog' want dan raken ze helemaal in de war. Ik werk niet zo. Bij mij kan
alles op het laatste moment, ik regel het wel en het komt wel goed. Het is wel
prettig samenwerken met Duitse evenementenbureaus.
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Uitkomst evaluatie
Initiatief tonen

Je zegt soms is het heel ver van tevoren, soms iets korter, maar vaak toch wel een
maand, dus tijdsdruk. Er moet vaak natuurlijk omdat jij een week een optie plaatst
zit er wel een bepaalde tijdsdruk op voor een.
Ja, en weet je die week optie werkt natuurlijk niet altijd. Als ze natuurlijk over een
jaar een evenement hebben gaan ze niet binnen een week zeggen of ze het doen.
Maar per e-mail willen ze met de klant overleggen, misschien zijn er nog bepaalde
dingen. 'Kunnen we nog wat tijd hebben'. Ja natuurlijk, ik 38:53 heb daar niet een
vast iets aan. Weet je, maar ik wil het wel snel weten, omdat ik het natuurlijk
gewoon wil verkopen. En hoe meer tijd ik geef hoe meer acts er misschien
tussendoor komen en ik dan misschien mijn hele verhaal kwijtraak. Daarom zeg ik
altijd heel kort. Ik zeg altijd prijs, tijd, ik doe het altijd vrij snel. Ja omdat er teveel
concurrentie is.
Absoluut. Dan hebben we het evenement gehad, dus eigenlijk is het super goed
voorbereid. Meestal in Duitsland tenminste, dat is de tendens. Alles loopt op
rolletjes. Daarna wordt natuurlijk geëvalueerd. 39:27 Dit kan natuurlijk
bijvoorbeeld positieve reclame opleveren voor de artiest, er kan een relatie
worden opgebouwd, dus met als gevolg dat er wordt teruggeboekt. Op welke
criteria wordt hier getoetst?
Ik heb opgeschreven: kwaliteit, sfeer, flexibiliteit, omgang met de
verantwoordelijke, interactie met de gasten, houding en gedragsregels, plezier en
uitstraling. Nog meer?
Nee, ik denk vooral uitstraling. Dit is het, dit is goed. Weet je waar het ze altijd om
gaat?39:58 De klant gaat het maar om één ding op een feest: of je de mensen aan
het dansen hebt gekregen. 40:03 En dat is alles, they don't care about anything
else. Als er gewoon goede muziek is en je hebt de mensen aan het dansen, dat is
altijd wat je hoort, 'wauw, die waren sofort ab die Tanzfläche', dan zeg ik 'ja dat
zeg ik toch, haha!'. En dan is het al goed.
Dus sfeer en uitstraling dat is eigenlijk het belangrijkst?
Ja, haha! Daar gaat het om, dat is het enige wat een klant wil. En dan als het niet
zo snel gebeurt dat ze gaan dansen dan worden ze altijd nerveus, en dan moet je
zeggen 'wacht jij nou maar even af' 40:28
Het komt allemaal goed, geruststelling.
Eigenlijk is dat het enige dat ze nog weten en wat ze hebben onthouden, dat
iedereen aan het dansen was.40:37
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Ja. Oké plezier en uitstraling, hebben de gasten gedanst, dat is heel belangrijk.
Ja dat is het allerbelangrijkst. En de feedback van de gasten hè, daar hechten ze
natuurlijk ontzettend veel waarde aan.

O

Ja, precies. En vraagt een bedrijf dat bij de gasten zelf? Een evaluatie zeg maar?
Hoe krijg jij dat terug als bureau, krijg je feedback terug? 41:07
Ik krijg het terug per e-mail hoe geweldig het was en hoe fantastisch het was en
dat is het. De klant evalueert, ja tenzij ik natuurlijk het boekingsbureau ben, het
enige bureau. Je ziet vaak dat er ontzettend veel bedrijven nog tussen zitten, dat
heb je nog wel vaker, en dan evalueren ze samen. Maar met mij is het
meestal41:31 per e-mail of een telefoontje met wat was het fantastisch en
geweldig en dankjewel.
Dus dan krijg je eigenlijk een hele korte, positieve reactie en je merkt dan vaak dat
dat toch een relatie legt voor een eventuele herboeking zeg maar?41:46
Ja, daar is het grote ding dat moet je natuurlijk opvolgen. En als je dat niet doet
dan vergeten mensen je weer. Daar moet je altijd zorgen dat er wordt opgevolgd
en dat je zegt bijvoorbeeld 'volgend jaar heb ik nog een paar ideeën. Dat heb ik
toen ook gedaan, en toen ben ik de klant direct, dus zonder een boekingsbureau,
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met de klant gaan zitten en heb ik hen ook een paar dingen aangeboden. Maar
toen kende ik DamesDraaienDoor nog niet. 42:08
En daarvoor heb je zelf dus weleens contact gehad met de klant en gezegd 'oké ik
heb volgend jaar nieuwe ideeën' en op het moment dat je ze daadwerkelijk had
heb je een afspraak gemaakt en ben je daarover gaan praten om die relatie warm
te houden.
Ja, dat doe ik zo.
Even kijken of ik alles tot dusver heb gehad. De fase waarin dus inderdaad wordt
opgevraagd bij de klant daar wil je eigenlijk je act naar voren schuiven. Dat is
eigenlijk de eerste fase waarin je dat zou willen. Op het moment dat de artiesten
worden geselecteerd dan wil je dat zeker. Want daar wil je dan, jij als
kwaliteitsbureau of als artiest, wil jij daar 'top of mind' zijn en als eerste
overwogen worden natuurlijk.
Ja.
DamesDraaienDoor is dus nieuw, Nederland, we hebben het gehad over dat effect
wat belangrijk is in verband met die Dance-industrie, dat 'Made in Holland' label.
Kun je tenslotte nog wat aangeven, bijvoorbeeld we hebben alleen vrouwen. Je zei
Nederlandse vrouwen is ook heel positief in Duitsland. Zijn er nog meer aspecten
van dit nieuwe concept in Duitsland waarvan je zegt 'dat is iets waarop je kunt
positioneren.' 43:31
Ja, mijn eigen troef en die kan ik nog niet zeggen, haha.
Maar eigenlijk dus de combinatie van een bekende artiest.

Ja, dat is eigenlijk, weet je wat het is, Duitsers zijn totaal obsessed, echt gefixeerd
op prominenten 43:53 Dus alles wat een naam heeft is hier interessant. Dus al ben
je uit de jaren '40 en je was ooit in de jaren '40 een of andere filmster of weet ik
veel wat en niemand weet meer wie je bent. Nee, in Duitsland ben je dan nog
'wow'. Dat is zo'n ding, dat is heel raar hier in Duitsland, dat vinden wij als
Nederlanders heel gek. Daar wordt heel erg tegenop gekeken. Zodra je een naam
hebt, nou dan. Dus ja, die heb ik nu, en ik ben nog helemaal niet naar buiten
getreden met dit hele verhaal, omdat ik dit in één keer, je hebt maar een kans, dat
is ook weer zoiets.44:31 Je hebt maar één kans en dan moet je het helemaal goed
doen, of niet. En daarom zit ik een beetje nog af te wachten tot ik alle goed heb en
alles op orde heb en dan ga ik loos. Dat zal binnen nu en twee weken zijn. Ja en
dan heb ik die troef en ik denk dat dat wel gaat helpen. Ik denk ook dat ik het kan
zonder die troef hoor, zeker weten.44:58 En dat ga ik ook doen, maar het helpt dat
als je een naam hebt, dat je dan gelijk je eigen groep naar voren kan duwen. Dat
zijn mijn dingen.
Ja, dus je hebt inderdaad die troef en stel je hebt die troef en stel je laat die even
buiten beschouwing. Zonder die troef zou je het ook kunnen. Dan heb je dus
alleen vrouwen, je hebt het 'Made in Holland' label, zijn er nog meer dingen. Ik heb
je eens horen praten over glitterjurken, dat ze heel erg 'showy' zijn in Duitsland.
Ja maar dat ben ik weet je, ik heb tien jaar in Amerika gewoond. Ik heb mijn leven
lang op Amerikaanse scholen gezeten, ik ben niet een heel typisch Hollands
meisje, haha. En ik houd daar gewoon heel erg van, dat Amerikaanse ook, dat
overdreven, show, weet je wel. Het kan voor mij niet genoeg show zijn. En ik weet
dat ze daar in Duitsland ook heel erg van houden. Ga maar hier in Düsseldorf
winkelen, 45:46 dan loopt iedereen in Louboutins en dan lopen ze zo allemaal
chique hier midden door de stad. Net als in Antwerpen weet je, België is ook zo.
Nederlanders zijn heel erg van de nou maar gewoon en normaal en zo. 45:59 En
Duitsers houden daar ook heel erg van. Dus toen ik voor het allereerst
begon met een duo met een andere zangeres heb ik héél veel geld geïnvesteerd in
de meest prachtige jurken en dan zag je inderdaad hoe dat aankomt. Ja, want je
zag heel veel artiesten in, niet iedereen heeft ook het geld om dat te investeren,
dat kunnen heel veel niet, en dan stonden ze of in hele goedkope glitterjurkjes.
Maar ja, ik ging gelijk, ik kan me nog heel goed herinneren ik heb toen mijn man
gevraagd of hij geld wilde lenen, toen heb ik een jurk, per jurk 850 euro
uitgegeven. Echt prachtige jurken, dat weet ik nog heel goed. Naderhand heb ik
dat natuurlijk nooit meer gedaan maar ik had hele mooie jurken en best wel veel
geld of in de uitverkoop. Nou ja, nu heb ik een eigen winkel dus ik kan er
makkelijker aan komen. Maar, hoe mooier, hoe beter, maar dat is mijn
persoonlijke mening en ik weet dat de Duitsers daar enorm van houden. En dan
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kijken ze nog meer tegen je op en dan is die 47:00 prijs-kwaliteitsverhouding ook
helemaal geen probleem.
Want die ligt dan in één lijn, ja.
Kijk, tenzij je een naam hebt en je zou bij wijze van in je t-shirt en spijkerbroek
komen kan niemand het wat schelen. Maar als jij echt zegt, ik heb een show, ik
heb prachtige meiden en we zijn fantastische muzikanten en je dan ook nog zo
presenteren, ja, dat maakt hier een enorme indruk.47:27 Wat we nu hebben
maakt nog meer indruk dan alle andere dingen die ik heb gedaan. Dat is echt zo.
Dat kan ik me voorstellen. En die combinatie van alleen maar vrouwen, is dat ook
nog een extra voordeel?
Ik heb daar altijd ontzettend in geloofd maar ik was ook écht een van de eersten.
Er was nog een DJ die pikte dat van me af en die ging ook met allemaal vrouwen
opeens. Maar nu is er teveel van dat, maar het is vaak net niet. Dus ik wil het
eigenlijk zo naar voren brengen dat dit het wél is.
Dus alleen vrouwen is eigenlijk niet meer voldoende om te onderscheiden, daar
zijn er teveel van, maar de combinatie met een goed verhaal, showuitstraling,
'Made in Holland' label en je troef (bekende persoon), dat zijn eigenlijk de
onderscheidende zaken. 48:20

Op basis daarvan weet ik dat ik het een succes kan maken, dat weet ik, daar ben ik
zó van overtuigd. 48:27 Dus niemand kan me nog wat anders vertellen. Maar
daarvoor moet ook iedereen op dezelfde 'page' zijn hè.
Ja dat heeft dus ook met gedragsregels te maken, wat jij zegt inderdaad. Dat men
dat bij jou neerlegt en dat niet iedereen zijn eigen ding moet gaan doen daarin.
Nee, want dat is zó frustrerend! Dat was wel mijn hele grote probleem en dat heb
ik echt ontdekt bij alle acts. Bij elke act, of het nou met mannen was of met
vrouwen. Iedereen is zo desperate voor jobs dat ze gewoon niet, als ze nou slim
zijn denken ze 'laten we gewoon een unit vormen en laten we samen dat tot een
succes maken' in plaats van dat iedereen zijn eigen ding gaat doen, dan pak ik dat
nog mee, en dat nog. 01:06 (deel 2). Dat snap ik ook wel, we moeten allemaal ons
geld verdienen. Maar ik heb veel meer zoiets van als je samen gewoon ervoor
gaat, dan merk je dat iemand gewoon zijn eigen, dan was je samen ergens en dan
gingen ze gewoon hun eigen kaartjes uitdelen en hun eigen verhaal over hun eigen
zaakjes vertellen. Ja, dan bouwen we niks op samen. Het is zo belangrijk dat als we
dit doen dat dan ook iedereen zegt 01:29 'nou dan gaan we ervoor, maar dan
geven we dat de kans' en dan moet je het ook zoals als Nathalie en Sanne, die
stonden blijkbaar in Düsseldorf gisteren, ja dan had het leuk geweest als ze dan
toch zeggen 'luister we hebben DamesDraaienDoor'. Weet je, dat verwacht ik dan
meer van mensen. Van 'we hebben een hele gave damesgroep, als u nu nog een
keer een feest geeft'. Dat je niet altijd alleen maar aan jezelf denkt.
Ik ben vijf keer in de afgelopen twee weken voor een optreden alleen, en vijf keer
heb ik DamesDraaienDoor aangedragen. Natuurlijk kan ik het alleen doen en dat
zal goedkoper zijn voor de klant, maar ja, hoe ga ik dit dan ooit verkopen als ik
altijd maar aan mezelf denk en mezelf er maar voorzet. Dat werkt dus
niet.02:08 (deel 2). Zo zit ik dus niet in elkaar. Maar ik heb gemerkt dat helaas niet
iedereen daar zo over na denkt. Dus ik hoop wel dat dit gaat lukken op deze
manier.
Ja daar moet inderdaad over gesproken worden, dat heeft alles te maken met
onderling vertrouwen.
Dát is het, dat onderlinge vertrouwen. Laten we er nu wat van maken samen, van
dat DamesDraaienDoor, iedereen vindt dat toch leuk?02:35(deel 2) Je eigen ding
kun je altijd blijven doen, het is niet dat je dan ineens moet ophouden met eigen
optredens te doen.
Nee, maar je moet wel achter het collectief staan en dat vooral niet ondermijnen
en wanneer je dat naar voren kunt schuiven moet je dat doen.
Ja! dat vind ik wel. En dat is nog steeds niet het geval met DamesDraaienDoor, bij
niemand. Maar dat ligt allemaal weer aan de manier waarop dat gaat.
Ik denk dat ik alles heb, dus daarvoor wil ik je heel graag bedanken.
Normaal geef ik deze informatie nooit door, want het is toch ook een beetje
persoonlijk, weet je. Het is hoe je het zelf doet, dus ik hoop dat je er wat aan hebt!
Ik ga nu transcriberen en je antwoorden verwerken. Mocht ik nog vragen hebben
dan hoor dat van me, maar volgens mij heb ik een heel volledig verhaal.
Dankjewel.
Dankjewel ook!
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Interviews open gecodeerd
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Tijd; 54 min 09
Toestemming opnemen audio: Ja
Controlevariabelen: (a) achtergrond in het zakelijk evenementen- en artiestenwezen: JA
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Dit interview gaat over het zakelijk beslissingsproces en het betreft een
positioneringsonderzoek voor de Duitse zakelijke markt. Mijn naam is Danielle van
Berkom, ik ben de onderzoeker en ik heb nu een interview met Jan Ceulemans. Een
aantal vragen die ik ga stellen kunnen een 'waarom' vraagstelling bevatten, dat doe
ik om naar dieperliggende waarden te zoeken. Dus als je mij een antwoord geeft
dan zou het kunnen dat ik daarop doorvraag met waarom of ik vraag je om een
goed of slecht voorbeeld te geven.
Zou je jezelf willen stellen?
Nu is het zoals je net gezegd hebt, mijn naam is Jan Ceulemans. By the way dat is
een hele bekende naam hier in België, dan denk je misschien direct aan de
voetballer, maar dan heb je het lekker mis. Ik ben muzikant in hart en nieren, maar
doordat ik zo graag met muziek bezig ben heb ik uiteraard mij meer ontfermt,
langzamerhand, tot het productionele. Dus ik ben van het muzikant zijn afgestapt
en ik heb een dertigtal jaren geleden, ja zo lang al, ik zie er veel jonger uit dan die
dertig jaar geleden, toen ben ik een orkest begonnen, een groot showorkest. En de
naam zegt het al zelf, het komt erop neer dat ik toen mijn muzikanten gevraagd
heb van 'beleving', van uit te komen van op het moment dat ze muziek maken dat
ze dat ook uiten. En de markt in Duitsland was daar zeer geschikt voor, dertig jaar
geleden was het de tijd van de grote orkesten en daar heb ik graag op ingeprikt.
Dus in Duitsland had je James Last en Bert Kaempfert en ik heb daar in feite
gewoon mijn inspiratie uitgehaald. Ik heb mij dan aangeboden op de
entertainmentmarkt, op de bedrijfsmarkt zeg maar en misschien komt dat straks
nog aan bod maar je moet weten dat langzamerhand en meer dan tien geleden,
toen de bankencrisis kwam zijn ook de budgetten naar beneden gegaan. Het eerste
wat wegviel waren die grote bombastische orkesten. En dan had ik zoiets van, ik
moet niet bij de pakken blijven zitten en daar heb ik een strijkkwartet opgericht.
Maar niet een klassiek maar een elektrisch strijkkwartet. Uiteraard een kwartet
bestaat uit vier personen, vier muzikanten en dat is letterlijk en figuurlijk mobieler
dan een groot orkest van vijftig muzikanten. Dus ik had zoiets van oké als de markt
het niet meer toelaat om een orkest van vijftig muzikanten neer te zetten, dan
moet ik iets anders vinden. Dus dat zijn de twee zaken, de twee producten die ik
zowel in Nederland, als België, als Frankrijk, Duitsland aanbied. Wat betreft het
orkest en wat betreft 'The Exclusive Strings' want zo noemt dat strijkkwartet, die
bieden we aan gewoon wereldwijd. Dat is een beetje de inleiding, voilà. En nu
luister ik naar uw vragen.
Dankjewel dat je hieraan wilt deelnemen alvast. Ik denk gezien je ervaring dat dat
heel nuttig gaat zijn.
Ik weet het niet, ik hoop het echt!
Haha, dankjewel. Leuk dat je hieraan mee wilt werken. Ik denk gezien je verhaal
dat het veel gaat opleveren. Zo te horen heb je veel ervaring, ook in de Duitse
markt. Ik zal beginnen met mijn verhaal en gaandeweg komen we eruit.
Zoals ik al aangaf in eerste instantie gaat het om het zakelijk beslissingsproces, dus
vanaf het moment dat een bedrijf een vraag neerlegt bij een kantoor, tot het
moment na de boeking, na het evenement, een evaluatie plaatsvindt. Kun je mij
vertellen wat jouw ervaring daarmee is. Dus vanaf het moment dat een bedrijf
zegt: 'ik heb entertainment nodig voor mijn evenement en ik kom bij jou'. Hoe gaat
dat, in Duitsland?
In Duitsland om te beginnen, dat had ik nog vergeten te zeggen bij mijn inleiding,
het is een beetje een probleem als men vanuit Duitsland buitenlandse orkesten of
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muzikanten engageert. Want dan`moet de klant uiteindelijk altijd die 'auschlander
tax' betalen, voor buitenlanders. Dus dat is in feite discriminatie. Dat zou dus niet
mogen, maar dat bestaat. Dus uiteindelijk als Duitsland beslist van een
internationale act te vragen, dan moeten zij al een reden hebben om niet naar de
Duitse markt te gaan zoeken want dan zeggen ze 'kijk we moeten al twintig, of
achttien procent geloof ik, meer betalen voor een buitenlandse act, dan moet het
ook de moeite waard zijn.'05:20 Dus dat is al een stap die ik voor was als ze bij
komen dan zijn ze sowieso al gemotiveerd want ze moeten twintig procent meer
betalen.
Ik haak even in. Wat bood jij als extra aspect aan waardoor zij dat de moeite waard
vonden?
Het is zo, mijn orkest is exclusief, een orkest van vijftig muzikanten in die tijd, nu is
dat gereduceerd omdat ik ingespeeld heb op de crisis, dus is dat gereduceerd tot
vijftien of twintig of afhankelijk van het project. Wat ook een belangrijk feit is,
meeral door die crisis is iedereen creatiever moeten beginnen omgaan met zijn
product. Ik had zoiets van twintig jaar geleden 'take it or leave it' maar ik bood
gewoon mijn product aan en het was te nemen of te laten. Dus als een klant zei
'het budget is iets te hoog' dan zei ik ook, pff so what. Ik had met mijn orkest een
vijftigtal optredens per jaar, dat is heel veel want ieder optreden is totaal iets
anders en daar kwam veel productietijd bij kijken, pre-productie en zo verder. Dus
ik had geen 'mood' om te marchanderen met de klant, maar na die bankencrisis
ben ik anders beginnen gaan te redeneren. Heb ik wanneer dat een klant me belde,
me meer proberen in te leven dan voorheen en dan ben ik beginnen vooral vragen
waar hij naar op zoek is. Vooral met mijn orkest wat tien jaar geleden een soort
kameleon is geworden want ik heb mij een beetje aangepast aan wat de klant
wilde. Wilde de klant zeg maar een opera repertoire, 07:25 nee dat is nu een
beetje overdreven, een operette repertoire, of licht klassiek repertoire, dan zeg ik
'oké geen probleem!'. Wij kunnen dat doen. Had hij zoiets van 'ah'. Begrijp je, je
moet gewoon anders beginnen denken en dat is zowel bij de Duitse markt als bij de
Nederlandse en whatever. 07:38 Maar om verder op uw vraag in te gaan. Het
belangrijkste voor mij was, waar is die man ook naar op zoek. Wat heeft die nodig,
of die vrouw en dan begin je gewoon, uw ervaring speelt dan mee, vooral moet je
alert zijn, je moet snel reageren 08:07 je kan niet zeggen, ik moet het vragen aan
mijn baas. Nee, ik ben de baas dus ik moet direct reageren en dat is de ervaring die
dan meespeelt. Maar voor mij, nogmaals, het belangrijkste is, ik moest voelen van
de klant waar hij naar op zoek is. En dan is het een kwestie van uw product aan te
bieden, dan ga je verder in de onderhandelingen, wordt er over de prijs
gepraat. 08:35 In ons geval is er ook nog een technisch aspect, is het niet alleen de
muzikanten, in dit geval het orkest of de vier strijkers, maar daar komt ook veel
techniek bij. En daar komt ook nog het menselijk aspect bij 08:52 en dat is voor mij
heel belangrijk. Daarmee bedoel ik, ik heb nooit mijn orkest uit handen gegeven
aan een bureau die voor mij de tussenpersoon was tussen de eindklant en mezelf.
Want daar waren teveel mensen bij betrokken, bij mijn product en
daarom 09:14 en dan kan ik u wel vertellen over de Duitse markt, de Nederlandse,
het verschil met de Belgische en zo verder. Dertig jaar geleden of veertig jaar
geleden had ik zoiets van, toen ik voor het eerst in Duitsland speelde, had ik zoiets
van, 'wauw'. Daar is alles georganiseerd09:33 en hoef ik mij niets meer van aan te
trekken. Die mensen, die Duitse markt weet waarover het gaat09:39. Belgen,
vooral Belgen stond vijftig jaar achter, nu zijn we aan het inhalen en staan we
ongeveer gelijk. Nederland die heeft dat inhaalproces sneller ingezet09:51 en die
staan, die zijn sneller gelijkgekomen met de Duitse markt. Maar voor de rest zijn er
nu weinig verschillen nu is het alleen individueel, je hebt slechte bureaus en je hebt
goede bureaus10:04 Maar dat is zowel in, het is eender welk land, dus dat maakt
niet uit waar je mee bezig bent. 10:13 En ik kan u nog een anekdote vertellen, als ik
bijvoorbeeld begon te onderhandelen voor The Exclusive Strings voor een
platencontract in Duitsland of voor een agent. Ik ga u het verschil geven met een
agent in Nederland en met de agent in Duitsland.10:32 Ik heb maanden
onderhandeld met de agent in Duitsland. Dat was papieren, dat was contracten,
dat was nog eens papier, dat was nog eens afspraken, dat was nog eens gaan. In
Nederland heb ik en agent en ik zei van 'moet er geen contract zijn' Hij zegt: ' weet
je wat er van is? als je niet meer gelukkig bent bij mij mag je direct vertrekken, er
hoeft niet getekend te worden.' 10:58 Dus dat is het verschil met de Duitsers, die
zijn echt, ja hoe noemt dat? 'pünktlichtkeit'. Ja dat, daar moet alles zo echt in
vakjes en papieren enzovoort.
Dat is inderdaad wat ik van andere mensen ook hoorde, dat het daar heel erg strikt
is, georganiseerd, hiërarchisch. Dus het moet met verschillende partijen besproken
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worden en dan is er één iemand die de autoriteit heeft en die daarover mag
beslissen.11:23 Dus het is een intensief proces in Duitsland.
Absoluut, ja. Ja dat was dan meer voor een agent, waar ik op zoek naar was. Maar
uiteindelijk is dat niet doorgegaan omdat dat écht veel te ingewikkeld
was. 11:35 Maar om terug te komen naar uw vraag, dus dat proces van de eerste
telefoon tot de evaluatie. Dat was in feite uw vraag hè? Dus na het eerste contact
heb ik dan een idee van wat wij, wat er van ons wordt verwacht, zet ik dat op
papier en stuur ik een zogenaamde 'boekingsfiche'12:04 naar de desbetreffende
klant. Waar mijn vragen nog eens op papier staan.
En wat voor dingen vraag je dan bijvoorbeeld? Want ik heb opgeschreven
tijdsduur, soort entertainment, genre, budget. Wat nog meer? 12:17
Voor mij is heel belangrijk het thema. 12:19 Dat is veel belangrijker dan wanneer
dat je staat, wanneer dat je gedaan hebt enzovoort. Want dat verandert toch tot
de laatste week. Dan wordt dat nog aangepast. vandaag bijvoorbeeld heb ik gebeld
naar een bureau, kan je me de definitieve tijden geven? 'Nee, we weten het niet,
dat kan misschien een uur vroeger of een uur vroeger. Aller, dat is minder
belangrijk. Voor mij het thema is belangrijker, ik ga u een voorbeeld
geven. 12:46 Als ik hoor van de klant dat zijn gasten chinezen zijn, zeg zo maar iets,
dan denk ik altijd van goh, dan kan ik misschien om die man of die vrouw te
plezieren, dan kan ik misschien een chinees nummer spelen, dat heel bekend is. Ik
kan me voorstellen als die Chinezen hier komen en die horen een heel bekend lied
horen dan zeggen die 'wauw! Dat is tof, die denken aan ons!' Dus ik ben meer dan
een muzikant of een productieleider of wat dan ook, ik probeer gewoon het
uiterste uit mijn product te halen voor de klant. Dus als ik dat dan heb, andere
details die ik vraag aan mijn klant zijn bijvoorbeeld hoe ziet het podium eruit. Niet
afmetingen want dat is ook voor mij minder belangrijk 13:36 maar wat is de
omkadering. Is dat zwart, is dat wit, is dat geel. Maar bijvoorbeeld met The
Exclusive Strings hebben wij acht of negen of tien verschillende kostuums. Dus dan
pas ik dat aan, aan hoe het decor eruit ziet. Bijvoorbeeld laatst speelden we voor
een voetbalclub, die hadden rood en witte kleuren. Dan neem ik het kostuum wat
daar het beste op past en dan passen we dat aan zodanig dat die klant zegt 'dat is
ongelooflijk!' Dus je moet meedenken en dat is voor mij veel belangrijker op die
boekingsfiche, die details. En hoeveel mensen dat er zijn en welke dat de
verschillende nationaliteiten zijn. Zijn dat allemaal 14:26 Nederlanders, zijn het
Duitsers, is het mix, zijn er Arabische mensen bij, dan moet je ook denken aan het
mag niet te sexy zijn. Dus dat is voor mij een boekingsfiche. Om zeker te weten dat
er geen misverstanden meer achteraf zijn.
Oké, ja dus eigenlijk kunnen we daar één woord aan hangen en dat is 'maatwerk'.
Maatwerk, ja. Absoluut, voor sommigen hoeft dat niet, die zeggen 'doe maar, doe
maar', maar toch zit ik altijd zo te zoeken naar hoe kan ik die klant nog meer
plezieren en nog meer charmeren en vooral hoe gaan de gasten naar buiten, hoe
gaan die naar huis 15:15 . Wat nemen die mee van ons, ook al zijn we maar een
klein onderdeel van hun gigantisch evenement, maar wat kunnen wij doen zodat zij
naar huis gaan met te zeggen van 'goh, heb je die vier meisjes gezien, die ene had
enorme pluimen op haar hoofd' ik zeg zo maar iets, of 'die kwam zelfs naar mij en
die kwam bij mij dansen' of zoiets. Voilà. En dan 15:45 het moment zelf als je daar
bent dat is altijd voor mij een moment van stress. Zijn de afspraken die gemaakt
zijn, worden die dan ook op de dag nageleefd?16:01 En dan moet je er rekening
mee houden dat daar zeventig procent van overblijft 16:09 en dat is altijd mijn
frustratie. Maar dat is nu eenmaal zo, daar moet je rekening mee houden. Daarom
wil ik ook vooraf alle zaken vermijden die kunnen mislopen. Bijvoorbeeld volgende
week gaan we naar Griekenland spelen met The Exclusive Strings en heb ik aan
mijn geluidsman gevraagd 'alsjeblieft bel naar die plaatselijke technieker', om zeker
te zijn dat wat wij nodig hebben, dat dat er is. Wij hebben wel een technische rider
waar alles op staat wat wij nodig hebben om te functioneren, maar die wordt
gestuurd met het opmaken van het contract. Dat kan misschien zes maanden voor
het evenement zijn en dan kan het soms zijn dat ik aan het onderhandelen ben
met een bureau. Dat bureau stuurt dat dan naar zijn klant, de klant stuurt dat naar
de firma, de technische firma, de technische firma stuurt dat dan naar de
verantwoordelijke en uiteindelijk is er iemand anders misschien die ze sturen naar
het evenement. En dat zijn zeven stappen en dan uiteindelijk is het de man die het
nodig heeft, die heeft die technische fiche nooit gezien. Dat is frustrerend.
Daarmee is het nog altijd goed dat je een week of twee weken vooraf nog eens
contact opneemt en zegt van 'weet je dat, heb je dat nog gelezen, denk je daar nog
aan'. Dat is heel belangrijk.
Echt controle bouw je dus in. Dus je merkt dat er in dat proces, die fase net voor
het evenement, dat er dus meerdere mensen betrokken zijn in die beslissing, in de
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details doorspreken, dingen doorgeven. En je merkt eigenlijk op basis daarvan dat
het nog wel eens misloopt omdat er dus miscommunicatie is. Bepaalde dingen
worden niet meegenomen.17:52 Dus jij bent degene die daar de controle op
houdt, de sturing in houdt door nog een keer te bellen, de mailen en na te vragen
of alles geregeld is.
Ja en als je dan alles gedaan hebt wat moet gedaan worden, dan zit je met het feit,
en daar kan je niet tussenuit, als je honderd evenementen hebt op één jaar, dan
zijn er van die honderd twintig zeer goede organisaties, dertig goede organisaties,
dertig slechte en twintig die het woord organisator niet waard is18:34 en daar ben
ik mee geconfronteerd. Soms komen wij op plaatsen dat ik mij afvraag 'zijn jullie
ervan op de hoogte dat wij komen spelen?' Bijvoorbeeld voor catering, of voor de
kleedkamer. Als we ergens toekomen, 'ah ja'. Dan denk ik hoe is dat nu in
godsnaam mogelijk. En dan mag je nog gebeld hebben en nog eens gecheckt en
nog eens gedaan, dan heb ik zoiets van hoe is dat nu in godsnaam mogelijk.
Ja, absoluut, dat merk je inderdaad. Even kijken hoor. Hebben we een klein
uitstapje, even terug naar het maatwerk. Je denkt mee met de klant, kun je dan
eigenlijk stellen dat jij vooral zit op kwaliteit? Want uit theorie blijkt dat in zo'n
beslissingsproces vaak het product met de hoogste kwaliteit tegen de laagste prijs
overwint. Focus jij voornamelijk op kwaliteit? Je zegt net dat je wel een beetje
meedenkt met de klant, ook sinds de crisis, dus met de prijs en dergelijken
misschien? Focus jij meer op kwaliteit, op prijs , op iets anders?
Voor mij is het duidelijk, mijn product heeft vaste prijzen. Dus dat is geweten, dat
zijn vaste prijzen. En daar ga ik niet vanaf, ik ga niet voor klant X 'ah voor u doe ik
het voor zoveel', voor klant Y iets anders. Het wereldje is zo klein, dat weet
iedereen. Wat ik van mijn kant wel doe, als ik aanvoel dat er een klant is die
enthousiast is, die ook open staat om mee te denken, dan doe ik van mijn kant
inspanningen die niet hoeven betaald te worden. Mijn voordeel is dat ik geen
bureau ben met 35 artiesten. 20:29 ik heb maar twee artiesten, dat is mijn orkest
en dat is mijn strijkkwartet. En daar ben ik dagdagelijks mee bezig, van 's morgens
tot 's avonds en van 's avonds tot 's morgens. Dus ik kan het mij permitteren van
meer te doen dan een ander bureau. Die moeten rekening houden met meerdere
artiesten en die20:46 kan niet in duizend bochten wringen, dat kan dus niet. Dus
dat is mijn voordeel en ik heb dat altijd gezegd 'ik hoef geen twintig artiesten, ik
heb er twee en ik wil kwaliteit en geen kwantiteit' 21:03 Ik kan veel meer optreden
met mijn orkest en strijkkwartet als ik de prijs naar beneden doe en als ik zeg van
'ah, zal wel gaan'. Maar nee, dat is mijn ding niet.21:14
En heb je dan het idee, want je zegt 'ik wil niet meer acts want dan ik op kwaliteit
gaan zitten' dat is eigenlijk de samenvatting van je verhaal. Je denkt dus eigenlijk
dat grotere boekingskantoren of evenementenbureaus dus eigenlijk meer
concurreren op prijs, dus onderscheid je je door op kwaliteit te gaan zitten. 21:31
Tja, natuurlijk, dat is sowieso. Een boekingsbureau met dertig artiesten die vinden
hun artiesten het beste wat er bestaat op de markt, die gaan aan hun klant alleen
hun artiesten voorstellen en wetende dat er ergens bij een ander bureau betere
artiesten zijn voor dat evenement en toch hebben die zoiets van 'nee, het is
commercieel hier, we moeten zorgen dat op het laatste van de maand de cijfers
kloppen.' Maar dat heb ik niet nodig. 22:07 Dat is voor mij bijzaak. Met The
Exclusive Strings bijvoorbeeld hebben wij een nummer dat wij al tien jaar spelen.
Dan zou je kunnen 'als je daar dan bij bent, ga je het dan niet beu worden?' Mijn
ding is als ik daar sta te kijken en ik ben er altijd bij omdat ik mijn product wil
beschermen, als ik mijn klant iets beloof dan wil ik dat ook waarmaken en wil ik ook
op dat moment daar zijn om te zien dat die uitvoerende artiesten om dat maar zo
te noemen, dat die doen wat ik mijn klant beloofd heb.22:37 Maar als op het
laatste van de avond de mensen applaudisseren, dat is voor mij veel meer waard
dan dat ik nog twintig artiesten erbij heb waar dat ik in plaats van... ik kan maar
met één auto rijden. Dus ik kan niet met tien auto's rijden en ik heb maar één huis,
ik moet geen tien huizen hebben. Nee, voor mij is het kwaliteit belangrijk
en 23:00 ik ben daar nogal een koppigaard in en gelukkig misschien.
Om je product te beschermen inderdaad is dat tegenwoordig met zoveel
concurrentie absoluut niet slecht. Dan ga ik even een klein uitstapje maken naar de
theorie. Uit theorie is gebleken dat op het moment dat er een nieuwe artiest in de
markt wordt gezet, maakt niet uit welke markt, dus ook de Duitse markt, dat er een
bepaalde mate van risico ervaren wordt. 23:25 Er is namelijk nog geen eerdere
relatie, ze hebben er geen werkervaring mee, ze weten niet wat ze kunnen
verwachten behalve bijvoorbeeld door video's, foto's en recensies. Hoe voel jij dat?
Kun jij inschatten, stel jij bent voor een boeker ben jij nieuw, hoe overtuig jij
mensen hoewel ze nieuw zijn? Heb jij het idee dat ze een bepaalde mate van risico
ervaren daarin als ze jou nog niet kennen?
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Goh, dat is een goede vraag. Ik heb mij die vraag gesteld toen ik begon met The
Exclusive Strings, en dan had ik zoiets van, ik moet de vraag voor zijn. 24:11 Ik
moet aan mijn potentiële klanten, ik moet daar zelf naartoe gaan en zij moeten
niet naar mij komen want niemand zit te wachten op wat ik heb gecreëerd. Dus ik
moet, dat is cruciaal, je moet met je product naar de klant.24:31 Dus wat heb ik
toen gedaan, het eerste wat ik gedaan heb, ik heb een stand gehuurd op een
beurs, een evenementenbeurs. Ik had zoiets van daar komen alle bureaus
naartoe 24:46 en die moeten voorbij mijn product passeren. Dus ik had daar een
kleine ruimte gehuurd en The Exclusive Strings, de vier meisjes, die speelden daar
tien minuten, tien minuten pauze, tien minuten, tien minuten pauze. En alle
bureaus die kwamen daar voorbij en die hadden zoiets van 'o my god, wauw, dat
moeten we hebben'. Dus dat is een mogelijkheid 25:08 Een andere mogelijkheid is,
ik heb al klanten gehad die gewoon mijn orkest geboekt hebben op de kwaliteit
van de folder. 25:17 En dan had ik zoiets van toen ik daarmee aan het praten 'maar
je kent ons niet, je hebt het orkest nooit gehoord'. Hij zei 'ik moet dat niet horen, ik
heb hier de folder en ik weet hoeveel dat die folder heeft gekost en aan de hand
daarvan weet ik ook dat het product kwalitatief genoeg is'.25:37 Aller, kwalitatief
heel goed is. Dus dat is iets raars maar dat zijn kleine details. Een ander voorbeeld
is, ik ging met mijn orkest, niet met The Exclusive Strings, met een orkest, vijftig
muzikanten ging ik met een stand staan op een verkeerde beurs. 25:53 Ik had
zoiets van ik ga eens gewoon de foute beurs zoeken. Ik ging op een beurs staan van
straatanimatie met het orkest van vijftig muzikanten. En ik heb daar mijn grootste
klant gehad ooit! 26:07 Dus zo zie je maar, het is niet altijd logisch, meest logische,
maar soms moet je zeggen van oké daar ga ik opvallen. En ik viel daar gewoon
ongelooflijk op, want daar stond een goochelaar, daar stond een vuurspuwer en ik
stond daar met mijn vijftig muzikanten. En voor de rest adverteren.26:30 Toen
over tien jaar adverteren in vaktijdschriften, maar het is altijd een 'en, en'-verhaal.
Het is nooit alleen dat, of niet alleen dat.26:43 En nu wordt het alleen maar
moeilijker omdat iedereen heeft nu toegang tot sociale media en tot internet
enzovoort en iedereen stuurt maar mails naar bureaus.26:55 Maar ja, die krijgen
honderden mails per dag, die krijg ik hier ook. Ik moet niks anders doen dan naar
spam verwijzen of uitschrijven. Dus ik heb nu zoiets van ik ga terug de folder
maken en ik ga terug zoals twintig jaren geleden ik ga het opsturen per post en dat
de mensen iets op hun bureau krijgen. Dat gaat iets zijn van 'we krijgen hier nog
echte post'. Weet je, je moet soms het tegenovergestelde doen van wat logisch
is.27:25
Dat zijn wel interessante dingen. Het is dus echt dat je naar een klant toegaat, je
hebt op een tegenovergestelde beurs gestaan, een beurs waar je in eerste
instantie niet zou staan, om op te vallen. En daarnaast ga je eigenlijk terug naar het
oude, om eigenlijk je kont tegen de krib te gooien en niet op sociale media per se
dingen te doen maar 'old fashioned' want dat doet niemand meer. 27:51
Ja klopt.
Samenvattend, het proces. Er zitten veel stappen in, er moet voldaan worden aan
de wensen van de klant, het is maatwerk, het is dus complex. 28:40 Je noemde in
het begin ook dat je snel moet reageren, dus is er is een bepaalde mate van
tijdsdruk.28:44 Risico bij een nieuwe klant overbrug jij door er zelf naartoe te gaan
en op te vallen door contrasterende dingen te doen.28:55 Even kijken, wat heb ik
dan nog.
Misschien kun je hier niets over zeggen, maar ik ga het er toch even ingooien want
wellicht kun je wel je mening erover geven. In theorie heb ik gevonden dat er
zoiets bestaat als een 'Country-of-Origin' effect. 29:13 Het land van herkomst
effect. Je hebt nu een shirt aan, daar staat van in 'made in ...' een land. Zo is er ook
het 'Made in Holland' label. Nu is het onderzoek in eerste gericht op
DamesDraaienDoor, dat ken je wellicht, dat danceconcept, DJ concept. Dat komt
uit Nederland, het is niet puur dance, maar het wordt wel in de Duitse markt gezet
zometeen onder de naam 'DutchDanceDivas'. 29:41 Dus het woordje 'Dance' zit
erin en Nederland 'Dutch'. Volgens dat label zeggen ze 'als een product uit een land
goed is, bekend is, dan kun je op basis daarvan je product in een nieuwe markt
zetten. Nu is de Dance export in Nederland een wereldwijd bekend fenomeen
inmiddels. Hoe groot denk jij dat dat effect zou kunnen zijn? Denk je dat een 'Made
in Holland' label voor zo'n concept als nieuwe artiest, bovenop jouw eigen ervaring
(je moet opvallen, je doet iets contrasterends), zou zo'n label nog een extra
toegevoegde waarde kunnen zijn?30:23
Je bedoelt dat er een vereniging gaat ontstaan die een kwaliteitslabel gaat geven
aan bepaalde artiesten die het verdienen, bedoel je dat?
Nee, niet per se. Kijk, het concept wordt dadelijk in de Duitse markt gezet op basis
van DutchDanceDivas, zonder verder te vermelden dat het een label is of zo. Maar
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het heet DutchDanceDivas dus in het hoofd van de klant is daar die link naar Dance
en naar Nederland.
Dus jij denkt dat Nederland een zodanige impact heeft dat dat een kwaliteitslabel...
Dat er een soort kwaliteitslabel voor Dancemuziek is ontstaan.31:04
Dat denk ik persoonlijk niet. 31:09
Waarom denk je dat?
Voor mij is het nog altijd belangrijker, aller, je hebt slechte DJs en je hebt goede
DJs. Als een slechte DJ gaat zeggen 'ik ga me in Duitsland op de markt brengen en
ik noem mij de Dutch Devil' whatever, dan gaan die Duitsers toch niet zeggen 'o
wauw Dutch en daar hebben ze goede DJs, dat zal dan ook wel goed zijn'. Ik denk
dat niet. Ik denk dat een goed bureau die kan direct doorkijken door een artiest of
dat die nu komt van België, of van Nederland of van Engeland of van waar dan ook.
Als je mij de vraag stelt, ik denk het niet nee.31:54
Het is dus geen doorslaggevende factor. Dus het zou bovenop andere opvallende
dingen iets kunnen zijn, maar het is niet per se van invloed.
Volgens mij, nee ik denk het niet. 32:08 Natuurlijk het is anders dan wanneer je
zegt van als een Pools orkest zich aanbiedt, andersom, op de Duitse markt, dan kan
het zijn van 'oei dat komt uit Polen', gaat dat wel juist, gaat dat wel goed
zijn. 32:29 Maar nogmaals er zijn slechte orkesten in Nederland en er zijn heel
slechte DJs, er zijn goede DJs, dus dan denk ik niet dat een klant van oorsprong,
nee ik denk van niet.
Nee, zoals je zegt inderdaad een orkest uit Polen, er zijn landen waar voor mensen
een soort negatief vooroordeel over is en landen waar een positief vooroordeel
over is. Dus in principe het bestaan van het label dat is er wel, maar het heeft geen
significante invloed volgens jou.
Nee, alleen moest ik aan de andere kant staan en moest ik organisator zijn en daar
komt op tafel iets uit Nederland en daar komt een folder van een Nederlandse
artiest dan zou ik al niet sowieso zeggen 'ah wauw dat komt uit Nederland, dat zal
wel goed zijn' nee.33:18
Oké. Goed, dan zijn we dus nu aangekomen bij, je hebt zojuist de laatste stap
benoemd van het proces, voor het evenement zelf. Dat je nog even na belt,
navraagt of alles geregeld is.
Ja.
In principe zul je dan zo nu en dan op het evenement zelf wel wat dingen moeten
regelen als iets niet geregeld is. 33:42 Je hebt gemerkt, dat heb je ook gezegd, dat
er verschillende mensen betrokken zijn in het Duitse boekingsproces, dus dat je
met die aan tafel moet, met die aan het bellen bent. Even kijken. Hoe lang duurt bij
jou een optie, stel je hebt met de Duitse markt een optie lopen, hoe lang duurt bij
jou een optie?
Ja, dat is ook zoiets relatief. 34:06 Ik zet gewoon standaard vijftien
dagen 34:11 maar sommige klanten zeggen van als er een bureau is dan zeggen die
soms 'ja maar ja ik heb langer de tijd nodig want mij klant kan niet zo snel
beslissen'. Dan zeggen die 'ah, mag ik een optieverlenging van ongeveer een
maand' of drie weken of zo. En als dat dan langer duurt dan zeg ik 'oké je krijgt de
optie totdat een andere klant belt. Dan zal ik u opbellen met 'kijk ik heb een
tweede aanvraag, nu heb je nog acht dagen tijd om een beslissing te
nemen'. 34:45 Dus zo werk ik en dat is het meest fair ten opzichte van iedereen.
Voor zowel degene die de tweede aanvrager is als de eerste aanvrager. Want die
heeft dan al weken, soms maanden de tijd gehad om te beslissen. Als hij dan nog
geen beslissing heeft genomen dan krijgt hij nog acht dagen, of zij acht
dagen 35:06en zodanig dat de tweede aanvrager, dat hij na die acht dagen de
eerste optie heeft.
Ja, oké. En nu zijn er natuurlijk ook wel eens last-minute boekingen. Wat is jouw
ideale situatie, dus jouw ideale uiterlijke boekingsmoment?35:30
Een dag voordien, haha. Mij maakt dat niet uit. Ik vind altijd wel een oplossing. Ook
al bellen ze vandaag om morgen te spelen dan zit er zo een routine systeem in dat
dat gaat lukken.35:55 Ik bedoel we leven in een tijd dat dat heel snel wordt beslist
maar ook heel laat wordt beslist. Zelfs met de Heverband, we spelen bijvoorbeeld..
Gisteren kreeg ik telefoon: 'Ik heb jullie bezig gezien in Duitsland, in Düsseldorf,
negen jaren geleden. Ik was op dat feest en ik vier mijn verjaardag, vijftigjarige
verjaardag, de 23e juni.' Dus dat is nog een maand en een half. Dus een maand en
een half gaat die persoon beslissen welk entertainment dat hij gaat nemen. Dus
dan heb ik zo van als je vijftig jaar wordt dat is toch ergens een mijlpaal als je daar
een groot feest kunt voor organiseren. Daar ben je toch sneller mee bezig dan
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gewoon een maand en een half op voorhand. 36:48 We spelen in Meppel, de
tiende juni met de Heverband, de Grachtenfeesten of zoiets. Die hebben vorige
week gebeld, een maand ervoor. Ze wachten langer en langer en langer.
Ja, dat merk ik, haha. Dat is heel laat inderdaad. Nou, dan komen we bij de laatste
fase van het proces.37:12 Het evenement is geweest en achteraf gaat natuurlijk de
klant, die gaat aan het evenementenbureau feedback geven, misschien vragen ze
ernaar bij de gasten, of ze tevreden waren, en wellicht koppelt het
evenementenbureau ook terug naar jou of de klant mits er geen bureau tussenzit
natuurlijk. Op welke manier krijg jij feedback en op welke criteria wordt hier
getoetst? Dus kwaliteit, sfeer, omgang met de gasten, uitstraling?
Weet je, belangrijk is dat je op het moment zelf, na het optreden, contact zoekt
met uw contactpersoon, met mijn contactpersoon in dit geval. Dat is altijd het
belangrijkste.
Op locatie nog?
Ja37:59 op locatie doe ik altijd, met mijn opdrachtgever. Daar ga ik altijd naar toe
met 'wat vond je ervan?' En dan heb je direct de persoon die je moet hebben en
dan is het allemaal nog fris in het geheugen38:13 én je hebt dan ook, de evaluatie
gaat dan niet alleen op de kwaliteit van de act, van het orkest, of in dit geval ook
van het strijkkwartet, maar ook van de manier waarop mijn product zich heeft
gedragen38:30buiten het podium. Dat vind ik heel belangrijk. Ik vind als mijn
muzikanten de kleedkamer verlaten zullen we er altijd voor zorgen dat dat netjes
is. Dat is een respect ten opzichte van de persoon die u gevraagd heeft. En
misschien zal mijn klant niet gaan kijken in die kleedkamer hoe dat achtergelaten
is, maar diegenen die het moeten opkuisen die gaan dat dan later wel zeggen van
'hé zeg, die mensen, die muzikanten die hier waren, dat hebben we nog nooit
gezien, het was hier gewoon netjes' want uiteindelijk als je al dertig jaar meedraait
in dit wereldje, ja komt daar wel eens een moment dat het ietsje minder gaat maar
over het algemeen, 99 procent is de klant tevreden over de kwaliteit. Maar het zijn
die details die je anders maken.39:29 Ga je een voorbeeld geven: hoe dikwijls dat
ik van mijn klant hoor 'goh vorig feest hadden we een coverbandje en die hadden
een rider, vijf bladzijden groot, en ze moesten dat eten hebben en zoveel drank
hebben en ze moesten zo... en uiteindelijk hebben ze er niet van gegeten.' En dan
heb ik zoiets van, aller, daar is een klant heel gevoelig aan. Het voordeel van mij is,
ik sta ook af en toe eens aan de andere kant van de streep. Ik heb ook zelf altijd
georganiseerd en dan weet ik hoe frustrerend dat dat is als je een artiest hebt, en
die vraagt in zijn rider ik weet niet wat en uiteindelijk wordt daar niet naar
gekeken. Dat vind ik onrespectvol en dat is wat uiteindelijk mijn klant ook gaat
meenemen in de evaluatie. Die gaat zeggen 'die waren hautain, die waren te
pretentieus' en dat wil ik dus vermijden. Ik wil gewoon dat er buiten het optreden,
dat er ook nog een normale manier van omgang kan gebeuren. Dat is heel
belangrijk.40:36
Ja, dus eigenlijk houding en gedragsregels, die zijn voor jou naast kwaliteit en
uitstraling op het podium, is juist die houding en die gedragsregels na en voor de
show, dus zeg maar naast het podium, is heel belangrijk.
Ja, voor mij wel. Maar voor sommige mensen is dat niet zo. Ik heb al eens een
muzikant gehad die dat niet begreep, dat wat ik je nu juist uitlegde en dan was
mijn frustratie zo groot, dat is twee jaar geleden, dat de klant naar mij gekomen is
en dat die gezegd heeft van 'uw muzikant, haar gedrag staat ons niet aan, wij
willen dat die nu direct vertrekt'. Dus dat was een langdurige productie, wij
speelden daar veertien dagen. Daar ben ik maanden niet goed van geweest, want
dan denk ik 'shit jongens, hoe kan dat nu'. Aller, muzikanten moeten ook
meedenken met waar zij, hoe zij zich... het ding is, voor mij is heel belangrijk hoe
de klant, nee ik ga het anders zeggen. In feite een goede muzikant 41:53 zou
moeten kunnen meedenken met waar het product voor staat sowieso. Maar die
moet ook meedenken van hoe wordt ik gepercipieerd door de eindklant, niet door
mij, maar door de eindklant. En wat is weinigen gegeven. Ik heb in mijn
strijkkwartet die daar voorbeeldig bij is en je hebt iemand anders die daar helemaal
tegenovergesteld mee omgaat en dan heb ik daar al uren mee gepraat en die
beseft niet dat dat ook een heel belangrijk onderdeel is van ja, van hoe uiteindelijk
de klant naar dat product kijkt.42:42
Ja. En als ik dit dan nog even kort doortrek naar Duitsland. 42:46 Op het moment
dat jij in Duitsland bij boekers, je hebt daar een evenement gedraaid. Heb je ook
het idee dat ze dat dan heel erg waarderen, die omgang? Of zijn er nog andere
aspecten waar zij heel erg op letten, waar zij bij jou op terugkomen qua evaluatie?
In Duitsland is dat anders. Ik vind dat, voor mij is Duitsland koeler, zakelijker. Ik voel
dat aan als zakelijker inderdaad. Is dat nu omdat die taal een beetje een afstand
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creëert, dat kan ook zijn.43:20 Tegenover als je in Nederland gaat spelen dan kun
je rustig babbelen. Sommige Duitsers kunnen dan weinig Engels en dan zit je daar,
communicatie is heel belangrijk en als die communicatie het dan niet toelaat om
echt diep in te gaan in een gesprek dan wordt het moeilijk natuurlijk 43:39 maar
nee, voilà.
En merk je dan als je die feedback terugkrijgt en die gedragsregels en houding zijn
voor jou heel belangrijk, dat je dan ook een basis legt voor een langdurige relatie?
Dus voor opnieuw een boeking bijvoorbeeld?
Tja, sowieso. Aller, ik ga er altijd vanuit, het eerste wat ik altijd zeg is 'ik ben niet
geïnteresseerd in een kortstondige relatie'. Al mijn handelingen zijn om een
langdurige relatie op te bouwen en hoe dat je dat doet, ja daar kan ik een boek
over schrijven.44:19 Ik heb voor mijn strijkkwartet, heb ik een handleiding
gemaakt van ik denk tien bladzijden, om te zeggen van als jullie het dan niet weten
dan vind ik dat dat het gedrag moet zijn van een uitvoerende kunstenaar, in dit
geval The Exclusive Strings. Maar nogmaals, voor mij is Duitsland, ik speel daar heel
graag want volgende maand gaan we daar spelen voor een privéfeest in
Düsseldorf. Maar de taalbarrière, dat blijft altijd hè. De Duitsers vertikken het van
Engels te spreken, die vinden zich groot genoeg45:02 hun land is groot genoeg.
De laatste vraag heb ik eigenlijk. Je hebt dus vaak in Duitsland gespeeld, volgende
maand heb je iets staan. Kun je aangeven in Duitsland, waar houden ze nu echt
van? Wil jij je als act positioneren in Duitsland, waar houden ze van? Ik heb van
iemand gehoord dat ze houden van show, 45:28 van glitter, het zijn mensen die
graag houden van feesten. Jij geeft al aan 'ze zijn zakelijk', dus wellicht houden ze
van gedragsregels wederom. Zijn er nu dingen waarvan jij zegt 'dat is nu echt
Duitsland, als je je daar wilt positioneren, moet je hierop letten'.
Ja in vergelijking, ik heb het daar net aangegeven, Duitsland is groot hè. Dat is niet
alleen Duitsland, je hebt Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, als je Duitsland zegt
neem je direct Zwitserland en Oostenrijk daarbij 45:56 dat is een zeer grote markt.
Maar goh, dat is zoals bij Nederland en België, we hebben veel bijvoorbeeld
Carnaval gespeeld. Ga je dan zeggen 'de Duitsers willen gewoon Carnaval'? Nee dat
is een periode dat er Carnaval is. Maar je hebt ook zakelijke evenementen. Maar
het is moeilijk om een markt binnen te geraken, als buitenlander. 46:26 Ik heb in
het begin in ons gesprek al wel eens gezegd, een barrière is nog altijd die taks, die
er voor buitenlandse artiesten moet betaald worden en als je Céline Dion vraag, ja
die klant, whatever, of dat hij twintig procent meer moet betalen, dat bedrag dat is
zo gigantisch dat je dan wel het budget daarvoor hebt.46:48 Maar als je de minder
duurdere acts hebt, dat is toch wel een barrière, dat heb ik altijd aangevoeld. Dan
zei de klant 'ja maar ja we moeten voor jullie al dat betalen en dan komt ge nog
eens af met een rider van we moeten die techniek hebben en we moeten dat, en
we moeten dat'. Dat is een beetje, dat gevoel heb ik dat dat een barrière is. Anders
hadden wij veel meer met, vooral met mijn orkest daar gespeeld. Want Duitsland
ziet het groots en daarom mijn orkest zou perfect zijn, nog altijd, voor Duitsland.
Ik denk dat ik het heb.
Dat was een lang half uur, haha.
Haha dat klopt, maar je hebt ook flink wat te vertellen Jan, dus dat scheelt, haha.
Je wilt dus eigenlijk zo vroeg mogelijk in het proces, dus op het moment dat een
artiestenbureau een artiest wil gaan boeken wil je zo vroeg mogelijk in het
geheugen van het boekingskantoor zitten.47:51 Wat zie jij als de belangrijkste
fase? Het moment dat zij voorstellen gaan opvragen, dus een artiest, ik kijk even
vanuit het boekingskantoor hè of een evenementenbureau, het moment dat zij
gaan zoeken naar een passend entertainment voor een evenement. Of zeg jij van,
nou, ik ga toch naar de klanten zelf toe, bij mij ligt het bij de uitvoer en evaluatie?
Je kan niet alle potentiële klanten bereiken, dat kun je niet. Je kan je best doen om
je in de markt te zetten maar er blijft nog altijd een deel over dat je niet kunt
bereiken. 48:30 Het enige is, goh, het is niet altijd makkelijk om als je een
introverte klant hebt, om daar uit te halen wat jij nodig hebt om een meerwaarde
te kunnen betekenen voor die klant.48:48 Natuurlijk, ik ben ook zeer gelukkig als
wij een 'standaard' optreden kunnen doen voor een klant, maar ik ben als
muzikant, als échte muzikant in hart en nieren en als creatief persoon ben ik veel
gelukkiger als ik voel dat die klant zegt 'oké, ga maar, toe maar'. Aller, om u een
voorbeeld te geven: we speelden in Duitsland een beurs in München een beurs
voor graafmachines en bulldozers et cetera. Eerst speelden we een zakelijk diner
voor hen, in Amsterdam en ik zei tegen mijn technieker, ik zeg 'willen we eens een
weddenschap aangaan? Ik verwed met u dat wij binnen een paar maanden op die
beurs gaan spelen in München.' Hij zegt 'dat kan niet'. Wat ben ik gaan doen? Ik
ben zelf naar die firma gaan kijken op internet en ik heb die website gewoon
geanalyseerd, ik heb die ontleed, ik heb gezien waar zij voor staan, wat hun
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gevoeligheden zijn, wat hun 'core business' is. Toen heb ik hen een mail gestuurd,
ik zeg 'kijk, jullie graafmachine is het minst lawaaierig, wij kunnen perfect op die
beurs, kunnen wij spelen met een akoestisch instrument, viool, niet versterkt. En
dan kunnen wij uitbeelden dat een viool nog altijd veel meer lawaai maakt dan
jouw machine', zoiets. En die klant had zoiets van 'wauw, dat is meer dan artiest
dat hier bezig is, die denkt met ons product en die wil ons product aan de klant
brengen op een heel populaire manier.' Zo hebben wij eens over een paar jaar voor
OC gespeeld, dat zijn industriële kopieermachines. Ik zag op hun website, zij
hebben het snelste kopiemachine. Ik zeg 'daar kunnen wij met de strijkers hele
snelle noten spelen'. Ik zag ook dat zij een kopiemachine hadden, dubbelzijdig, het
beste dat er is. Ik zeg 'dan staan we met de rug tegen elkaar en zo spelen wij'. Ik
denk dat het een jaar of vijf geleden was. Er kwamen Chinezen en Japanners en die
hadden zoiets van 'oh, wat is dat?' Die keken niet naar die machine, maar naar die
vier schone strijkers. 51:32 Naar die vier schone meisjes die daar in prachtige, sexy
kledij stonden. Maar zo werd die machine, dat een gewone machine was, ineens
sexy. En dat zijn de dingen dat voor mij zo, dat is als muzikant, dan zeg je 'wauw'.
Ja dus eigenlijk een verhaal vertellen.
Ja! Maar je moet zelf zoeken om die klant te charmeren, daar gaat het uiteindelijk
om.52:05 want die gaan zelf niet in uw plaats mijn product linken aan hun product.
Zij zeggen: 'hé wij zijn bezig met onze machine, daar hebben wij al genoeg tijd voor
nodig'. Maar als er dan zo iemand komt die zegt 'ja maar wij zijn toegevoegde
waarde52:24 want...' En als je dan daarin slaagt, dan had ik zoiets van, met een
smile tegen mijn technieker: 'we hebben het contract binnen, joehoe!' haha.
Haha, zie je wel.
Ja, haha.
Oké, nou ik denk dat we het hebben. Heel erg bedankt!
Heel graag gedaan!
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Goedemorgen, mijn naam is Danielle van Berkom, ik ben de onderzoeker. Ik doe
een positionering onderzoek voor de Duitse markt, zakelijke evenementen en het
onderzoek is gebaseerd op positionering en op het zakelijk beslissingsproces.
Ik heb een leadsheet gemaakt en daarop ga ik een beetje de leiding nemen maar ik
wil eigenlijk bovenal gewoon graag horen hoe het proces in elkaar steekt en ik zal
af en toe inhaken. Af en toe zal ik ook een waarom vraagstelling erin gooien, om
naar dieper liggende waarden te zoeken. 00:42 Ik heb nu een interview met Karl
Heinz Höper, zeg ik dat goed zo?
Ja!
Helemaal goed! Stel je even voor.
Ja, Karl Heinz Hoper, geboren '63 en heb gestudeerd in Enschede aan het
conservatorium, klassiek en Jazz en Keyboard. Vanaf '88 als muzikant onderweg op
podia en dan als docent, ik was op de muziekschool in Enschede in Ahaus, Bocholt,
maar mijn hoofdwerk laat ik maar zeggen is spelen op het podium en af en toe
bemiddelen van artiesten en samenwerking met bureaus. Ja.
Ok, hartstikke leuk. Nogmaals dankjewel dat je hier aan mee wil werken. Ik hoop
dus goed inzicht te krijgen in het proces, dus laten we van start gaan.
Ja.
Het proces begint eigenlijk bij bedrijf X dat een zakelijk evenement wil organiseren,
en dat proces dat loopt tot aan na het evenement dat er geëvalueerd wordt. nu
ben ik heel benieuwd, hoe verloopt zo'n proces?
Ja, het is eigenlijk, en ik praat dan alleen maar voor typisch Duitse bedrijven, en
dan praat ik over het bedrijf uit de middelstand laat maar zeggen. Niet van die heel
grote bedrijven, dat zijn natuurlijk heel andere dingen, daar speelt geld geen rol.
Maar we praten dan gewoon over middelstand bedrijven, dat heet, tot en met
5000/6000 werknemers en ook grote bedrijven wel, maar die horen dan bij de
middelstand en niet concerns. Concerns dat is dan Siemens of Mercedes of wat
weet ik. Een bedrijf heeft meestal al zoveel werknemers, dat er eentje tussen zit
die wordt gebeld en zegt: ja, organiseer maar een feestje, dan zijn dat meestal ook
mensen die dan voor de marketing voor het bedrijf verantwoordelijk zijn. En dan
meestal zijn dat mensen die daar helemaal geen verstand van hebben.
Je wordt dan gebeld en dan zeggen ze tegen je, ja we hebben een bedrijfsfeest en
er komen 1200 mensen en er staat een tent, en die en die doet de catering en stel
maar wat voor. wat doen we, heb je een suggestie?
Ten eerste ga ik dan persoonlijk mijzelf verkopen, of de band ‘Chickenskin’, of wat
weet ik.
Ten eerste wat ik vraag is, en dat is natuurlijk ook van de vragen uit, specificaties
vraag ik op. Het eerste is het soort van entertainment, dat is het belangrijkste. Wat
willen ze? 03:29 Hangt af van het niveau van het bedrijf. Zijn dat allemaal mensen
die geld verdienen met computerwerk, zijn dat hele intelligente mensen, is dat een
laat maar zeggen, een universitair iets.
Ja, dus het soort mensen, en daarop pas je ook het genre van je muziek aan, of van
je entertainment.
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Ja, daarom. Willen ze bijvoorbeeld, willen ze klassieke muziek, willen ze, welk soort
feest is dat uit de specificatie. Je moet weten, is dat een receptie met een beetje
achtergrondmuziek, of willen ze een concert hebben, klassiek, jazz of wat wil ik. En
dat moet je allemaal, het soort entertainment, gaan we nu vanuit ze willen feest
vieren, en dan meestal een bedrijf is jaarlijks een zomerfeest of een winterfeest,
ja?. dan moet er een danceact komen, of dansmuziek of een top 40 band, of wat
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weet ik. Het tweede belangrijkste is dan de datum. De datum, wanneer, wanneer is
het? Er zijn natuurlijk weekends bij in een jaar daar kun je een band 20 keer
verkopen. Ja dus dat weekend, bof, iedereen wil daar vieren. als daar bijvoorbeeld
7-7-77 of wat weet ik, bepaalde data of een lang weekend, in Duitsland heb je
meer feestdagen dan in Nederland, heb je bijvoorbeeld vaak mensen die hebben
dan woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondags vrij. Bijvoorbeeld als
hemelvaart, bijvoorbeeld, dan zijn er dit weekend zijn er altijd, ja dan zijn heel veel
dagen die dan heel snel bezet zijn dan laat maar zeggen. Datum is
belangrijk.05:11 Dan het tijdsduur. Wat plannen ze, dansmuziek. In Duitsland is
het vaak dan ook van, vaak dan gaat het over 6 uur, van 8 tot 2. En het aantal
gasten. En dat, je moet helemaal niet over, de prijs is helemaal niet belangrijk in
het begin. Moet je ook niet, als je dus in de positie bent te verkopen, moet je
helemaal niet over het geld praten.
Je moet ook gewoon even goed luisteren wat, als je een telefoon opvangt en zulke
dingen, hoe gaan ze zich melden, is dat hier praktijk, of is dat, we hebben een
jubileum en zulke dingen, dan hebben ze al een bepaald budget en dan is gewoon
zo dat de prijs is niet zo belangrijk. Dus het aantal gasten is belangrijk, ja? Dan weet
je ook meteen, eigenlijk weet je als je, aantal gasten, als hun zeggen ja er komen
800 mensen, dan ken je ook zo'n beetje het budget.
O
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Dat komt ook uit ervaring voort natuurlijk, dat je het daaraan kunt koppelen.
ja precies, ja. Dat is dan die vraag 1 ja. Dan hebben wij het volgende, fase 4.06:26
Ja daarbij ga je natuurlijk artiesten zoeken erbij. Van je denkt: ok, naar aanleiding
van die specificaties, deze artiesten passen daarbij en daar worden offertes
opgevraagd bijvoorbeeld, door een bureau of wellicht als je zelf daarbij betrokken
bent, dan denk je ok, nou ik heb deze artiesten, daar heb jij een soort van offerte
van, dus jij weet, de specificaties van die artiest ken jij.
Ja, ja. Het is natuurlijk, als je in zo'n baan werkt, op een evenementenbureau, of
een artiestenbureau. Je moet vaak heel vaak, elk vrij weekend moet je zelf reizen
en zien waar speelt welke band, wat is openbaar, dan ga je daar naartoe en
luistert. Dat je zelf een indruk hebt. Geen video bekijken, geen youtube channel of
wat weet ik. Dat is allemaal onzin, je moet het zelf beleven ja? Dat is het
belangrijkste. Wat vandaag, ja als ik zie, bijvoorbeeld bands, die sturen mij dan een
youtube, of wat weet ik, kijk daar maar naar, dat ziet er prachtig uit. Maar dan heb
je een optreden en dan helemaal geen uitstraling. Je kunt beter een band hebben
die bijna niks opgebouwd hebben, maar goed spelen. Duitsland is de kwaliteit nog
wel echt belangrijk. De kwaliteit van de muziek, en niet van de light-show, of wat
weet ik, hoort ook erbij, maar ten eerste is de kwaliteit van de muziek, dat is het
belangrijkste. Als je bijvoorbeeld als band voor veel voor dance speelt, voor jonge
mensen, daar speelt natuurlijk ook, de jonge mensen kijken niet zo naar de
kwaliteit van de muziek in het opzicht van: wat kan die man op bas of op keyboards
of wat weet ik, daar gaat het om de performance, de kwaliteit van de performance.
Maar, zelfs een jeugdfeest wordt georganiseerd door mensen, die zijn meestal van
mijn leeftijd, en die kijken dan wel naar kwaliteit. dus onbewust is het bij de jeugd
ook kwaliteit. Eigenlijk is het heel makkelijk, hoe boek je een band. Maar in het
algemeen gezien is het, maar ik heb al die vragen al een beetje gelezen, maar dat is
natuurlijk, ga jij maar door wat wil je weten? 08:43
Nouja, we zijn eigenlijk bij fase 5 nog eventjes, dus inderdaad, je hebt dus
artiesten, je plaatst een optie. Hoe lang blijft zo'n optie in het algemeen geldig?
Ja, een optie, als je het optioneert, ‘optioniert’ in het Duits, nou ga ik dat meestal
zo doen, nou ik schrijf er een optie op, op die opdracht, en dan, als er wat anders
binnenkomt, bel ik u op. Dat is het eerste wat je kunt zeggen. Dat is heel
klantvriendelijk, maar langer als een maand eigenlijk, moet je het niet open
houden. Na een maand wel beslissen laten we maar zeggen.
09:24 Nou, die, die voorstellen van de artiesten liggen er, want die heb je
ontvangen en vervolgens wordt er op artiesten dus geselecteerd. Dus welke van
die artiesten waarvan je de specificaties hebt, wie wordt het? en waarop selecteer
je dan?
Nou, dan komen er verschillende dingen binnen, hoe, ja, ik ga er zelf naar kijken. Ik
ga niet het risico nemen dat het artiesten zijn zonder optredens. Maar ik ga echt
als ik een band wil boeken of wat ik, wat weet ik, of dansers, dan ga ik echt er
naartoe, ik ga dat luisteren ik ga dat even bekijken, ja? En dan, belangrijk is de
kwaliteit, belangrijk is de uitstraling. Heel belangrijk, de uitstraling. Ja de mensen
willen geen mannen of vrouwen zien die met een chagrijnig gezicht op het podium
staan. En het genre, ja wat wil je, je moet, als je met een artiest geld wilt
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verdienen, of als je succes wilt hebben, moet je, het genre moet natuurlijk dan, ja
niet te ingewikkeld zijn, het mo vragen, wil je het commercieel houden of niet.
Moet het een commerciële act zijn of niet. Commercieel is bijvoorbeeld: country
we et wel beetje, ja commercieel laat maar zeggen. Je moet gewoon de klant
eigenlijk stern, Deutsche schlager, popmuziek, zulke dingen en niet commercieel is
bijvoorbeeld: Jazz, Dixieland, dat is dan iets speciaals, natuurlijk is er een markt
voor, maar niet zo groot. Ja?
En dan, natuurlijk de prijs, ja, als je heel beroemde mensen hebt, laat maar zeggen,
ja dan, hoe meer bekend hoe duurder zijn ze.
En misschien ook hoe minder de prijs een rol speelt natuurlijk, omdat mensen daar
voor willen betalen?
Ja, maar is niet het belangrijkste. Als je echt een.. bemiddelt een goede band naar
de klant toe en de klant is tevreden, het is echt, 'Scheiss egal' wat die kost. Dat is
echt, daar geven ze echt geld voor uit, maakt niks uit. Als de mensen tevreden zijn,
dat is belangrijk.
Dus eigenlijk kunnen we zeggen bij vraag 4, bij consumentengoederen overwint
meestal hoogste kwaliteit tegen de laagste prijs, dat hoeft in deze markt niet zo te
zijn, want hoge kwaliteit zijn mensen bereid voor te betalen?
Ja, maar dat heeft natuurlijk ook dan met de klant weer te doen, welk niveau het
bedrijf, laat maar zeggen, bedrijf x heeft.
als je, ik wil, dat is niet arrogant, maar als je een bedrijf hebt met bouwvakkers. Wij
hebben een keer gespeeld voor 500 bouwvakkers, en vrouwen erbij. Veel te weinig
vrouwen dat feest, nou dan moet je natuurlijk niet komen met.
Met hele hoogstaande muziek.
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Dan moet je Duitse schlager moet je spelen, drinkmuziek laat maar zeggen, ja dat
is, nou dat weet je, goed. Prima, volgende!
Ja nou, dan wordt er dus de keuze gemaakt voor een bepaalde artiest, en de optie
wordt behouden tot uiteindelijk de beslissing wordt genomen. Hoe lang voor een
evenement wordt een boeking in het algemeen definitief gemaakt?
Nou, normaal is het zo, je krijgt een, als ik nou praat over mijn band en over de
samenwerking met mijn agentuur waar ik veel over speel, dan krijg ik een email
binnen daar staat dan: ‘wir haben einen buchings möchligkeit’, we hebben een
mogelijkheid u te boeken laat maar zeggen. En de datum, en dan geef maar aan:
ben je vrij en wat kost dat laat maar zeggen. En die eerste stap tot het contract
binnen is, dan gaan er vaak 2 maanden. ja? Maar, als ik daar een andere snabbel
kan binnen krijgen bel ik de agentuur op en zeg: hey hoe zit dat, dan zegt die
meestal dat ziet er goed uit, er is nog geen handtekening, maar dan moet je wel
een beetje vertrouwen hebben in die agentuur, maar meestal gaat dat wel goed.
gaat 99 procent gaat dat goed. Ja? Maar normaal van de aanvraag tot de tekening,
gaat duren tussen, ja tussen 1 maand en 2 maand laat maar zeggen.
Precies, en die tekening is dan, paar weken voor het optreden nog? voor de show
zelf?
Nog, nog een keer? want ik..
De boeking zelf is dan een paar weken voor de show? voordat het echt zover is?
De bevestiging?
Ja.
Oh ja, dat kan nog een jaar tevoren zijn, weet je? bijvoorbeeld, je hebt bepaalde
feesten in Duitsland, bijvoorbeeld carnavals feesten, waar wij dan ook veel spelen,
die boeken 2 jaar van tevoren. Ik heb nu al contracten voor 2019 binnen, dat zijn
dan allemaal van die traditionele feesten.
Ja dat zal wellicht dan te maken hebben inderdaad met gevestigde feesten, en met
de grootte van het feest, grote feesten worden natuurlijk vaak langere
voorbereidingstijd voor genomen. 14:35 Nu heb ik begrepen van verschillende
mensen dat er meer mensen betrokken zijn bij het proces, in Duitsland. Is er sprake
van een hiërarchie in dat beslissingsproces, en zijn er verschillende mensen
betrokken in die verschillende fasen.
Ja, bijvoorbeeld bedrijf x wil een feest vieren en je hebt dan natuurlijk die vrouw of
man die verantwoordelijk is voor de marketing, die dan meestal dat doen, en dan
heb je, wordt ik dan gebeld als boekingsbureau of als bandleader of, en dan kom ik
dan bij een vergadering, daar zitten dan een stuk of 7/8 mensen, en die, daar maak
ik dan gewoon een voorstel wat we kunnen doen. Bijvoorbeeld voor ontvangst een
beetje pianomuziek, dan etc. dan luisteren, laat maar zeggen 7/8 mensen, ja en
dan, ok, en dan wordt dan in die vergadering dan ook gezegd, ok wat zijn de
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alternatieven? En dan zijn er een paar vragen over hoe groot moet het podium zijn
etc. als we die en die nemen. Wat zijn nou nog andere kosten? wat kost de
techniek? en zulke dingen, maar ik maak een pakket en zo en dat zijn dan, de
vragen worden door 7/8 mensen gesteld, maar tot eindelijk het beslissen, doet de
baas. Die zit er dan meestal bij.
Dus het is heel hiërarchisch eigenlijk?
Ja, ja eigenlijk, omdat ja, hij betaalt he. Maar het is wel zo, als die mensen zeggen
dat is een te gekke band etc. dan zegt de baas: ok dan nemen we die. het is wel
een hiërarchie in Duitsland tenminste.
Dus er is echt één iemand die de beslissing mag nemen zeg maar.
Ja. En belangrijk is dat je met die iemand, dat je die mensen kent ook. Dat je in de
loop van de tijd, als je zelf een bureau hebt, dat je mensen leert kennen. Niet over
email en niet over FaceTime, dat zijn misschien jonge mensen die daar, maar ik
zeg altijd bij een kopje koffie, of wat weet ik dan, dat is het belangrijkste wat er is.
Veel reizen, veel in de auto en daar naar toegaan en contact hebben.16:38
Persoonlijk contact.
Ja netwerk opbouwen is persoonlijk contact. 16:44 Nou de ontwikkeling gaat daar
ook weer naartoe. Persoonlijk contact dat is zo belangrijk hè, dat is vooral in de
artiestenwereld heel belangrijk.
Je hoort veel mensen die een beetje afkeer krijgen tegen het social media verhaal
en dergelijken, en die dan dus inderdaad weer dat persoonlijk contact op gaan
zoeken.17:03
Ja in Duitsland noemen we dat dan je moet hebben 'Vitamin B, Vitamin Beziehung',
je moet relaties hebben17:14 Je moet iedereen kennen, ja? In Nederland is dat
natuurlijk heel eenvoudig omdat het zo'n klein land is.
Klopt.
Maar dat is natuurlijk op de andere kant ook heel moeilijk voor nieuwe
orkesten. 17:23 Om daar tussen te komen. Ik zeg altijd 'in Nederland is de
artiestenwereld en de ja, de artiesten, de boekingbureaus, ja daar zijn er zoveel
artiesten en zoveel bands maar er zijn een stuk of drie vier boekingsbureaus die
goed draaien.' Daarom is het heel moeilijk 17:43 om daar ook als Nederlandse
band naar de Duitse markt te komen. Dat heeft niks te doen met de kwaliteit, heeft
alleen maar te doen op ken ik mensen daar. 17:53 En als je ken ik hele goede
mensen. Ik bedoel, kijk maar 'Beethoven' bijvoorbeeld, die hebben door Karpaten
daar zijn ze natuurlijk bij Karpaten bekend geworden in Duitsland. Und in NoordDuitsland laat maar zeggen in Niedersachsen en wat weet ik allemaal. Maar dat zijn
ook allemaal dingen geweest waar hun boekingsbureau ander boekingsbureau
kent, persoonlijk. En natuurlijk goede performance, dat is natuurlijk belangrijk hè.
Ja, daar hebben we het natuurlijk net over gehad inderdaad, dat het live goed
moet staan.
Ja.
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Persoonlijk contact



Netwerk van belang



Netwerk van belang

Nou, dus vraag zeven hebben we eigenlijk al beantwoord want er is dus één
persoon die de autoriteit heeft om de beslissing te nemen, er zijn er meer bij
betrokken. Dan vindt het evenement plaats. Ik begreep dat het vaak tot in de
puntjes is geregeld.18:35 Aangezien er van tevoren veel overleg plaatsvindt, veel
geregeld moet worden en er meer mensen bij betrokken zijn. 18:41
Ja.
Na afloop van het evenement wordt natuurlijk een evaluatie uitgevoerd. 18:46 En
op welke criteria wordt die evaluatie uitgevoerd?




Meerdere personen,
verschillende taken
Eén beslisser

Nou, ik moet zeggen dat als het bedrijfsfeest geweest is, ja dan heb je natuurlijk
vaak nog contact waarvoor de baas belt of de mensen van marketing. 'Hé was
goed, hartstikke bedankt en bla bla bla.' Als ze niet bellen dat is het een slecht
teken. 19:07 Ja. En bedankt, of via de mail of wat weet ik en ze zeggen dan... en
dan is het belangrijkste, wij noemen dat dan, je moet zien dat je dan een
'Rievertrag' bekommt, dus een Rievertrag heet, gewoon weer een contract voor
het volgend jaar.
Precies, ja.
Dat is belangrijkste. En daar wordt dan over gepraat en dan 'niet direct mogen wij
volgende week, volgend jaar weer spelen?' nee maar je word, je praat over het
feest, hoe is het gegaan en zo, je praat19:37 dan over 'hé wat kunnen we beter
doen?', 'Zeg ben je tevreden met de lengte van de sets, met de volume van de PA?'
'Was het misschien te hard, zeg maar eerlijk' maar meestal dan na een paar
minuten van dat nou dat vinden wij dat kan dan beter en zo en vaak hebben ze
gelijk, vaak hebben ze ook niet gelijk. Maar je moet ze altijd het gevoel geven dat
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ze gelijk hebben.20:00 Haha. En de evaluatie moet zijn dat je dat contract voor
volgend jaar weer binnen hebt.20:08
Dat is dan heel zakelijk, maar je moet vooral gewoon ook hun uitnodigen 'hé kom
maar langs, we spelen daar en daar'20:18 'drinken we koffie samen of een biertje'
of wat weet ik en dat is het belangrijkste.
Want dat bouwt eigenlijk voor vraag negen een toekomstige samenwerking op,
een langdurige zakenrelatie.
Ja. Dan is de toekomstige samenwerking laat maar zeggen, dat maakt bij mij van
het werk uit, zestig procent uit. We spelen zestig procent voor mensen waar wij
vroeger ook al gespeeld hebben. Of voor de familie als het familiefeesten zijn of
wat weet ik.20:45 Of als ik nu als agentuur praat zijn het allemaal mensen die mij
persoonlijk kennen en zij hebben dan vertrouwen. Je bouwt vertrouwen op 'nou
als je Karl-Heinz Höper belt, nou dan weet je dan komt wat, dat komt wat goeds,
dat komt wat vernünftiges'.21:05 haha. Ja?
En daardoor heb je een soort vertrouwen opgebouwd en bouw je een klantenkring
en dan kun je daar ook, laat maar zeggen, als je vertrouwen hebt één keer dan
speelt social media en ook de homepage van je en bla bla, speelt helemaal geen rol
meer.21:22 Kijk niemand meer naar, ze bellen je gewoon op of mailen. Dat is het
natuurlijk.
Ja, Oké. Nu heb ik, nu we een beeld hebben van het proces, van hoe dat in zijn
werk gaat, welke mensen betrokken zijn. Ik heb natuurlijk vooronderzoek gedaan,
dus in de zin van theoretische verkenning. En uit die theoretische verkenning zijn
een aantal vragen naar voren gekomen en dat gaat eigenlijk over aspecten die
invloed hebben op dit proces waardoor het proces net even anders zou kunnen
lopen voor bijvoorbeeld een nieuwe artiest.21:56 Die zou ik graag nog even willen
stellen.
Diverse aspecten hebben dus invloed op het proces, het meest invloedrijke aspect
is mate van risico. Dus er wordt een bepaald gevoel van risico ervaren en dat is met
name bij een nieuwe aankoop. Dus in dit geval gaat het onderzoek over een
nieuwe artiest. Dat wil niet zeggen een artiest die nog niet gespeeld heeft maar
een nieuwe artiest voor de Duitse markt.22:15 Dus er wordt een nieuwe markt
aangeboord. Voelen evenementenbureaus en artiestenbureaus een zekere mate
van risico?
Hebben we het net al over gehad, nou je hebt nu bijvoorbeeld een zanger uit
Nederland, van die typische zangers, van die Nederlandse schlagermuziek laat
maar zeggen. Van die Nederlandstalige muziek. Die hebben dan vaak, willen wel
vaak de Duitse markt op omdat die toch wel groter is.22:47 Gaan dus nieuwe CD
produceren met hetzelfde liedje maar inderdaad met een Duitse tekst.
Klopt, ja.
Nou en dan heb je verschillende artiesten al gehad. En nou waar plaats je die, dan
heb je bijvoorbeeld, dan heb je die als, laat maar zeggen op een bedrijfsfeest. Als
hoogtepunt, als ster uit Nederland komt, laat zeggen, noem maar een naam, ik
weet niet. En eigenlijk kent die niemand. Dus dat werkt niet. Ja? Dan heb je
bijvoorbeeld, je kunt bent bellen als bureau, ik heb contact bijvoorbeeld bij het ZDF
'zweite Deutsche fernzehen' die doen bijvoorbeeld op zondag is er altijd een
uitstraling om 11 uur. Dat heet geloof ik 'Sommergarten'. Daar komen vaak
bekende artiesten, maar niet zo bekende als act hè. Dat is eigenlijk,ze krijgen alleen
maar en vergoeding. 23:45 van 300 euro, dat weet ik toevallig en reiskosten veelals
ook. Maar goed, ze moeten dan een generale repetitie doen, dat is allemaal
playback. Maar ze komen op Duitse tv en dat is een goede stap, heb je natuurlijk
heel veel mensen. Maar dat is nog geen garantie om succes te hebben. 24:03 Maar
je kunt dat natuurlijk in je vita schrijven, ik ben geweest bij het ZDF Sommergarten.
Met mijn eigen liedje of wat wil je.
En dat is dat herkenbaar voor de Duitse markt.
Ja precies. Maar dan hebben we, dan praten we nu over een héél hoog segment.
Ja? Dan heb je echt een, ik zou ook als ik dat zou willen zou ik ook, ik heb die
artiesten, die wil ik dan placeren. 24:27 Nou dan is er ook heel veel werk voor mij
dan, omdat ik moet die bellen, die moet dan die weer bellen, die moet die bellen
en misschien lukt het dan hem daar te plaatsen in die uitzending op zo'n dag,
ja?24:38 Maar in de praktijk is het dan zo, als je een artiest hebt of, uit Nederland,
die moet gewoon in de buurt op stadsfeesten of wat optreden. Ja? En dan moet je
niet over geld praten 24:54 dan speel je daar voor tweehonderd euro of zo of voor
niks, maar alleen om bekend te worden. Maar dat is ook een heel gevaarlijke stap
om te maken. Laat maar zeggen 'wat niks kost, is ook niks.' Weet je, en dat is dan
ook, dan moet je dat zoiets zien datje dat vertrouwen dat je bij de klant hebt
opgebouwd, dat je dat niet misbruikt met nieuwe, zodat men niet, ik ben altijd heel
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sceptisch, niet alleen ik maar ook de nieuwe artiestenbureaus, met nieuwe
artiesten. 25:33
Meestal is het dan zo dan staat dat op familiefeesten of zo, heel klein, ja en dan tijd
komt raad. Het is gewoon mondeling reclame dan. Daar wordt dan over gepraat en
zo, het is echt een goed aspect met risico nemen. Meestal een artiestenbureau en
die een klant hebben, dan wordt meestal geen risico genomen, nee hoor.26:03 Of
het is zo dat een klant zegt: 'we waren op een feest en daar heb ik die en die artiest
gehoord, is dat wat? wij vonden dat wel wat, kun je die boeken voor ons?' of zo,
dat is ook wat ik eh..
Echt, mond-tot-mond reclame dus, echt in persoon contact opbouwen. Dus
eigenlijk hebben we dan ook meteen op welke manier zou dit gevoel van risico
verminderd kunnen worden.26:29 Door inderdaad dus dat soort feesten te spelen
en dan dat de boeker, de klant het live kan zien daar in de buurt, zonder dat ze al
te ver hoeven te reizen.
Ja, en vervolgens dat daar over geschreven wordt, in kranten en zo, niet op het
internet26:47 maar dat je in de krant staat, lokale krant.
Dus gedrukte media is in Duitsland ook nog heel belangrijk.26:52
Ja, ja.
Nou naast dus het het een nieuwe aankoop is in dit geval, is het proces wat ik heb
begrepen vrij complex omdat het dus een intensief proces is in Duitsland, en er is
sprake van tijdsdruk want er moet dus binnen een maand bepaald worden, er
moet aan de wensen van de klant voldaan worden. Denk je dat deze twee aspecten
inderdaad een reden zijn om niet samen te werken met nieuwe artiesten, en dus te
gaan voor een bestaande relatie omdat bij een nieuwe artiest meer tijd nodig is en
het nog complexer wordt?27:24
Pff, wat was dat nu voor vraag?
Ja eigenlijk dat die twee aspecten dus complexiteit en tijdsdruk, zijn dus ook van
belang, die horen bij dat mate van risico. Bij een nieuwe artiest wordt het proces
complexer, duurt het misschien langer omdat je die artiest nog niet goed kent. Is
dat een reden om te kiezen voor bestaande artiesten?27:46
Ja, tuurlijk, ja. 27:48
Een nieuwe artiest moet daar eigenlijk het onderspit delven, want het wordt nog
moeilijker. Je weet wat je kunt verwachten bij een bestaande artiest.
Ja. Dat is, je hebt bijvoorbeeld in Keulen en Düsseldorf heb je in feite dat Carnaval,
dat is een héle grote industrie daar bijvoorbeeld, als we over Carnaval nu praten.
En dan als nu ook afgelopen jaar zijn zo'n, is het ook vaak zo, je hoort steeds
dezelfde artiesten. Dus je hoor steeds dezelfde mensen, elk jaar weer. Ik heb dat
repertoire al bijna uit het hoofd van hun. Maar ze hebben dan ook 28:30 dan ook
wel dat ze nieuwe artiesten laten optreden, artiesten die bereid zijn in dat genre te
spelen ook natuurlijk. En dat willen natuurlijk ook niet wat, of niet veel. Maar dan
heb je natuurlijk veel nieuwe artiesten gehad en die dan ook wel succes gehad
hebben. Maar dat is dan uit het feit, je moet natuurlijk zien dat je opvolgers schrijft
hè voor bepaalde genres en dan moet je wel, risico nemen. Maar dat heb je
bijvoorbeeld op zo'n avond waar meerdere artiesten ook optreden op het podium,
heb je dan twintig minuten risico.29:04 Nou die artiest dat is niets die nieuwe,
maar dan heb je daarna weer een goeie of een bekende.
Precies want het is dan geen volledige avondinvulling, dus dan hoeft niet de hele
avond in het water te vallen bij wijze van.
Precies, maar als een artiest hebt, nodig hebt of een band hebt die de hele avond
moet spelen, laat maar zeggen vijf uurtjes of vier uurtjes of zo en dat, als dat dan
niks is, of als dat genre dan helemaal niet past, dan moet je heel goed uitkijken.
Maar je krijgt er wel een gevoel voor 29:30 maar de band of de artiest moet ook
bereid zijn ook bepaalde dingen te doen die die zelf niet zo leuk vindt29:37 Je moet
flexibel blijven29:39 Ja, dat is eh...
Nog een vraagje; om de mate van risico dus te verminderen, hebben experts het
effect aangehaald, dat heeft 'country-of-origin' effect.
Dat weet ik niet wat dat is. Wat is dat?
Het is een 'made in' label, dus je hebt bijvoorbeeld in kleding zit vaak 'made in
china' bijvoorbeeld of 'made in india'.
Made in Germany, haha!
Of Made in Germant. Precies, haha!
Nu is er al eerder onderzoek gedaan over dit effect in Duitsland, dit ging over de
Duitse popmuziekmarkt. 30:08 Dus of een Nederlandse popact in Duitsland
gebruik zou kunnen maken van het 'Made in Holland'. Toen zeiden experts 'nou, de
Nederlandse popmuziek staat niet echt bekend wereldwijd als kwalitatief hoog,
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daarentegen zou dit voor Dancemuziek wel kunnen'. 30:26 Dat is wat experts
hebben gezegd in dat voorgaande onderzoek.
Onzin vind ik, onzin. Ja, ik vind, daar kan ik, nou ik woon natuurlijk hier aan de
grens bij Enschede, maar ik kom wel in Duitsland rond. Maar ten eerste wordt
gezegd, door Duitsers wordt gezegd 'Ja, aus Holland kommen sehr viel guten
Musiker'. Omdat in Nederland is het natuurlijk, de opleiding van Jazz en Pop, is
twintig jaar vroeger gebeurd dan in Duitsland. 31:02 Nu is in Duitsland ook, maar in
Nederland, de ontwikkeling in Nederland is al twintig jaar vroeger begonnen of
vijfentwintig jaar vroeger. Dus de reputatie van Nederland van de muzikanten, is
heel goede muzikanten. Ja? En goeie popmuziek uit Nederland ook, en
Dancemuziek ook uit Nederland. Zo, de reputatie voor Nederland, 'Made in
Holland' of 'Made in Nederland' is heel goed. 31:30 Daar zou je reclame voor
kunnen gaan maken, voor de Dance of popmuziek. Als je de, en hun constateren
dat Dancemuziek van Nederlandse herkomst geniet grote bekendheid,
oké?31:41 Maar, het is ze maken verschil tussen popmuziek en
Dancemuziek?31:55
Ja ze zeggen eigenlijk, dat ene onderzoek dat ging over popmuziek. Dus een
Nederlandse popmuziekact in de Duitse markt, dus die ook nog niet bekend is in de
Duitse markt. Toen zeiden ze nou 'Zweedse popmuziek', dat komt natuurlijk uit het
Eurovisie Songfestival,'dat geniet bekendheid'. Muziek, popmuziek gemaakt in
Zweden. Nederland met popmuziek is niet heel bekend. Wel wereldwijd heel veel
Nederlandse DJ's, vandaar dat ze zeiden, die experts, met dancemuziek van nou
'met Dancemuziek zou ik me nog voor kunnen stellen dat een Nederlandse Dance,
made in Holland label, dat dat zou kunnen helpen om dat risico wat te
verminderen'.32:33
Nou ik vind, de popmuziek is ook heel eh, dat is geen risico. 32:40 Laat maar
zeggen, bijvoorbeeld je hebt Beethoven of andere bands vroeger die bij ons in de
buurt toch ook gespeeld hebben. Dan praat ik over bands die van dat werk kunnen
leven. We praten niet over miljonair worden, of over hele grote dingen, gewoon
dat je als band kunt overleven in Duitsland. 33:03 En dat is reputatie is heel goed
van Nederlandse bands in Duitsland.33:08 Maar als ze alleen bereid zijn om
bepaalde dingen ook te spelen, laat maar zeggen, internationaal te spelen maar
ook flexibel te zijn33:17 dat is, maar de kwaliteit van muziek, Nederland heeft een
heel goede reputatie in Duitsland. Als ze nou 'das band die kommt aus Holland, das
ist gute musik' ja dat zeggen ze. 33:29
Nou daarin kan ik dus eigenlijk wel op inhaken inderdaad, want dit onderzoek gaat
over een Dutch Dance act, dus een Nederlandse dance act met alleen maar dames.
Ze zijn allround, dus ze spelen alles van jaren 70 tot aan nu Dance, House. Maar als
ze Nederlands of Duitstalig willen dan kan dat ook zeg maar. Dus dat wordt echt ter
plekke voor de klant aangepast.
Ja.
Nou op basis van kwaliteit, die wordt gelinkt aan Nederlandse muzikanten, alle
instrumenten zijn mogelijk, denk ik dat dat een label is dat ik daaraan zou kunnen
hangen?34:01
Ja, ja.
Een laatste vraag heb ik nog. Hoe komen nieuwe acts in het algemeen onder uw
aandacht. Eigenlijk hebben we het daarover gehad hè, dus het liefst live.
Ja!
Onder het genot van een kopje koffie of bier, maar het liefst eigenlijk ook tijdens
een show, dat je kunt zien wat de beleving is en sfeer.34:23 Dat zou in mijn, als ik
dit zelf zou moeten invullen mijn volgende vraag, welke fase dat zou zijn, zou dat
dus eigenlijk zijn in fase zes op het moment dat artiesten worden gezocht bij een
evenement.34:37 en als artiest wil je natuurlijk eigenlijk in drie, in fase drie
wanneer een evenement wordt voorgesteld aan een bureau van 'hé heb je
artiesten?' dan wil je eigenlijk top of mind zijn, wil je eigenlijk al overwogen
worden.
Ja, je moet mensen, als je bijvoorbeeld dat hebt, die Dance met die
dames34:56 moet je de klant fase 5 of wat was het, je moet de klant natuurlijk
nieuwsgierig maken. 'Ik heb dan iets nieuws!' Je moet dan een foto hebben of wat
weet ik. 35:05 En daar moet je zeggen ja als ik de klant goed ken 'dass ist echt
gutt!' dan als je moet je zeggen het is echt goed, dat kun je boeken. Dan is het ook
nog prijzig omdat ze nog niet zo bekend zijn, O ja goed. Kan lukken35:22
Maar ik moet zelf als agentuur moet ik ze een keer gehoord hebben ergens, live.
Als een klant zelf wil boeken dan die vertrouwd dan meestal wel op de
agentuur.35:36 Als dan een klant naar mij komt 'hé Karl-Heinz had je nog' en ik zeg
dan 'ja, ich hatte nog etwas neues' ieder kun je doen, ja. Of je hebt die Dance act
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und die Karl-Heinz dan zou ik ook die organisatie van Karpaten opbellen en zeggen
'hé, Herman ik heb daar iets nieuws, dat is te gek voor volgend jaar, doe dat maar
boeken.' 35:54 Oké, dat lukt dan, dat weet ik zeker. Dan komen er vierduizend
mensen en dan kijken ze naar jou en als dat goed is dan wordt het volgend jaar
weer geboekt. 36:05 En precies als dat goed is, dat is de belangrijkste uitspraak,
kwaliteit. Ja.
Duidelijk! Helemaal leuk, ik heb een heel goed beeld van het proces gekregen en
mijn vragen zijn beantwoord.
Goed zo!
Helemaal super! Bedankt!
Prima!
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Interviews open gecodeerd
Respondent 4
Naam: Simone Lindner
Functie: Senior Projectmanager KMM Events, München (DE)
Datum afname: 16 mei 2017
Tijd; 10 min 49
Toestemming opnemen audio: Ja
Controlevariabelen: (a) achtergrond in het zakelijk evenementen- en artiestenwezen: JA
(b) kennis van de Duitse markt: JA
(c) ten minste tien jaar ervaring: JA

Open Coderen
O
R4
O

R4

So I am having this interview with Simone Lindner, could you please introduce
yourself shortly to me?
Well my name is Simone Lindner, I'm working as a senior projectmanager at one of
the event agencies in Munich. Yeah, do you need any more information? haha.
Haha no, that's perfect thank you, just wanted to know who I was talking with,
thank you!
So my research is based on positioning DamesDraaienDoor, so a new act, an
allround commercial dance act in the German market. 00:31 And I'm trying to find
out how buying behaviour, so the booking process, works in Germany. I have a few
questions on that for you. At first when a company decides to organize an event,
which specifications does a bureau ask for? date, duration, type of entertainment,
something more?00:55
Well normally not, normally the budget is one topic.

O
R4

Okay, and maybe number of guests, so the size of the event?
Ja. Yeah, exactly and if there's any side program planned. Any entertainment et
cetera.01:16

O

Okay and then you're going to search for types of entertainment that actually
match the wishes of the client.
Exactly. There might be a motto or something. From then on we go on do some
research. 01:30

R4

O

R4
O

R4

O

R4
O
R4

Exactly, you do research for artists that actually match the wishes. So you start for
inquires, some details on the artists. You place an option, how long does an option
stand in general?01:47
It differs, it is depending on when the event is, if the event is a year ahead or
around the corner, so in Germany the options are for a week of a month.02:10
Okay, then you're going to select artists, so you have the lists and then you are like
'this artist works best'. On which things do you select an artist. In the consumer
market mostly it is the highest quality for the lowest price, is that the same in your
market, or does it differ, is it different? 02:34
No, it's the same! So we are actually checking the references and stuff, or we
already know the artist. But ehm, yeah it is basically the same. We need the
highest performance or the best entertainment for the less money, more or
less.02:56
Okay, perfect. So then you book, the booking will probably be, it can be a few days
before or it can even be a year before right? Depends on the size of the
event. 03:08
Yeah.
And are multiple people involved in the process? Is there any hierarchy in the
German eventmarket?03:14
That depends if for example BMW is the customer, so when they are planning an
event with us, we have to check everything with BMW. So we are doing the
research, we are giving them suggestions and at the end they are making the
decision. But if we have the lead then we are just deciding and then it is basically
the one that is responsible for that project. 03:47
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Exactly, so there's actually one person who decides, but there are multiple people
in your company as well involved in the process.
Exac.. well yeah, the person that is having the lead in this project is deciding. So it's
always one, yeah.
Okay, perfect. Then after the event you will be evaluating the event. So, on what
criteria will you be evaluating? What is the most important? Is it quality, is it
service, is it behaviour, flexibility, ambiance maybe?04:20
Well normally after the event we are having a feedback, it depends if it is via e-mail
or a feedback form. So it is basically the satisfaction of the customer.04:40 Which
is including al the point that you pointed out, it's service, it's everything, yeah!

Okay, and a positive outcome of this evaluation, could that be a basis for a future
relations?04:54 So for booking again?
Yeah, yeah definitely.04:57
Okay, clear. I only have a few questions left. Those are on theory that I am
researching.
So we're almost through.
Cool!
From research it seems that several aspects influence this decision process that
you just drew for me. The most influental aspect is perceived risk. Especially with a
new buy, so in this case a new artist, agencies and organizers feel a certain level of
risk in cooperating with them, because they have no real experience with them.
hmm-hmm.
Do you feel this way and could you name a way to reduce the feeling of risk?
Well as I mentioned before, normally we are doing research via Youtube or
whatever, so you are having references or whatever. You can contact some
references, or you know, they can send you videos or a tape or whatever to
minimize the risk. But besides that you can't minimize it, I guess.05:59
Okay, there's also the thing that this process is complex and quite time pressured,
because sometimes you have a lot of wishes from the client and sometimes it's like
short notice. So, do you feel that in such, on such level, you would prefer with
existing relationships, so with known artists, instead of something new?
Well, if it's short notice definitely06:32 That's, the other side is that if it's a short
notice, then no of the known artists, probably are not available.06:40

Yes.
So sometimes you have to go with the not known, because they are free on that
date, haha.06:45 So that's the point.
Exactly. Okay, there is one effect that I found in research that is thought to reduce
the risk, the feeling of risk.07:02 This effect is called 'Country-of-Origin' effect.
Have you ever heard of it?07:05
No.
Okay, it is a perceived quality label, so, it actually gives a feeling of safety, certainty,
it reduces the amount of risk.07:15 According to experts. So I am asking you know,
for example DamesDraaienDoor is an allround Dance-act from Holland and placing
in the German market we will call it 'DutchDanceDivas'. So with the name the
association with Holland and Dance, which is widely known, is actually being
communicated.07:34 Do you think that this will help reduce the amount of risk
people feel with booking this new Dance act?
From my personal point of view, no haha.07:47
Okay, can you explain why?07:49
Not really, I don't really think that it is needed that you, you know, that you can see
out of the name of the band if it's a Dutch band, or a Belgian or a German
band.08:05 Ehm, yeah from my point of view it's not really necessary to associate
something like the country or the kind of music or profession.08:22
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Okay, yes it's because in former research experts were asked if popmusic from
Holland would be easier positioned in German market by saying 'okay, we are from
Holland'.
Okay..
And they said 'well popmusic is not really being linked to Holland, it's not really
something known. For Dance though, that could work!' that's what they
said. 08:48
Okay!
Because it's like worldwide known that Dance is somehow linked to The
Netherlands.
Hmm-hmm..
So they said 'maybe you might be able to use it'.08:57 with other people I
interviewed, they said 'well, I'm not sure' just like you. They said 'it might work, I do
think it exists, the label because some countries had like a bad image so a product
from such a country would not work that well'.09:18
Okay, yes that's true! 09:19

O
R4
O

So the other way around it could work but not on itself.
Yeah.
So, last question I have for you: How do new acts, because DamesDraaienDoor
once was new for you too, how do they in general come to your attention?09:34

R4

O

Ehm, again different options. That one was a recommendation from a client of us
we were working with.09:49 And well that's the normal way that we are
introduced to new artists. But once in a while I'm out on a concert or I'm in a club
or whatever and I'm just seeing or hearing that great artist and trying to push him
by booking him.10:13 or at one of my events, so...
Okay, so it's actually mainly or recommendations or seeing it live.

R4

Yes! well more recommendations than seeing it live but, yeah!10:27

O
R4
O
R4
O
R4

Well, great! I think I have everything, thank you so much for your time!
You're welcome!
I can really use the information so it's amazing, thanks!
Perfect, haha, you're welcome and so good luck with your thesis!10:41
Thank you haha, have a nice day!
Have nice day, bye!
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Interviews open gecodeerd
Respondent 4
Naam: Jacques LeJeune
Functie: Eigenaar International Artists boekingsbureau (NL)
Datum afname: 17 mei 2017
Tijd; 10 min 21
Toestemming opnemen audio: Ja
Controlevariabelen: (a) achtergrond in het zakelijk evenementen- en artiestenwezen: JA
(b) kennis van de Duitse markt: JA
(c) ten minste tien jaar ervaring: JA

Open Coderen
O

R5
O

R5
O
R5

O
R5

Goedemiddag, mijn naam is Danielle van Berkom. Ik kreeg de tip dit nummer te
bellen met de complimenten van Jan Ceulemans, de manager van The Exclusive
Strings. Ik begreep dat u verstand heeft van de gang van zaken in Duitsland met de
nadruk op zakelijke evenementen?
Ah, leuk dankjewel!
Ik schrijf momenteel mijn scriptie en doe daarom onderzoek naar positionering en
het zakelijk beslissingsproces, dus het boekingsproces in de Duitse markt, gericht
op corporate events. Zou ik u enkele vragen mogen stellen?
Ja hoor!
Een bedrijf wil een evenement organiseren en legt bij u de vraag neer voor
entertainment, wat wilt u weten van dat bedrijf, welke specificaties?
Uiteraard de datum, de locatie, welk soort entertainment, grootte van het
evenement en budget.

Zodra u dat weet gaat u artiesten zoeken die geschikt zijn voor het evenement.
Waarop worden de artiesten geselecteerd?00:01
De één selecteert op vraag en de ander selecteert puur op prijs.00:03 Dat is overal
hetzelfde eigenlijk. We contacteren in ieder geval zo snel mogelijk de artiest om de
beschikbaarheid op te vragen, we sturen de klant een e-mail met een prijsindicatie.
Als we nog meer informatie nodig hebben met betrekking tot het evenement dan
vragen we dat eveneens in de e-mail. Vaak komen er bij Nederlandse artiesten in
de Duitse markt nog extra kosten kijken, die vermelden we dan eveneens ter
indicatie.

O
R5

Er wordt dan een optie geplaatst, hoe werkt dat?
Een optie is twee weken geldig, binnen die twee weken kan een optie met nog
eens twee weken worden verlengd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om
binnen die twee weken wat van zich te laten horen.

O
R5

En dan? Wat als de klant wil boeken?
Wanneer de klant besluit te boeken en ons dat laat weten via e-mail dan
contacteren we het management van de artiest om de datum vast te leggen. We
sturen dan klant een contract met alles details. Het contract dient te worden
ondertekend en de betaling dient te worden voltooid.
Hoe lang voor het evenement wordt gemiddeld geboekt?
Hoe eerder de klant bevestigd hoe lager de eventuele extra kosten kunnen zijn
zoals vliegtickets en overnachting et cetera. Uiteraard is dit ook afhankelijk van het
seizoen. In het algemeen moet transport, catering en één of twee overnachtingen
worden gerekend als extra kosten. Extra kosten kunnen ook zijn een eigen PA of
geluid, tourmanager of geluidstechnicus. Als het gaat om een live optreden moet
de klant ook zorgen voor geluidsmateriaal op locatie. Dit wordt allemaal vooraf
gecommuniceerd.

O
R5

O

En merkt u dat er bij die beslissing sprake is van meerdere personen waarmee u
contact dient te hebben, is er sprake van hiërarchie in de Duitse markt?
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Ja, dat is afhankelijk van of het een groot bedrijf is. Dan mag niet zomaar iemand
beslissen. Vaak is degene die de communicatie doet, dus het contact niet degene
die beslist.
Oké dus we kunnen stellen dat afhankelijk van de grootte van het bedrijf er sprake
is van meerdere mensen en iemand met de autoriteit om beslissingen te nemen?

Zeker.
Oké, even kijken hoor. Dan vindt het evenement plaats, daarna wordt geëvalueerd.
Hoe werkt het dan eigenlijk bij evaluaties 00:12 dat is eigenlijk een basis voor een
langdurige samenwerking?
Dat is tegenwoordig bijna te verwaarlozen, een langdurige samenwerking. Dat is
met de huidige situatie eigenlijk, in de entertainmentwereld is dat nou, bij
sommige klanten is dat nog van toepassing, maar het gros niet meer.
Oké omdat het dan vaak dus als losse boekingen kan worden beschouwd.00:44
Ja.
En wordt dan voornamelijk gekeken naar, is dan sfeer heel belangrijk00:48 na
afloop van een event of is dat service?
Sorry, is? Wat zei u, sorry?
Na het evenement wordt natuurlijk geëvalueerd. 01:00 Dat is vaak via e-mail of
telefoon, heb ik begrepen.
Ja, klopt.
Wordt dan vooral geëvalueerd op kwaliteit, op sfeer, op misschien de service en
het gedrag buiten het podium?01:11
Dat ligt eraan van welke kant je het bekijkt, als je vanaf de artiest bekijkt dan wordt
vaak bekeken vanuit de kwaliteit, als je het vanuit de opdrachtgever bekijkt dan is
het vaak toch wel afhankelijk, is het besloten feest of een openbaar
feest.01:28 Een openbaar feest is het natuurlijk belangrijk de opkomst is financieel
afhankelijk geweest, dat vindt men toch belangrijker dan de kwaliteit. En als je naar
een personeelsfeest of een besloten feest dan is vaak de kwaliteit
belangrijker.01:41
Ja precies. Nou dan heb ik nog slechts een vraagje over de theorie. Dit onderzoek
gaat over een nieuwe artiest die op de Duitse markt geplaatst wordt.01:54 en bij
een nieuwe artiest wordt vaak een bepaalde mate van risico ervaren. Kunt u zich
daarin vinden?
Ook daarin ligt het er weer aan of het een openbaar evenement betreft of een
besloten evenement betreft. Een besloten evenement denk ik niet dat dat een
risico is als van tevoren goed bekeken wordt wat de kwaliteit is van een bepaalde
artiest, dan weet men bij voorbaat wat men in huis haalt.02:20 Openbaar
evenement is het zeer zeker een risico tot een heel groot risico want als de mensen
het niet kennen komen ze daar in ieder geval niet op af.02:30
Ja precies, en dat is ook omdat het een complex en ja toch best wel een
ingewikkeld proces is met tijdsdruk, er moet snel gehandeld worden vaak. Dat
geeft nog extra risico en zeker inderdaad bij een openbaar evenement. Dan is de
opkomst natuurlijk belangrijk.
Dat is het enigste dat telt.02:45
Nu is er één effect dat dat risico zou kunnen verminderen en dat noemen ze het
'Country-of-Origin' effect. Ooit van gehoord?02:53
Nee, maar ik sta open!
Oké, dat is een soort waargenomen kwaliteitslabel, dus een vooroordeel over een
bepaald land. Zo is dat naar Frankrijk bijvoorbeeld, zijn daar goede, is er een goed
imago op basis van wijnen bijvoorbeeld.03:07 Nu wordt er op het moment dat je
vraagt 'wat associeert u met Nederland aan muziekstijl?' dan is dat Dance,
Dancemuziek. Denkt u dat als we de nieuwe Dance-act in de markt zetten en we
zeggen 'Made in Holland', want dat is eigenlijk dat label, DutchDanceDivas gaat het
heten, dat dat inderdaad het risico vermindert omdat mensen eigenlijk Nederland
associëren met kwalitatieve Dance?
Ehm...misschien voor een paar mensen wel, in mijn ogen denk ik niet.03:43 Ook in
het buitenland telt het Nederlandse gezegd 'wat de boer niet kent dat eet hij niet'
en ook in het buitenland, gewoon als iets niet bekend is, of dat nou puur Dance uit
Holland is, ik geloof niet dat dat per definitie op een gegeven moment kwaliteit
waarborgt.04:06
Oké, ja het is inderdaad nooit een garantie voor kwaliteit.04:10
Nee.
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Maar het zou inderdaad een vooroordeel kunnen zijn, dat mensen dat al wel linken
en daarna verder onderzoek zouden gaan doen.04:19
Ja, vind ik heel moeilijk te zeggen. Het is, iedere keer kom je toch het probleem
tegen met nieuwe acts dat dat best wel moeilijk is om dat in de markt te
krijgen.04:31 Omdat het aanbod enorm is. Ook als je dan praat over kwaliteit, dat
ook daar het nodige te wensen over laat vaak.04:45 Dus ja dat is heel moeilijk te
beoordelen vind ik.
Ja, nou dan hadden we het net inderdaad over een nieuwe act. Hoe komen die in
het algemeen onder uw aandacht?04:53 op welke manier?
Ja hetzij via mail, hetzij via Facebook. Men zoekt je wel op. 05:10 Maar dat is heel
verschillend, vaak is het via via. Andere artiesten die weer op een moment iemand
een succes gunnen en dat dan op een gegeven moment aanbieden. 05:24 Of kijk
daar eens naar of... ja dat is heel verschillend.
En heeft het nog volgens u zin om zelf bureau te benaderen als nieuwe artiest
zijnde?05:36
Als je inderdaad wat te bieden hebt wel.
Oké dus initiatief nemen is in dat opzicht, zou nog steeds kunnen werken.

R5

Ik denk het wel, het geeft dat je op en gegeven moment zelf toch daar initiatief in
neemt en zeer zeker als je wat te bieden hebt.06:02
Ja, dus eigenlijk is dat afhankelijk van de kwaliteit en een goed verhaal.06:05
Ja! Elke dag krijgen we van alles en nog wat aangeboden, en ja, sorry met alle
respect, maar dat laat te wensen over.
Ja, dus goede kwaliteit en dan kan initiatief nemen zijn vruchten afwerpen, zeg
maar.
Vind ik wel ja!

O
R5
O

Perfect. Oké, dat waren de vragen al, heel erg bedankt!
Prima, tot uw dienst. Dag!
Dag!

O
R5
O
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2.1.A. Codeboom open codering
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2.2 Stap 2: Axiale Codering
Interviews Axiaal gecodeerd
Respondent 1
Naam: Beate van Baal – vd Molen
Functie: Eigenaresse klein boekingskantoor Duitsland, zangeres (DE)
Datum afname: 08 mei 2017
Tijd; 50 min 14
Toestemming opnemen audio: Ja
Open Coderen
O

Axiaal Coderen

Dit interview gaat over het zakelijk
beslissingsproces en het betreft een
positioneringsonderzoek. Voor de Duitse
zakelijke entertainmentmarkt. Mijn naam is
Danielle van Berkom en ik ben de onderzoeker en
ik heb nu een interview met Beate van Baal.
Een aantal vragen die ik ga stellen kunnen een
'waarom' vraagstelling bevatten. Dit is niet om
vervelend te zijn, maar om naar dieperliggende
waarden te zoeken. Dit kan ik ook doen door te
vragen goede of slechte voorbeelden te geven.
Maar dat zal je gaandeweg het interview merken.

R1

O

R1
O

R1

Zou je jezelf willen voorstellen?
Ik ben Beate van Baal en ik ben zangeres en heb
tevens een boekingskantoor in Duitsland. Ik ben
dus Nederlandse en woon in Duitsland, al
veertien jaar. Het boekingskantoor heb ik het
afgelopen jaar echt officieel alleen werk ik als
zangeres al veertien jaar in Duitsland, dus op de
Duitse markt. Ik ben 47 jaar.
Dankjewel dat je hieraan wilt deelnemen alvast.
Ik denk gezien je ervaring dat dat heel nuttig gaat
zijn.
Ik weet het niet, ik hoop het echt!
Zoals ik al aangaf gaat het in eerste instantie om
het zakelijk beslissingsproces, dus het proces
waarbij een bedrijf een vraag bij jou neerlegt als
kantoor tot aan het moment na de boeking, na
het evenement een evaluatie. Kun je mij
vertellen hoe dat gaat vanaf het moment dat een
bedrijf zegt: 'ik heb entertainment nodig voor
mijn evenement', hoe dat in zijn werk gaat?
Dit is alleen bij mij. Nogmaals ik ben niet een
standaard boekingskantoor. Omdat ik zelf
zangeres ben probeer ik mijn eigen acts te
verkopen, dus mijn act en andere acts die ik heb.
Dus gaat het ook een beetje, niet zo zakelijk als
de meeste normale boekingskantoren. Omdat
het meer persoonlijk is, ik benader dat altijd
meer persoonlijk dan misschien heel strikt en
zakelijk zoals Duitse boekingskantoren dat zullen
doen. Op het moment dat een klant bij mij zegt
'ik heb een evenement', dan vraag ik natuurlijk
eerst wat het feest is. De tijden, het schema van
het evenement ongeveer, ik geef ze een paar
voorbeelden wat ik te bieden heb. Zo kom je in
een gesprek erachter wat het ongeveer is. Dus
sommige mensen beginnen dan met 'het is een
feest van 200 mensen' en dan komen er ineens
allerlei dingen bij. Dan hoor je dat er misschien
speeches zijn, of nog andere acts. In zo'n
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persoonlijk gesprek probeer ik eerst uit te vinden
wat het is.
Jij bent in dit geval in de organisatie dus degene
die het entertainment levert, of een deel van het
entertainment.
Ja, dat klopt.
Dus in jouw geval ben jij dus de enige die de
beslissing neemt. Kun je aangeven of bij
boekingskantoren of evenementenbureaus in
Duitsland meerdere personen in dat proces
betrokken zijn?
Ja, absoluut. In Duitsland is het zo, er heerst hier
nog een enorme hiërarchie. Dus niemand mag
zomaar beslissen. Dus als jij op een
boekingskantoor in Nederland zit, dan is het
anders. Maar hier moet je met die en dan moet
je met die baas en dan nog eens met die baas, en
dan moeten er 100.000 e-mails doorheen. Nou ja
goed, een eindeloos verhaal. Dan moet als ik met
een ander boekingskantoor ook werk, dat is altijd
heel grappig om te zien hoe dat gaat, want die
kunnen ook nooit beslissen. Dus ik beslis direct,
maar zij kunnen dus de contactpersoon die
bijvoorbeeld bij mij een boeking neerlegt van als
het een agency is, een andere agentuur. Dan gaat
dat eerst alleen maar per e-mail, altijd 100.000
keer en dan moet dat nog een keer overlegd
worden met hun baas en dan moet er nog een
keer overlegd worden met de klant. En dan
komen ze weer bij je terug.
En is dan het gehele proces dat steeds hogerop
wordt neergelegd of zijn er nog bepaalde
mensen die een afzonderlijke taak hebben
binnen zo'n proces.04:33
Ja, er zijn verschillende mensen die inderdaad
verschillende taken hebben. Bijvoorbeeld één
iemand doet alleen maar contracten en het
administratieve, de ander doet dan bijvoorbeeld
contact met de klant en de meetings. 04:50
Het is dus echt zoals ze dat noemen een Decision
Making Unit (DMU), dus een verschillende rollen
die elkaar aanvullen en die vervolgens hogerop
de beslissing laten vallen.
Dat is heel vaak zo, ik weet niet of dat overal zo
is, maar vaak wel. In mijn geval dan bijvoorbeeld
weer niet.
Nee precies, wat jij bent inderdaad degene die
zelf de beslissing neemt, omdat jij als persoon in
het proces betrokken bent.
Ja.
Oké, dus je vraagt naar tijdsduur, soort
entertainment. Ze komen in jouw geval natuurlijk
bij 05:54 jou dus dat is een bepaald soort
entertainment. Vraag je bijvoorbeeld ook naar
budget, sfeer, techniek?
Ik vraag álles, meestal is het zo dat ik het liever in
een persoonlijk gesprek doorneem. Met mijn
klanten dan. Dus als iemand een e-mail schrijft of
mij belt dan zeg ik 'goh, laten we afspreken dan
kunnen we elkaar ontmoeten en dan kunnen we
eerst eens gaan kijken wat er allemaal mogelijk
is, dat ik een beetje een idee krijg van jullie
evenement'. 05:51
Dus inderdaad, ik wil dan precies weten waar de
locatie is, wat de tijden zijn die ze in gedachten
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hebben en meestal vul ik het eigenlijk wel in.
Omdat ik natuurlijk al zo lang ervaring heb, ik
geloof al 27 jaar, met dit soort dingen. Dan
probeer ik ze een beetje op weg te helpen en dan
zie je dat mensen zeggen 'o ja, dat is ook leuk' en
soms denken mensen dat ik alleen zangeres ben
en dan denken ze alleen een zangeres te krijgen
maar dan kunnen ze echt een gigantisch breed
scala aan verschillende acts en die bied ik ze dan
ook allemaal gewoon aan. Maar ik kijk gewoon
eerst wel naar wat het voor feest is, waar is het,
hoe groot is het, de sfeer. Dan praten we pas
over de verschillende acts en de techniek. 06:45
Vraag ik natuurlijk of die techniek aanwezig is en
dat soort details, waar het podium staat, hoe laat
de gasten worden verwacht, dat soort dingen.
Ja precies, je vraagt zelf details en hebt zelf vrij
veel sturing en invloed op dat proces.
Eigenlijk stuur ik bijna altijd alles. Want veel
weten mensen niet en je moet ook niet, dat
klinkt misschien heel raar, maar in mijn geval laat
ik ook niet zo heel veel aan de mensen over. Vaak
weten ze het niet, ze willen een feest en vaak
houden ze zich daar niet helemaal mee bezig van
A tot Z. Dus is het heel prettig als jij met ervaring
komt en kan zeggen: 'nou luister, doe het zo, dit
is wat ik te bieden heb dan hoef je je daar geen
zorgen meer over te maken'.
Ja, dus je neemt ze dat eigenlijk echt uit handen.
En denk je dat je dat kunt doortrekken naar de
Duitse entertainmentmarkt voor de zakelijke
evenementen. Omdat eigenlijk al die
boekingskantoren, evenementenbureaus
inderdaad die kennis in huis hebben waardoor ze
de kant kunnen ontlasten?
Meestal is het wel zo. Hier in Duitsland is het echt
zo, de grote bedrijven, tenzij je ze zelf kent. Ik
ken heel veel bedrijven dus dan ga ik er zelf
naartoe. Dan zeg ik 'luister, vergeet die agencies,
kom maar gewoon bij mij, haha'. Dat zijn ze al
helemaal niet gewend. Er heerst een hele erge
hiërarchie dus alle moet echt zoals het hoort. Dus
de meeste bedrijven hebben gewoon vaste
eventagencies met wie ze werken, dat zijn vaak
best wel grotere kantoren en die nemen alles van
A tot Z over.08:09
Precies, oké dus eigenlijk zijn zij el de spil in het
proces. En in jouw geval, je bent kleiner want je
doet het zelf, maar eigenlijk bekleed je dezelfde
rol. Dat is eigenlijk het verhaal.
Ja.
Nu heb ik even een klein uitstapje, ik heb
gemerkt in de theorie dat bedrijven bij jou
komen specifiek voor en bepaald entertainment.
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Dat is niet altijd zo, als ik bijvoorbeeld mensen
spreek en die geven een feest. Dan denk ik 'o,
feest'. Dan stel ik mezelf voor, wacht eens even,
als je een feest organiseert dan moet je bij mij
zijn. 'O, wat doet u dan?' Dus dat doe ik ook.
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Het kan inderdaad nog steeds heel breed zijn
dan. Eigenlijk past deze fase dan wel heel goed
bij jou. Op een gegeven moment heeft een
bedrijf bij jou als boekingskantoor dus
opgevraagd wat voor feest, wat heb je nodig, wat
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wil je. Dan wordt er eigenlijk gezocht naar
leveranciers, dus naar artiesten, naar
entertainment wat bij dat evenement
past. 09:24
Welke specificaties worden daar nog meer
opgevraagd. Waar denk je dan over na? Je hebt
specificaties opgevraagd naar aanleiding van het
evenement, dus wat willen ze. Waarop selecteer
jij dan?
Ik moet heel eerlijk zeggen, dat is best wel
persoonlijk weer want dat is mijn kracht hoe ik
het doe. Ik weet dat wat ik in huis heb, dat is
gewoon goed. Voor alles, elk evenement. Dus ik
kan ook alle kanten op. Ik heb een ontzettend
groot netwerk aan muzikanten. Dus stel dat ik
nou net geen grote band heb dan krijg ik die
binnen vijf minuten samen. Hier zijn
heel 10:06 heel veel bands niet samen, heel veel
bands ontstaan uit freelance muzikanten. Als ze
een twintig man orkest willen dan is dat ook te
regelen. Je moet zelf een beetje de creativiteit
hebben. Ik kan alles aanbieden, alles wat ze
willen. Dus ik heb standaard sowieso al hele
goede acts, waarvan ik zo overtuigd ben,
waarvan ik weet dat ik ze verkoop. dat weet ik
want dat is tot nu toe altijd zo geweest. En als ze
dan net iets anders willend dan regel ik dat ik dat
heb.
Het is dus eigenlijk echt maatwerk.
Het is echt maatwerk. Het is écht gewoon met
alles dat ik doe, en wat ik inderdaad al zei, als ik
het niet heb dan krijg ik het wel.
Ik merk heel erg in je verhaal dus inderdaad
selecteert op het moment dat je dus een artiest
of entertainment gaat zoeken bij een evenement
dat je heel erg selecteert op kwaliteit.
Ja, dat sowieso.
Zijn er dan nog andere aspecten waar je op
selecteert? Want in consumentenmarkt is het
vaak de prijs, maar je gaat echt meer op kwaliteit
zitten begrijp ik.
Ik zit op kwaliteit, en de prijs weet je, ik heb
gewoon een prijs aan elke act en als ze het niet
willen, dan niet. Zo ben ik. Ik ga nooit rommelen
met prijzen, dus als ik een act heb en die kost zo
en zoveel en mensen zeggen 'dat is een beetje
duur', dan ga ik eerder kijken of ik nog een
andere formatie kan maken, of iets anders wat
wel in hun budget past. Dus als ze zeggen dat het
te duur is dan is gelijk altijd de vraag, 11:41 heeft
u een budget in gedachten. Dan weet ik waar ik
een beetje moet zoeken. Anders is het voor mij
heel moeilijk, anders denkt u steeds 'dat is
teveel'. Maar ik kan voor elk budget, voor elk
evenement kan ik iets, of heb ik iets te bieden.
Maar dan moet u mij heel duidelijk aangeven wat
dan het budget is en dan kan ik u weer een
voorstel. Kwaliteit staat bij mij voorop en daar
moet je me voor betalen. Dat is net als wanneer
je naar de slager gaat of naar de Aldi, een pak
vlees. Dat is misschien niet met muziek te
vergelijken, dat slaat helemaal nergens op, haha.
Haha, ik snap wat je bedoelt, je gaat voor
kwaliteit dus de prijs is dan van ondergeschikt
belang.
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Laat ik het zo zeggen, je kant of een tas bij Chanel
kopen dan weet je wat je krijgt, of een tas bij de
H&M en dan weet je ook wat je krijgt. Dat is
misschien beter.12:35 Dat is met mijn groepen
ook zo, willen ze iets goedkopers dan moeten ze
iets anders gaan zoeken. Dan moeten ze niet bij
mij komen. En als het wel serieuze klanten zijn
die zeggen 'maar luister, ik vind het echt
geweldig' want ik heb ze natuurlijk inmiddels van
alles gepresenteerd en laten zien. Ja, dan vraag ik
naar budget en als ze er dan een heel klein beetje
vanaf zitten dan kom ik natuurlijk iemand wel
tegemoet. Maar meestal heb ik dat probleem
niet.
Je bouwt natuurlijk ook een netwerk op, mensen
weten waar ze komen en ze weten dat ze daar
voor kwaliteit komen.
Dat is het, daar gaat het om. Dat is in mijn geval
zo.
Dan leg ik weer even de vraag naar het
algemeen. Er wordt natuurlijk, zoals jij zegt,
gezocht naar een artiest of naar entertainment
met de hoogste kwaliteit.13:24 Entertainment
met de hoogste kwaliteit tegen de laagste prijs
overwint meestal, dat is volgens de theorie zo.
Maar, stel je komt bij een groot boekingskantoor
of evenementenbureau. Selecteren zij naar jouw
idee ook vaak 13:36 op kwaliteit bij het kiezen
van entertainment? Merk jij nu als je in
Duitsland, ik weet niet of je dat kunt
doortrekken, maar kijk of je dat kunt inschatten,
selecteren zij ook op beste kwaliteit?
Neen, ik denk het niet, ik denk dat het bij
boekingskantoren in het algemeen heel anders
werkt. Want er is zoveel concurrentie, dat
iedereen gewoon probeert te verkopen wat ze
kunnen verkopen. En daar gaan heel veel
artiesten aan ten onder 14:57 En heel veel
mensen die echt iets goeds proberen neer te
zetten die worden gewoon eigenlijk ontzettend
misbruikt. Het is behoorlijk erg. Ze weten dat
mensen willen werken en dat word behoorlijk
uitgebuit heb ik gemerkt. Ik heb die ervaring zelf
ook gehad. Dat ik bij een bureau ben geboekt,
een aanvraag kreeg en uiteindelijk erachter ben
gekomen dat mijn prijs 3.500 euro was en dat die
werd doorberekend aan de klant voor 10.000
euro. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat soort dingen
gebeuren ook. Dus proberen zo goedkoop
mogelijk, het is handel, dat is normaal. 15:37
Ja, een zo groot mogelijke marge.
Ja, en ik doe dat anders omdat ik natuurlijk zelf
artiest ben. Dus ik kan niet spreken over die
bureaus, dat moet je zelf met een echt
artiestenbureau bespreken, hoe zij dat doen.
Maar ik weet ook niet of ze altijd de waarheid
zeggen natuurlijk. Maar omdat ik zelf artiest ben,
weiger ik mijn collega's, want daar komt het
eigenlijk op neer, helemaal naar beneden te
drukken om vervolgens werk te kunnen krijgen.
Dus inderdaad kwaliteit staat bij mij voorop en ik
heb nog nooit gemerkt dat iemand dan zegt 'nee,
laat maar.' Dat willen mensen toch
uiteindelijk. 16:18
Ja, je merkt dus inderdaad zoals jij dat nu
aangeeft dat in de evenementenindustrie, bij die
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bureaus heel veel concurrentie is. Dus dat daar
eerder wordt geconcurreerd op prijs, op hogere
marges dus niet zozeer op service,
klantvriendelijkheid of kwaliteit.
Nee, inderdaad dat ook niet.
Denk je daarom, even alvast een uitstapje naar
DamesDraaienDoor alvast, waar denk je dat de
kansen liggen. Aangezien er zo zwaar
geconcurreerd wordt. 16:45
Voor mij is het geen probleem, ik heb al eerder
damesgroepen gehad dus ik heb daar geen
probleem mee, ik ga aan die hele markt voorbij.
Ik hoef niets met die agencies te maken te
hebben. Ik ben zelf mijn eigen netwerk en die is
groot genoeg na veertien jaar hier gewerkt te
hebben en gewoond en ik ga het zelf op eigen
initiatief aanbieden en dan gaat het vanzelf
lopen. En ik heb een paar trucs, 'tricks up my
sleeve' zeg maar, waarvan ik weet dat
DamesDraaienDoor sowieso gaat lukken. Maar
niet als ik het bij agencies ga neerleggen, dat doe
ik ook niet.
En de reden daarvoor zou zijn, vanwege de
concurrentie?
Omdat ze mijn prijzen kapot maken, en daar heb
ik geen zin in. Want ik probeer iets op te bouwen
en hier naar buiten toe wil brengen dan wil ik
niet dat anderen daarmee vandoor gaan. 17:43 Ik
heb het gemerkt in Nederland, ja, dan word je als
artiest teveel uitgebuit en ik merk gewoon dat ik
dat niet wil. Dus als het een groep is die ik ga
vertegenwoordigen dan wil ik dat ook alleen
kunnen doen en dan komen ze naar mij en dan
moeten daar ook hele duidelijke afspraken in zijn.
Ik heb nu door een Duitse advocaat een heel
strak contract laten maken. 18:09 Waar het ook
allemaal instaat, want ik wil dat gewoon niet. Ik
wil niet dat ermee wordt gerommeld en gegooid
en dat die agency ermee aankomt en die en dan
allemaal verschillende prijzen en dat kan gewoon
niet. Dan maak je het voor jezelf kapot.
Dus kwaliteit en eenduidigheid. 18:29
Ik maak even een uitstapje. Kwaliteit is voor jou
belangrijk omdat jij zelf natuurlijk de spil in het
verhaal bent. Bij grote bedrijven wordt er echter
zwaarder geconcurreerd dus daar selecteren ze
op prijs, hoge marges en is het veel zakelijker,
veel harder en is er weinig ruimte. De vraag
daarbij is 20:13 is er dan wel ruimte voor een
nieuwe artiest. Heb jij het idee dat het daarom
veel verstandiger is om bij een kleiner kantoor
zoals dat van jou, een klein boekingskantoortje
om daar te gaan zitten?
Ik denk het wel, want mijn ervaring is toen ik in
Nederland zat, zat ik bij John de Mol/Wentink,
een van de grootste van destijds. En dan val je
eigenlijk in een soort poule van duizenden
artiesten waarin lekker kunt gaan zitten wachten
tot je zelf een keertje wordt geboekt. Dus ik had
toen gelukkig hele goede contacten met de
boekers en die belden constant op en daar was ik
bevriend mee geraakt, dus die schoven mij
iedere keer voor. Maar ja, als je dat niet doet dan
heb je pech en dat is hier precies hetzelfde. Je
kan bij alle boekingskantoren gaan zitten waar je
wilt maar je valt gewoon in een soort gat waar
honderdduizenden mensen in zitten want ze
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bieden tegenwoordig veel te veel aan en bij mij,
bij iemand zoals ik, zit je natuurlijk goed. Want ik
doe het natuurlijk met hart en ziel en ben alleen
maar met dat bezig, en ik heb ook niet teveel. Ik
zal een voorbeeld geven van de violiste van mijn
meidengroep. Zij ging op een gegeven moment,
toen hadden we afgesproken dat we een groep
waren met z'n allen, ik ging met hart en ziel
ervoor en was alleen maar bezig met dat te
boeken. En toen kwam ik erachter dat zij onze
groep, zichzelf met één of ander danspaar, nog
allemaal violisten en weet ik wat ze allemaal op
die website zette, iets van acht tot tien acts. Ja,
weet je, dan heeft zo'n groep als zo'n
meidengroep helemaal geen kans. Dat is veel
goedkoper, dan nemen we dat maar. Dat slaat
nergens op, nee, zo iemand denk ik, maar dat is
meer in mijn, dan spreek ik echt alleen voor
mezelf, daar kan je maar beter als een exclusieve
act ergens zitten. Waar iemand ook nog eens zelf
erbij hoort, dat is in mijn geval zo, en dan
daarvoor gaat. Dat werkt beter dan tien, twintig
acts te hebben, iedereen vraagt nu ineens of ik ze
wil gaan boeken en dat ga ik gewoon niet doen.
Want je wilt eigenlijk een kleine poule behouden
om je acts op te laten vallen.
In dit geval dan de DutchDanceDivas, een DJ met
zang en één hele grote naam aan een artiest erbij
die alles zometeen goed gaat maken. En dat is
mijn troef, en dat is wat ik doe en daar ga ik voor
en focus ik me op, en ik wil dat dat een succes
wordt. En sorry, ik denk dat dat geldt voor elk
boekingskantoor, van misschien iemand die geen
artiest is maar gewoon echt een manager of een
kantoor heeft waar ze alleen één of twee
bepaalde acts boeken, daar geloven ze dan zo in,
dus dan zullen ze al hun tijd en energie daarin
steken in plaats van alle dertig acts die ze er nog
omheen hebben waarvoor ze kunnen
kiezen. 23:18
Dan moet de aandacht verdeeld worden
inderdaad. Dan zijn er veel vissen in een kleine
zee.
Ja en dat werkt gewoon niet naar mijn idee. Ik
weet niet hoe ze dat allemaal doen.
Denk je dat het nog van invloed is dat het gaat
om een nieuwe act? Ik heb in theorie en
onderzoek gevonden dat in dit proces, in dit
boekingsproces in dit geval, dat er een bepaalde
mate van risico wordt ervaren. Dit is afhankelijk
van wat voor soort aankoop of boeking het is.
DamesDraaienDoor is een nieuwe act,
DutchDanceDivas. Heb je het idee dat mensen
nog een bepaalde mate van risico ervaren daarin,
dat je ze moet overtuigen met bepaalde dingen?
Nee, helemaal niet, maar nogmaals dat is weer
mijn persoonlijke troef. De manier waarop ik het
breng. Daarom kan ik dingen toch goed
verkopen, dus de manier waarop ik het doe. Dus
ik denk inderdaad dat als DamesDraaienDoor nu
bij een bureau ligt waar allemaal acts, want er
zijn duizenden meidengroepen er zijn alleen
maar violisten, saxofonisten en DJ's onderweg, je
bent eigenlijk helemaal niet meer origineel, Dus
je moet eruit springen. Maar dat heeft
voornamelijk te maken met hoe je het brengt en
hoe je het verkoopt en hoe je ermee naar buiten
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treedt. Dus inderdaad, een goede prijs, prachtige
foto's, het goed presenteren en daarmee naar
buiten treden 'dit is het'. Nieuwe act kan je
inderdaad zeggen, in principe is het niet meer
nieuw, want ik doe dit al zes jaar met een
soortgelijke groep. Dus het is niets nieuws maar
deze formatie is weer nieuw, het is weer een
andere manier, andere look. Het is maar hoe je
het verkoopt, het ligt heel erg aan 25:10 hoe je
zelf, ook al werk je bij een heel groot
boekingskantoor of ben je gewoon voor jezelf
bezig, het is gewoon de manier waarop je iets
brengt naar je klanten of potentiële klanten toe.
Oké dus samenvattend zeg je: het moet
eenduidig zijn, professioneel ogen, het moet
staan, dat is het verhaal. Wat je merkt in theorie
is dat het eigenlijk, stel je zit bij een een groot
boekingskantoor, je zit dus al in zo'n poule
van verschillende artiesten, denk je dat je dan
dus minder kans hebt om geboekt te worden,
ook omdat er nog geen ervaring is met die
artiest? Je bent nieuw, er is geen bestaande
relatie, dus ze weten niet wat ze kunnen
verwachten. Denk je dat dat van invloed is?25:52
Nou, tegenwoordig wordt alles geboekt op
video's en foto's. Vroeger was dat niet zo, maar
nu is dat 'geef mij een video, geef me een foto'
en als daar nog het goede praatje bij komt... Dus
nu werk ik met een bureau in Engeland samen,
ook al jaren, en de hebben me nu aangevraagd
en ik heb gelijk de DutchDanceDivas voorgesteld.
Dat is voor een heel groot evenement in Keulen.
Ik stuurde ze alleen maar fotootjes en ik stuurde
ze twee video's en dat was al genoeg. Terwijl ik
denk, het is niet genoeg. 26:33 Dus dan moet je
het aan hen overlaten, dat is best wel lastig. Hoe
gaan ze het nou verkopen? 'o, helemaal
fantastisch, we geven het de klant door'. Dan
denk ik nou, ik weet niet of dat gaat lukken. Laat
mij die klant maar contacteren, dan gaat het wel
lukken. Het is dus echt de manier waarop je het
verkoopt.
Ja, precies.
Dat geldt voor alles zo, er is zó veel aanbod. Het
is inderdaad van belang om te kijken wat je hebt,
wat past, hoe kan ik dat inpassen in dit verhaal.

Het is natuurlijk ook best een complex proces,
zo'n evenement hè. Dus een artiest,
entertainment, invulling, voldoen aan de wensen
van de klant. Het heeft best wel een hoge mate
van complexiteit en daarom is het dus echt
maatwerk, dat is dus écht een must?
Voor mij wel!
Dat gevoel dat je in een grote poule zit, er is een
soort van gevoel van risico, maar het gaat om
hoe je het brengt. Volgens theorie wordt het ook
verminderd als je relaties opbouwt, je hebt vaker
samengewerkt. Dat dat risico dan minder hoog is
voor je gevoel, want je hebt natuurlijk ervaring
met een act. 27:46 Denk je dat het nog invloed
heeft dat het uit Nederland komt en niet Duits is?
Omdat er natuurlijk ook Duitse concurrentie is.
Dat weet ik dus niet, dat is echt iets dat ik echt
niet weet, want heel veel Amerikanen komen
hier naartoe en de Duitsers zijn totaal gefixeerd
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op 'black people' en 'black singers'. Ik ben heel
vaak gediscrimineerd geweest omdat ze me toch
niet hebben genomen omdat ze graag een 'black
singer' wilden. Heel grappig vond ik dat iedere
keer, 'nou ja, ik word gewoon vol
gediscrimineerd, haha'. Dat vond ik zo grappig!
Dan was ik aangevraagd voor een optreden en
dan zeiden ze 'nein sorry Beate, doch die wollen
eine schwarze Sängerin'. 28:31
Ja, dat is heel vaak al gebeurd, maar dan denken
ze omdat iemand donker is dat ze dan ook gelijk
heel goed zijn. Dat is een heel Duits ding, ik weet
niet wat dat is, zo grappig. Er komen hier heel
veel Amerikanen naartoe, omdat Duitsland giga
is, hele grote markt, Duitsers zijn gek op muziek.
Goede muziek daar houden ze gewoon heel erg
van. Wat was nu de vraag?
De vraag ging over of het invloed heeft dat het
uit Nederland komt, negatief of positief.
Dus ik weet niet of dat nou dat zo goed is, dan
spreek ik vanuit mijzelf, natuurlijk wel want ik
ben Nederlandse en ik weet dat Duitsers gek zijn
op Nederlanders. Als ik aan de telefoon kom met
mijn Nederlandse accent, dat vinden ze al té leuk.
En als je dan zegt 'ik heb alleen maar
Nederlanders' ja, dan zijn ze helemaal
lyrisch. 29:33
Dan zijn ze om, ja. Ik heb daar nog extra
onderzoek naar gedaan. Je zegt, ze zijn blij met
Nederlanders, we kunnen dat inderdaad goed
wegzetten als we met een goed verhaal komen.
Nu heb ik een effect gevonden, dat heet 'Country
of Origin' effect, dat is eigenlijk dat labeltje wat in
kleding zit hè: 'made in Holland' of 'Made in
China'. 29:54 Nu exporteren wij dadelijk naar
Duitsland een soort dancemuziek, een
dancemuziek. We hebben natuurlijk allround
muziek maar nu blijkt uit onderzoek dat we
gebruik zouden kunnen maken van dat 'Made in
Holland' label op basis van het succes, het
wereldwijde succes van Dance export, de
muziekexport. Dus in dat geval zou ik kunnen
onderbouwen dat DutchDanceDivas, waar dat
stukje Nederlands in zit, dat dat nog een extra
toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Op basis
van jouw verhaal denk ik dat ik dat kan
toevoegen?
Ja, 30:30 want alle grote Dance acts, Dutch
Dance, we zijn natuurlijk niet een Dance act maar
kijk naar Armin van Buuren, kijk naar alle DJ's,
Nederland is daar zo bekend om. 30:39 En ik
verkoop het van kijk 'jullie weten, Nederlanders
zijn lang, haha, mooie vrouwen en nog
Nederlands ook, wat wil je nog meer'. Dus 'Made
in Holland' is absoluut een toegevoegde waarde.
Ik heb nog gedacht iets op te zetten, vier jaar
geleden, dat heette 'The Voices of Holland'. In
plaats van 'The Voice of Holland', toen was net
dat programma, ik dacht dan ga ik dit doen, dat is
leuk. Ja, dat vond ik heel erg leuk, dat heb ik
natuurlijk weer niet gedaan. Voor mij persoonlijk,
ik heb nu ook alleen maar Nederlandse acts in
mijn bestand. Ik heb een Nederlandse celebrity,
DamesDraaienDoor, dan kan ik dat zo
combineren. Alles Nederlands.31:29
Even kijken, een recap van het proces tot nu toe.
Een bedrijf wil entertainment hebben, zegt tegen
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jou ik heb dit en dit nodig. Jij vraagt uit 'wat heb
je precies nodig' en dat doe je vooral op basis
van 31:46 tijdsduur, locatie, soort evenement en
eventueel zodra ze zeggen 'oké ik wil bepaald
entertainment' dan vraag je nog naar het budget.
O, en wat het allerbelangrijkste is en wat ik niet
heb gezegd is het type mensen. 32:01Is het een
galafeest met heel chique publiek, is het gewoon
een supermarkt met allemaal, ja zeg maar
boeren haha, dat moet je wel heel goed weten.
Wat voor publiek is het, wat voor mensen zijn
het. Leeftijd, ook belangrijk om te weten. Dit
soort dingen vraag ik altijd.
Want dan kun je inderdaad je entertainment
daarop afstemmen. Dus de doelgroep van het
evenement is heel belangrijk.
Ja.
Zodra je de specificaties weet ga je er
entertainment bij zoeken. Je legt eigenlijk het
voorstel neer. Dat gaan ze vervolgens evalueren,
in jouw geval op kwaliteit. In het geval van grote
artiestenbureaus of boekingskantoren,
evenementenbureaus is daar een veel grotere
prijsslag in gaande. Veel grotere concurrentie. In
één van de laatste fasen, de laatste fase voor het
evenement, leveranciers, dus artiesten en
entertainment wordt geselecteerd en er wordt
een boeking gedaan. Hoe lang wordt een optie
vooraf gezet en hoe lang wordt een optie
vastgehouden in Duitsland? ter indicatie.
Ik kan je alleen uit eigen ervaring hierop
antwoord geven, vanuit een boekingskantoor.
Dus ik weet dat echt niet. Ik geef een optietijd
van een week, dat is heel kort. Want je wilt het
verkopen natuurlijk, de act. Dus ze mogen een
week optie hebben. Kijk, Duitsers zijn zo, als ze
zeggen dat ze iets doen, dan doen ze het.33:31 In
Nederland gaat het altijd met allerlei bochten
eromheen en ingewikkeld, in Duitsland is een
afspraak een afspraak, een deadline een deadline
en als er betaald moet worden, dan wordt er
betaald. Dat zijn in Duitsland hele grote
voordelen in vergelijking met heel veel andere
landen. Dus, optie zeg ik een week, betalen altijd
vooraf, of meteen na een optreden. Ze krijgen
een contract, een heel streng contract, dat heb ik
altijd zo gedaan. Ik heb nog nooit op mijn geld
hoeven te wachten in Duitsland, nog
nooit. 34:01 Ik heb óf van tevoren betaald
gekregen óf de dag na het optreden óf maximaal
een week daarna dat het op de rekening stond.
Maar ik weet van alle andere artiesten hier in
Duitsland soms een maand op hun geld moeten
wachten, of anderhalve maand. Dus, weet je,
nogmaals ik praat alleen maar vanuit mezelf.
Ik ga natuurlijk nog meer interviews doen dus
uiteindelijk kan ik daar een conclusie aan
verbinden.
Ja, want dat weet ik niet. Maar bij mij is het zo als
een afspraak is gemaakt, dat is het duidelijk en
dan komen ze altijd. Met Duitsers kun je écht
goed werken.
Jij hebt dus een week een optie, wanneer wordt
er uiterlijk geboekt bij jou? Dus hoe lang van
tevoren weet jij34:48 op zijn laatst dat een
boeking gaat plaatsvinden.




Specificaties evenement
Doelgroep

Evenement
Doelgroep




Ervaring
Optietijd

Invloedaspecten intern
Ervaring



Afspraak is afspraak

Verloop proces
Optietijd
Kenmerken proces/markt
Duidelijke afspraken



Prettig samenwerken

Kenmerken proces/markt
Prettig samenwerken

51 | P a g i n a

R1

O
R1

O

R1

O
R1

Soms een half jaar van tevoren, soms drie
maanden van tevoren, maar wel laten we zeggen
een maand van tevoren. Ik heb nu in maart, april,
mei, juni, juli, ja een maand zeker, niet korter dan
dat. Tenzij iemand me belt en zegt: 'Beate kun jij
alsjeblieft komen zingen en neem een saxofonist
en DJ mee, en kan dat volgende week?' Kijk, dat
kan heus wel eens voorkomen, maar normaal is
het echt een jaar, een half jaar, wel laten we
zeggen een maand van tevoren is echt, nooit
korter dan dat.
Dat is natuurlijk van invloed op de grootte van
het evenement ook?
Ja dan krijg je echt maanden van tevoren info, en
dan krijg je héél veel meetings daaraan vooraf.
Dan moet je meeten met de baas, dan moet je
meeten met de klant, dan krijg je het plan van
waar het podium staat, dan krijg je het plan van
waar de kleedkamer is, dan moet je je menu's
doorgeven 35:50 en dat is écht heel
gedetailleerd. Maar wel fantastisch geregeld.
Dus eigenlijk kunnen we stellen dat het
beslissingsproces in Duitsland héél intensief is.
Heel veel contactmomenten.
Soms denk ik, 'jezusmina zeg, en nu weten we
het wel' dan ga je echt twee/drie keer naar
Düsseldorf in een hotel met meeting hier en
meeting met die en nog een meeting. Ik heb één
gala dat ik ieder jaar doe ik November, daar heb
ik '4Tasia' ieder jaar al geboekt, dus ik weet niet
of ze dat dit jaar weer gaan doen. Omdat ze nu
ons echt vaak hebben gehad en dan komt
DamesDraaienDoor weer en dat is een beetje
hetzelfde idee. Maar dat is misschien wel een
goed voorbeeld 36:31 dat is een klant, een groot
ondernemingsevenement voor alle ondernemers
in Düsseldorf, ze geven ieder jaar een heel groot
gala. Dus alle eigenaren van grote bedrijven en
zo. En dat is een zeer interessant evenement.
Dan hebben ze een evenementenbureau dat
gerund wordt door twee dames en die dames die
moeten dat dus allemaal invullen en die moeten
met mij het contact houden van 'kun je dan en
dan optreden, hoe laat', dan krijg je al die details.
Dan krijg je de eerste meeting, daar moet je dan
naartoe komen met die meiden, met dat
evenementenbureau. En dan komt de klant erbij.
De tweede meeting kom je met die meiden, de
klant en alle technici erbij. De derde meeting
kom je gewoon met iedereen die er maar mee te
maken heeft, dus de speaker van de avond, nog
artiesten, dan heb je daar weer een meeting
mee. Dus vervolgens ben je helemaal
overwhelmed met weet ik allemaal wat voor
informatie, het gaat helemaal nergens over. Dus
je krijgt papieren 37:30 met afloop, je krijgt en
draaiboek, je krijgt precies te weten wat, waar en
hoe. Dat is dan meestal een maand, twee
maanden van tevoren. Vervolgens moeten
natuurlijk alle contracten getekend zijn, alles
moet gedaan zijn, en dan wacht je tot het zover
is. En dan heb je het evenement, en dan loopt
het wel op rolletjes, daar niet van.
Dat proces is dus zodanig intensief, alles is tot in
de puntjes geregeld.
Echt enorm, en dat vind ik echt vermoeiend, en
dat is typisch Duits.
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Er zijn geen losse eindjes meer.
Nee hoor, geen vraag, geen dingetje. Je moet ook
niet spontaan komen met 'ik heb dat nog' want
dan raken ze helemaal in de war. Ik werk niet zo.
Bij mij kan alles op het laatste moment, ik regel
het wel en het komt wel goed. Het is wel prettig
samenwerken met Duitse evenementenbureaus.
Je zegt soms is het heel ver van tevoren, soms
iets korter, maar vaak toch wel een maand, dus
tijdsdruk. Er moet vaak natuurlijk omdat jij een
week een optie plaatst zit er wel een bepaalde
tijdsdruk op voor een.
Ja, en weet je die week optie werkt natuurlijk niet
altijd. Als ze natuurlijk over een jaar een
evenement hebben gaan ze niet binnen een
week zeggen of ze het doen. Maar per e-mail
willen ze met de klant overleggen, misschien zijn
er nog bepaalde dingen. 'Kunnen we nog wat tijd
hebben'. Ja natuurlijk, ik 38:53 heb daar niet een
vast iets aan. Weet je, maar ik wil het wel snel
weten, omdat ik het natuurlijk gewoon wil
verkopen. En hoe meer tijd ik geef hoe meer acts
er misschien tussendoor komen en ik dan
misschien mijn hele verhaal kwijtraak. Daarom
zeg ik altijd heel kort. Ik zeg altijd prijs, tijd, ik doe
het altijd vrij snel. Ja omdat er teveel
concurrentie is.
Absoluut. Dan hebben we het evenement gehad,
dus eigenlijk is het super goed voorbereid.
Meestal in Duitsland tenminste, dat is de
tendens. Alles loopt op rolletjes. Daarna wordt
natuurlijk geëvalueerd. 39:27 Dit kan natuurlijk
bijvoorbeeld positieve reclame opleveren voor de
artiest, er kan een relatie worden opgebouwd,
dus met als gevolg dat er wordt teruggeboekt. Op
welke criteria wordt hier getoetst?
Ik heb opgeschreven: kwaliteit, sfeer, flexibiliteit,
omgang met de verantwoordelijke, interactie
met de gasten, houding en gedragsregels, plezier
en uitstraling. Nog meer?
Nee, ik denk vooral uitstraling. Dit is het, dit is
goed. Weet je waar het ze altijd om
gaat?39:58 De klant gaat het maar om één ding
op een feest: of je de mensen aan het dansen
hebt gekregen. 40:03 En dat is alles, they don't
care about anything else. Als er gewoon goede
muziek is en je hebt de mensen aan het dansen,
dat is altijd wat je hoort, 'wauw, die waren sofort
ab die Tanzfläche', dan zeg ik 'ja dat zeg ik toch,
haha!'. En dan is het al goed.
Dus sfeer en uitstraling dat is eigenlijk het
belangrijkst?
Ja, haha! Daar gaat het om, dat is het enige wat
een klant wil. En dan als het niet zo snel gebeurt
dat ze gaan dansen dan worden ze altijd nerveus,
en dan moet je zeggen 'wacht jij nou maar even
af' 40:28
Het komt allemaal goed, geruststelling.
Eigenlijk is dat het enige dat ze nog weten en wat
ze hebben onthouden, dat iedereen aan het
dansen was.40:37
Ja. Oké plezier en uitstraling, hebben de gasten
gedanst, dat is heel belangrijk.
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Ja dat is het allerbelangrijkst. En de feedback van
de gasten hè, daar hechten ze natuurlijk
ontzettend veel waarde aan.
Ja, precies. En vraagt een bedrijf dat bij de gasten
zelf? Een evaluatie zeg maar? Hoe krijg jij dat
terug als bureau, krijg je feedback terug? 41:07
Ik krijg het terug per e-mail hoe geweldig het was
en hoe fantastisch het was en dat is het. De klant
evalueert, ja tenzij ik natuurlijk het
boekingsbureau ben, het enige bureau. Je ziet
vaak dat er ontzettend veel bedrijven nog tussen
zitten, dat heb je nog wel vaker, en dan
evalueren ze samen. Maar met mij is het
meestal41:31 per e-mail of een telefoontje met
wat was het fantastisch en geweldig en
dankjewel.
Dus dan krijg je eigenlijk een hele korte, positieve
reactie en je merkt dan vaak dat dat toch een
relatie legt voor een eventuele herboeking zeg
maar?41:46
Ja, daar is het grote ding dat moet je natuurlijk
opvolgen. En als je dat niet doet dan vergeten
mensen je weer. Daar moet je altijd zorgen dat er
wordt opgevolgd en dat je zegt bijvoorbeeld
'volgend jaar heb ik nog een paar ideeën. Dat heb
ik toen ook gedaan, en toen ben ik de klant
direct, dus zonder een boekingsbureau, met de
klant gaan zitten en heb ik hen ook een paar
dingen aangeboden. Maar toen kende ik
DamesDraaienDoor nog niet. 42:08
En daarvoor heb je zelf dus weleens contact
gehad met de klant en gezegd 'oké ik heb
volgend jaar nieuwe ideeën' en op het moment
dat je ze daadwerkelijk had heb je een afspraak
gemaakt en ben je daarover gaan praten om die
relatie warm te houden.
Ja, dat doe ik zo.
Even kijken of ik alles tot dusver heb gehad. De
fase waarin dus inderdaad wordt opgevraagd bij
de klant daar wil je eigenlijk je act naar voren
schuiven. Dat is eigenlijk de eerste fase waarin je
dat zou willen. Op het moment dat de artiesten
worden geselecteerd dan wil je dat zeker. Want
daar wil je dan, jij als kwaliteitsbureau of als
artiest, wil jij daar 'top of mind' zijn en als eerste
overwogen worden natuurlijk.
Ja.
DamesDraaienDoor is dus nieuw, Nederland, we
hebben het gehad over dat effect wat belangrijk
is in verband met die Dance-industrie, dat 'Made
in Holland' label. Kun je tenslotte nog wat
aangeven, bijvoorbeeld we hebben alleen
vrouwen. Je zei Nederlandse vrouwen is ook heel
positief in Duitsland. Zijn er nog meer aspecten
van dit nieuwe concept in Duitsland waarvan je
zegt 'dat is iets waarop je kunt
positioneren.' 43:31
Ja, mijn eigen troef en die kan ik nog niet zeggen,
haha.
Maar eigenlijk dus de combinatie van een
bekende artiest.

Ja, dat is eigenlijk, weet je wat het is, Duitsers zijn
totaal obsessed, echt gefixeerd op
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prominenten 43:53 Dus alles wat een naam heeft
is hier interessant. Dus al ben je uit de jaren '40
en je was ooit in de jaren '40 een of andere
filmster of weet ik veel wat en niemand weet
meer wie je bent. Nee, in Duitsland ben je dan
nog 'wow'. Dat is zo'n ding, dat is heel raar hier in
Duitsland, dat vinden wij als Nederlanders heel
gek. Daar wordt heel erg tegenop gekeken. Zodra
je een naam hebt, nou dan. Dus ja, die heb ik nu,
en ik ben nog helemaal niet naar buiten getreden
met dit hele verhaal, omdat ik dit in één keer, je
hebt maar een kans, dat is ook weer
zoiets.44:31 Je hebt maar één kans en dan moet
je het helemaal goed doen, of niet. En daarom zit
ik een beetje nog af te wachten tot ik alle goed
heb en alles op orde heb en dan ga ik loos. Dat
zal binnen nu en twee weken zijn. Ja en dan heb
ik die troef en ik denk dat dat wel gaat helpen. Ik
denk ook dat ik het kan zonder die troef hoor,
zeker weten.44:58 En dat ga ik ook doen, maar
het helpt dat als je een naam hebt, dat je dan
gelijk je eigen groep naar voren kan duwen. Dat
zijn mijn dingen.
Ja, dus je hebt inderdaad die troef en stel je hebt
die troef en stel je laat die even buiten
beschouwing. Zonder die troef zou je het ook
kunnen. Dan heb je dus alleen vrouwen, je hebt
het 'Made in Holland' label, zijn er nog meer
dingen. Ik heb je eens horen praten over
glitterjurken, dat ze heel erg 'showy' zijn in
Duitsland.
Ja maar dat ben ik weet je, ik heb tien jaar in
Amerika gewoond. Ik heb mijn leven lang op
Amerikaanse scholen gezeten, ik ben niet een
heel typisch Hollands meisje, haha. En ik houd
daar gewoon heel erg van, dat Amerikaanse ook,
dat overdreven, show, weet je wel. Het kan voor
mij niet genoeg show zijn. En ik weet dat ze daar
in Duitsland ook heel erg van houden. Ga maar
hier in Düsseldorf winkelen, 45:46 dan loopt
iedereen in Louboutins en dan lopen ze zo
allemaal chique hier midden door de stad. Net als
in Antwerpen weet je, België is ook zo.
Nederlanders zijn heel erg van de nou maar
gewoon en normaal en zo. 45:59 En Duitsers
houden daar ook heel erg van. Dus toen ik voor
het allereerst
begon met een duo met een andere zangeres
heb ik héél veel geld geïnvesteerd in de meest
prachtige jurken en dan zag je inderdaad hoe dat
aankomt. Ja, want je zag heel veel artiesten in,
niet iedereen heeft ook het geld om dat te
investeren, dat kunnen heel veel niet, en dan
stonden ze of in hele goedkope glitterjurkjes.
Maar ja, ik ging gelijk, ik kan me nog heel goed
herinneren ik heb toen mijn man gevraagd of hij
geld wilde lenen, toen heb ik een jurk, per jurk
850 euro uitgegeven. Echt prachtige jurken, dat
weet ik nog heel goed. Naderhand heb ik dat
natuurlijk nooit meer gedaan maar ik had hele
mooie jurken en best wel veel geld of in de
uitverkoop. Nou ja, nu heb ik een eigen winkel
dus ik kan er makkelijker aan komen. Maar, hoe
mooier, hoe beter, maar dat is mijn persoonlijke
mening en ik weet dat de Duitsers daar enorm
van houden. En dan kijken ze nog meer tegen je
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op en dan is die 47:00 prijs-kwaliteitsverhouding
ook helemaal geen probleem.
Want die ligt dan in één lijn, ja.
Kijk, tenzij je een naam hebt en je zou bij wijze
van in je t-shirt en spijkerbroek komen kan
niemand het wat schelen. Maar als jij echt zegt,
ik heb een show, ik heb prachtige meiden en we
zijn fantastische muzikanten en je dan ook nog zo
presenteren, ja, dat maakt hier een enorme
indruk.47:27 Wat we nu hebben maakt nog
meer indruk dan alle andere dingen die ik heb
gedaan. Dat is echt zo.
Dat kan ik me voorstellen. En die combinatie van
alleen maar vrouwen, is dat ook nog een extra
voordeel?
Ik heb daar altijd ontzettend in geloofd maar ik
was ook écht een van de eersten. Er was nog een
DJ die pikte dat van me af en die ging ook met
allemaal vrouwen opeens. Maar nu is er teveel
van dat, maar het is vaak net niet. Dus ik wil het
eigenlijk zo naar voren brengen dat dit het wél is.

Dus alleen vrouwen is eigenlijk niet meer
voldoende om te onderscheiden, daar zijn er
teveel van, maar de combinatie met een goed
verhaal, showuitstraling, 'Made in Holland' label
en je troef (bekende persoon), dat zijn eigenlijk
de onderscheidende zaken. 48:20
Op basis daarvan weet ik dat ik het een succes
kan maken, dat weet ik, daar ben ik zó van
overtuigd. 48:27 Dus niemand kan me nog wat
anders vertellen. Maar daarvoor moet ook
iedereen op dezelfde 'page' zijn hè.
Ja dat heeft dus ook met gedragsregels te maken,
wat jij zegt inderdaad. Dat men dat bij jou
neerlegt en dat niet iedereen zijn eigen ding
moet gaan doen daarin.
Nee, want dat is zó frustrerend! Dat was wel mijn
hele grote probleem en dat heb ik echt ontdekt
bij alle acts. Bij elke act, of het nou met mannen
was of met vrouwen. Iedereen is zo desperate
voor jobs dat ze gewoon niet, als ze nou slim zijn
denken ze 'laten we gewoon een unit vormen en
laten we samen dat tot een succes maken' in
plaats van dat iedereen zijn eigen ding gaat doen,
dan pak ik dat nog mee, en dat nog. 01:06 (deel
2). Dat snap ik ook wel, we moeten allemaal ons
geld verdienen. Maar ik heb veel meer zoiets van
als je samen gewoon ervoor gaat, dan merk je
dat iemand gewoon zijn eigen, dan was je samen
ergens en dan gingen ze gewoon hun eigen
kaartjes uitdelen en hun eigen verhaal over hun
eigen zaakjes vertellen. Ja, dan bouwen we niks
op samen. Het is zo belangrijk dat als we dit doen
dat dan ook iedereen zegt 01:29 'nou dan gaan
we ervoor, maar dan geven we dat de kans' en
dan moet je het ook zoals als Nathalie en Sanne,
die stonden blijkbaar in Düsseldorf gisteren, ja
dan had het leuk geweest als ze dan toch zeggen
'luister we hebben DamesDraaienDoor'. Weet je,
dat verwacht ik dan meer van mensen. Van 'we
hebben een hele gave damesgroep, als u nu nog
een keer een feest geeft'. Dat je niet altijd alleen
maar aan jezelf denkt.
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Ik ben vijf keer in de afgelopen twee weken voor
een optreden alleen, en vijf keer heb ik
DamesDraaienDoor aangedragen. Natuurlijk kan
ik het alleen doen en dat zal goedkoper zijn voor
de klant, maar ja, hoe ga ik dit dan ooit verkopen
als ik altijd maar aan mezelf denk en mezelf er
maar voorzet. Dat werkt dus niet.02:08 (deel 2).
Zo zit ik dus niet in elkaar. Maar ik heb gemerkt
dat helaas niet iedereen daar zo over na denkt.
Dus ik hoop wel dat dit gaat lukken op deze
manier.
Ja daar moet inderdaad over gesproken worden,
dat heeft alles te maken met onderling
vertrouwen.
Dát is het, dat onderlinge vertrouwen. Laten we
er nu wat van maken samen, van dat
DamesDraaienDoor, iedereen vindt dat toch
leuk?02:35(deel 2) Je eigen ding kun je altijd
blijven doen, het is niet dat je dan ineens moet
ophouden met eigen optredens te doen.
Nee, maar je moet wel achter het collectief staan
en dat vooral niet ondermijnen en wanneer je
dat naar voren kunt schuiven moet je dat doen.
Ja! dat vind ik wel. En dat is nog steeds niet het
geval met DamesDraaienDoor, bij niemand. Maar
dat ligt allemaal weer aan de manier waarop dat
gaat.
Ik denk dat ik alles heb, dus daarvoor wil ik je
heel graag bedanken.
Normaal geef ik deze informatie nooit door, want
het is toch ook een beetje persoonlijk, weet je.
Het is hoe je het zelf doet, dus ik hoop dat je er
wat aan hebt!
Ik ga nu transcriberen en je antwoorden
verwerken. Mocht ik nog vragen hebben dan
hoor dat van me, maar volgens mij heb ik een
heel volledig verhaal. Dankjewel.
Dankjewel ook!
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Dit interview gaat over het zakelijk
beslissingsproces en het betreft een
positioneringsonderzoek voor de Duitse zakelijke
markt. Mijn naam is Danielle van Berkom, ik ben
de onderzoeker en ik heb nu een interview met
Jan Ceulemans. Een aantal vragen die ik ga
stellen kunnen een 'waarom' vraagstelling
bevatten, dat doe ik om naar dieperliggende
waarden te zoeken. Dus als je mij een antwoord
geeft dan zou het kunnen dat ik daarop
doorvraag met waarom of ik vraag je om een
goed of slecht voorbeeld te geven.
Zou je jezelf willen stellen?
Nu is het zoals je net gezegd hebt, mijn naam is
Jan Ceulemans. By the way dat is een hele
bekende naam hier in België, dan denk je
misschien direct aan de voetballer, maar dan
heb je het lekker mis. Ik ben muzikant in hart en
nieren, maar doordat ik zo graag met muziek
bezig ben heb ik uiteraard mij meer ontfermt,
langzamerhand, tot het productionele. Dus ik
ben van het muzikant zijn afgestapt en ik heb
een dertigtal jaren geleden, ja zo lang al, ik zie er
veel jonger uit dan die dertig jaar geleden, toen
ben ik een orkest begonnen, een groot
showorkest. En de naam zegt het al zelf, het
komt erop neer dat ik toen mijn muzikanten
gevraagd heb van 'beleving', van uit te komen
van op het moment dat ze muziek maken dat ze
dat ook uiten. En de markt in Duitsland was daar
zeer geschikt voor, dertig jaar geleden was het
de tijd van de grote orkesten en daar heb ik
graag op ingeprikt. Dus in Duitsland had je James
Last en Bert Kaempfert en ik heb daar in feite
gewoon mijn inspiratie uitgehaald. Ik heb mij
dan aangeboden op de entertainmentmarkt, op
de bedrijfsmarkt zeg maar en misschien komt
dat straks nog aan bod maar je moet weten dat
langzamerhand en meer dan tien geleden, toen
de bankencrisis kwam zijn ook de budgetten
naar beneden gegaan. Het eerste wat wegviel
waren die grote bombastische orkesten. En dan
had ik zoiets van, ik moet niet bij de pakken
blijven zitten en daar heb ik een strijkkwartet
opgericht. Maar niet een klassiek maar een
elektrisch strijkkwartet. Uiteraard een kwartet
bestaat uit vier personen, vier muzikanten en
dat is letterlijk en figuurlijk mobieler dan een
groot orkest van vijftig muzikanten. Dus ik had
zoiets van oké als de markt het niet meer toelaat
om een orkest van vijftig muzikanten neer te
zetten, dan moet ik iets anders vinden. Dus dat
zijn de twee zaken, de twee producten die ik
zowel in Nederland, als België, als Frankrijk,
Duitsland aanbied. Wat betreft het orkest en
wat betreft 'The Exclusive Strings' want zo
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noemt dat strijkkwartet, die bieden we aan
gewoon wereldwijd. Dat is een beetje de
inleiding, voilà. En nu luister ik naar uw vragen.
Dankjewel dat je hieraan wilt deelnemen alvast.
Ik denk gezien je ervaring dat dat heel nuttig
gaat zijn.
Ik weet het niet, ik hoop het echt!
Haha, dankjewel. Leuk dat je hieraan mee wilt
werken. Ik denk gezien je verhaal dat het veel
gaat opleveren. Zo te horen heb je veel ervaring,
ook in de Duitse markt. Ik zal beginnen met mijn
verhaal en gaandeweg komen we eruit.
Zoals ik al aangaf in eerste instantie gaat het om
het zakelijk beslissingsproces, dus vanaf het
moment dat een bedrijf een vraag neerlegt bij
een kantoor, tot het moment na de boeking, na
het evenement, een evaluatie plaatsvindt. Kun je
mij vertellen wat jouw ervaring daarmee is. Dus
vanaf het moment dat een bedrijf zegt: 'ik heb
entertainment nodig voor mijn evenement en ik
kom bij jou'. Hoe gaat dat, in Duitsland?
In Duitsland om te beginnen, dat had ik nog
vergeten te zeggen bij mijn inleiding, het is een
beetje een probleem als men vanuit Duitsland
buitenlandse orkesten of muzikanten engageert.
Want dan`moet de klant uiteindelijk altijd die
'auschlander tax' betalen, voor buitenlanders.
Dus dat is in feite discriminatie. Dat zou dus niet
mogen, maar dat bestaat. Dus uiteindelijk als
Duitsland beslist van een internationale act te
vragen, dan moeten zij al een reden hebben om
niet naar de Duitse markt te gaan zoeken want
dan zeggen ze 'kijk we moeten al twintig, of
achttien procent geloof ik, meer betalen voor
een buitenlandse act, dan moet het ook de
moeite waard zijn.'05:20 Dus dat is al een stap
die ik voor was als ze bij komen dan zijn ze
sowieso al gemotiveerd want ze moeten twintig
procent meer betalen.
Ik haak even in. Wat bood jij als extra aspect aan
waardoor zij dat de moeite waard vonden?
Het is zo, mijn orkest is exclusief, een orkest van
vijftig muzikanten in die tijd, nu is dat
gereduceerd omdat ik ingespeeld heb op de
crisis, dus is dat gereduceerd tot vijftien of
twintig of afhankelijk van het project. Wat ook
een belangrijk feit is, meeral door die crisis is
iedereen creatiever moeten beginnen omgaan
met zijn product. Ik had zoiets van twintig jaar
geleden 'take it or leave it' maar ik bood gewoon
mijn product aan en het was te nemen of te
laten. Dus als een klant zei 'het budget is iets te
hoog' dan zei ik ook, pff so what. Ik had met mijn
orkest een vijftigtal optredens per jaar, dat is
heel veel want ieder optreden is totaal iets
anders en daar kwam veel productietijd bij
kijken, pre-productie en zo verder. Dus ik had
geen 'mood' om te marchanderen met de klant,
maar na die bankencrisis ben ik anders beginnen
gaan te redeneren. Heb ik wanneer dat een
klant me belde, me meer proberen in te leven
dan voorheen en dan ben ik beginnen vooral
vragen waar hij naar op zoek is. Vooral met mijn
orkest wat tien jaar geleden een soort kameleon
is geworden want ik heb mij een beetje
aangepast aan wat de klant wilde. Wilde de klant
zeg maar een opera repertoire, 07:25 nee dat is
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nu een beetje overdreven, een operette
repertoire, of licht klassiek repertoire, dan zeg ik
'oké geen probleem!'. Wij kunnen dat doen. Had
hij zoiets van 'ah'. Begrijp je, je moet gewoon
anders beginnen denken en dat is zowel bij de
Duitse markt als bij de Nederlandse en
whatever. 07:38 Maar om verder op uw vraag in
te gaan. Het belangrijkste voor mij was, waar is
die man ook naar op zoek. Wat heeft die nodig,
of die vrouw en dan begin je gewoon, uw
ervaring speelt dan mee, vooral moet je alert
zijn, je moet snel reageren 08:07 je kan niet
zeggen, ik moet het vragen aan mijn baas. Nee,
ik ben de baas dus ik moet direct reageren en
dat is de ervaring die dan meespeelt. Maar voor
mij, nogmaals, het belangrijkste is, ik moest
voelen van de klant waar hij naar op zoek is. En
dan is het een kwestie van uw product aan te
bieden, dan ga je verder in de
onderhandelingen, wordt er over de prijs
gepraat. 08:35 In ons geval is er ook nog een
technisch aspect, is het niet alleen de
muzikanten, in dit geval het orkest of de vier
strijkers, maar daar komt ook veel techniek bij.
En daar komt ook nog het menselijk aspect
bij 08:52 en dat is voor mij heel belangrijk.
Daarmee bedoel ik, ik heb nooit mijn orkest uit
handen gegeven aan een bureau die voor mij de
tussenpersoon was tussen de eindklant en
mezelf. Want daar waren teveel mensen bij
betrokken, bij mijn product en daarom 09:14 en
dan kan ik u wel vertellen over de Duitse markt,
de Nederlandse, het verschil met de Belgische
en zo verder. Dertig jaar geleden of veertig jaar
geleden had ik zoiets van, toen ik voor het eerst
in Duitsland speelde, had ik zoiets van, 'wauw'.
Daar is alles georganiseerd09:33 en hoef ik mij
niets meer van aan te trekken. Die mensen, die
Duitse markt weet waarover het gaat09:39.
Belgen, vooral Belgen stond vijftig jaar achter,
nu zijn we aan het inhalen en staan we ongeveer
gelijk. Nederland die heeft dat inhaalproces
sneller ingezet09:51 en die staan, die zijn sneller
gelijkgekomen met de Duitse markt. Maar voor
de rest zijn er nu weinig verschillen nu is het
alleen individueel, je hebt slechte bureaus en je
hebt goede bureaus10:04 Maar dat is zowel in,
het is eender welk land, dus dat maakt niet uit
waar je mee bezig bent. 10:13 En ik kan u nog
een anekdote vertellen, als ik bijvoorbeeld
begon te onderhandelen voor The Exclusive
Strings voor een platencontract in Duitsland of
voor een agent. Ik ga u het verschil geven met
een agent in Nederland en met de agent in
Duitsland.10:32 Ik heb maanden onderhandeld
met de agent in Duitsland. Dat was papieren, dat
was contracten, dat was nog eens papier, dat
was nog eens afspraken, dat was nog eens gaan.
In Nederland heb ik en agent en ik zei van 'moet
er geen contract zijn' Hij zegt: ' weet je wat er
van is? als je niet meer gelukkig bent bij mij mag
je direct vertrekken, er hoeft niet getekend te
worden.' 10:58 Dus dat is het verschil met de
Duitsers, die zijn echt, ja hoe noemt dat?
'pünktlichtkeit'. Ja dat, daar moet alles zo echt in
vakjes en papieren enzovoort.
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Dat is inderdaad wat ik van andere mensen ook
hoorde, dat het daar heel erg strikt is,
georganiseerd, hiërarchisch. Dus het moet met
verschillende partijen besproken worden en dan
is er één iemand die de autoriteit heeft en die
daarover mag beslissen.11:23 Dus het is een
intensief proces in Duitsland.
Absoluut, ja. Ja dat was dan meer voor een
agent, waar ik op zoek naar was. Maar
uiteindelijk is dat niet doorgegaan omdat dat
écht veel te ingewikkeld was. 11:35 Maar om
terug te komen naar uw vraag, dus dat proces
van de eerste telefoon tot de evaluatie. Dat was
in feite uw vraag hè? Dus na het eerste contact
heb ik dan een idee van wat wij, wat er van ons
wordt verwacht, zet ik dat op papier en stuur ik
een zogenaamde 'boekingsfiche'12:04 naar de
desbetreffende klant. Waar mijn vragen nog
eens op papier staan.
En wat voor dingen vraag je dan bijvoorbeeld?
Want ik heb opgeschreven tijdsduur, soort
entertainment, genre, budget. Wat nog
meer? 12:17
Voor mij is heel belangrijk het thema. 12:19 Dat
is veel belangrijker dan wanneer dat je staat,
wanneer dat je gedaan hebt enzovoort. Want
dat verandert toch tot de laatste week. Dan
wordt dat nog aangepast. vandaag bijvoorbeeld
heb ik gebeld naar een bureau, kan je me de
definitieve tijden geven? 'Nee, we weten het
niet, dat kan misschien een uur vroeger of een
uur vroeger. Aller, dat is minder belangrijk. Voor
mij het thema is belangrijker, ik ga u een
voorbeeld geven. 12:46 Als ik hoor van de klant
dat zijn gasten chinezen zijn, zeg zo maar iets,
dan denk ik altijd van goh, dan kan ik misschien
om die man of die vrouw te plezieren, dan kan ik
misschien een chinees nummer spelen, dat heel
bekend is. Ik kan me voorstellen als die Chinezen
hier komen en die horen een heel bekend lied
horen dan zeggen die 'wauw! Dat is tof, die
denken aan ons!' Dus ik ben meer dan een
muzikant of een productieleider of wat dan ook,
ik probeer gewoon het uiterste uit mijn product
te halen voor de klant. Dus als ik dat dan heb,
andere details die ik vraag aan mijn klant zijn
bijvoorbeeld hoe ziet het podium eruit. Niet
afmetingen want dat is ook voor mij minder
belangrijk 13:36 maar wat is de omkadering. Is
dat zwart, is dat wit, is dat geel. Maar
bijvoorbeeld met The Exclusive Strings hebben
wij acht of negen of tien verschillende kostuums.
Dus dan pas ik dat aan, aan hoe het decor eruit
ziet. Bijvoorbeeld laatst speelden we voor een
voetbalclub, die hadden rood en witte kleuren.
Dan neem ik het kostuum wat daar het beste op
past en dan passen we dat aan zodanig dat die
klant zegt 'dat is ongelooflijk!' Dus je moet
meedenken en dat is voor mij veel belangrijker
op die boekingsfiche, die details. En hoeveel
mensen dat er zijn en welke dat de verschillende
nationaliteiten zijn. Zijn dat
allemaal 14:26 Nederlanders, zijn het Duitsers, is
het mix, zijn er Arabische mensen bij, dan moet
je ook denken aan het mag niet te sexy zijn. Dus
dat is voor mij een boekingsfiche. Om zeker te
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weten dat er geen misverstanden meer achteraf
zijn.
Oké, ja dus eigenlijk kunnen we daar één woord
aan hangen en dat is 'maatwerk'.
Maatwerk, ja. Absoluut, voor sommigen hoeft
dat niet, die zeggen 'doe maar, doe maar', maar
toch zit ik altijd zo te zoeken naar hoe kan ik die
klant nog meer plezieren en nog meer
charmeren en vooral hoe gaan de gasten naar
buiten, hoe gaan die naar huis 15:15 . Wat
nemen die mee van ons, ook al zijn we maar een
klein onderdeel van hun gigantisch evenement,
maar wat kunnen wij doen zodat zij naar huis
gaan met te zeggen van 'goh, heb je die vier
meisjes gezien, die ene had enorme pluimen op
haar hoofd' ik zeg zo maar iets, of 'die kwam
zelfs naar mij en die kwam bij mij dansen' of
zoiets. Voilà. En dan 15:45 het moment zelf als
je daar bent dat is altijd voor mij een moment
van stress. Zijn de afspraken die gemaakt zijn,
worden die dan ook op de dag
nageleefd?16:01 En dan moet je er rekening
mee houden dat daar zeventig procent van
overblijft 16:09 en dat is altijd mijn frustratie.
Maar dat is nu eenmaal zo, daar moet je
rekening mee houden. Daarom wil ik ook vooraf
alle zaken vermijden die kunnen mislopen.
Bijvoorbeeld volgende week gaan we naar
Griekenland spelen met The Exclusive Strings en
heb ik aan mijn geluidsman gevraagd 'alsjeblieft
bel naar die plaatselijke technieker', om zeker te
zijn dat wat wij nodig hebben, dat dat er is. Wij
hebben wel een technische rider waar alles op
staat wat wij nodig hebben om te functioneren,
maar die wordt gestuurd met het opmaken van
het contract. Dat kan misschien zes maanden
voor het evenement zijn en dan kan het soms
zijn dat ik aan het onderhandelen ben met een
bureau. Dat bureau stuurt dat dan naar zijn
klant, de klant stuurt dat naar de firma, de
technische firma, de technische firma stuurt dat
dan naar de verantwoordelijke en uiteindelijk is
er iemand anders misschien die ze sturen naar
het evenement. En dat zijn zeven stappen en
dan uiteindelijk is het de man die het nodig
heeft, die heeft die technische fiche nooit
gezien. Dat is frustrerend. Daarmee is het nog
altijd goed dat je een week of twee weken
vooraf nog eens contact opneemt en zegt van
'weet je dat, heb je dat nog gelezen, denk je
daar nog aan'. Dat is heel belangrijk.
Echt controle bouw je dus in. Dus je merkt dat er
in dat proces, die fase net voor het evenement,
dat er dus meerdere mensen betrokken zijn in
die beslissing, in de details doorspreken, dingen
doorgeven. En je merkt eigenlijk op basis
daarvan dat het nog wel eens misloopt omdat er
dus miscommunicatie is. Bepaalde dingen
worden niet meegenomen.17:52 Dus jij bent
degene die daar de controle op houdt, de
sturing in houdt door nog een keer te bellen, de
mailen en na te vragen of alles geregeld is.
Ja en als je dan alles gedaan hebt wat moet
gedaan worden, dan zit je met het feit, en daar
kan je niet tussenuit, als je honderd
evenementen hebt op één jaar, dan zijn er van
die honderd twintig zeer goede organisaties,
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dertig goede organisaties, dertig slechte en
twintig die het woord organisator niet waard
is18:34 en daar ben ik mee geconfronteerd.
Soms komen wij op plaatsen dat ik mij afvraag
'zijn jullie ervan op de hoogte dat wij komen
spelen?' Bijvoorbeeld voor catering, of voor de
kleedkamer. Als we ergens toekomen, 'ah ja'.
Dan denk ik hoe is dat nu in godsnaam mogelijk.
En dan mag je nog gebeld hebben en nog eens
gecheckt en nog eens gedaan, dan heb ik zoiets
van hoe is dat nu in godsnaam mogelijk.
Ja, absoluut, dat merk je inderdaad. Even kijken
hoor. Hebben we een klein uitstapje, even terug
naar het maatwerk. Je denkt mee met de klant,
kun je dan eigenlijk stellen dat jij vooral zit op
kwaliteit? Want uit theorie blijkt dat in zo'n
beslissingsproces vaak het product met de
hoogste kwaliteit tegen de laagste prijs
overwint. Focus jij voornamelijk op kwaliteit? Je
zegt net dat je wel een beetje meedenkt met de
klant, ook sinds de crisis, dus met de prijs en
dergelijken misschien? Focus jij meer op
kwaliteit, op prijs , op iets anders?
Voor mij is het duidelijk, mijn product heeft
vaste prijzen. Dus dat is geweten, dat zijn vaste
prijzen. En daar ga ik niet vanaf, ik ga niet voor
klant X 'ah voor u doe ik het voor zoveel', voor
klant Y iets anders. Het wereldje is zo klein, dat
weet iedereen. Wat ik van mijn kant wel doe, als
ik aanvoel dat er een klant is die enthousiast is,
die ook open staat om mee te denken, dan doe
ik van mijn kant inspanningen die niet hoeven
betaald te worden. Mijn voordeel is dat ik geen
bureau ben met 35 artiesten. 20:29 ik heb maar
twee artiesten, dat is mijn orkest en dat is mijn
strijkkwartet. En daar ben ik dagdagelijks mee
bezig, van 's morgens tot 's avonds en van 's
avonds tot 's morgens. Dus ik kan het mij
permitteren van meer te doen dan een ander
bureau. Die moeten rekening houden met
meerdere artiesten en die20:46 kan niet in
duizend bochten wringen, dat kan dus niet. Dus
dat is mijn voordeel en ik heb dat altijd gezegd
'ik hoef geen twintig artiesten, ik heb er twee en
ik wil kwaliteit en geen kwantiteit' 21:03 Ik kan
veel meer optreden met mijn orkest en
strijkkwartet als ik de prijs naar beneden doe en
als ik zeg van 'ah, zal wel gaan'. Maar nee, dat is
mijn ding niet.21:14
En heb je dan het idee, want je zegt 'ik wil niet
meer acts want dan ik op kwaliteit gaan zitten'
dat is eigenlijk de samenvatting van je verhaal.
Je denkt dus eigenlijk dat grotere
boekingskantoren of evenementenbureaus dus
eigenlijk meer concurreren op prijs, dus
onderscheid je je door op kwaliteit te gaan
zitten. 21:31
Tja, natuurlijk, dat is sowieso. Een
boekingsbureau met dertig artiesten die vinden
hun artiesten het beste wat er bestaat op de
markt, die gaan aan hun klant alleen hun
artiesten voorstellen en wetende dat er ergens
bij een ander bureau betere artiesten zijn voor
dat evenement en toch hebben die zoiets van
'nee, het is commercieel hier, we moeten zorgen
dat op het laatste van de maand de cijfers
kloppen.' Maar dat heb ik niet nodig. 22:07 Dat
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is voor mij bijzaak. Met The Exclusive Strings
bijvoorbeeld hebben wij een nummer dat wij al
tien jaar spelen. Dan zou je kunnen 'als je daar
dan bij bent, ga je het dan niet beu worden?'
Mijn ding is als ik daar sta te kijken en ik ben er
altijd bij omdat ik mijn product wil beschermen,
als ik mijn klant iets beloof dan wil ik dat ook
waarmaken en wil ik ook op dat moment daar
zijn om te zien dat die uitvoerende artiesten om
dat maar zo te noemen, dat die doen wat ik mijn
klant beloofd heb.22:37 Maar als op het laatste
van de avond de mensen applaudisseren, dat is
voor mij veel meer waard dan dat ik nog twintig
artiesten erbij heb waar dat ik in plaats van... ik
kan maar met één auto rijden. Dus ik kan niet
met tien auto's rijden en ik heb maar één huis, ik
moet geen tien huizen hebben. Nee, voor mij is
het kwaliteit belangrijk en 23:00 ik ben daar
nogal een koppigaard in en gelukkig misschien.
Om je product te beschermen inderdaad is dat
tegenwoordig met zoveel concurrentie absoluut
niet slecht. Dan ga ik even een klein uitstapje
maken naar de theorie. Uit theorie is gebleken
dat op het moment dat er een nieuwe artiest in
de markt wordt gezet, maakt niet uit welke
markt, dus ook de Duitse markt, dat er een
bepaalde mate van risico ervaren
wordt. 23:25 Er is namelijk nog geen eerdere
relatie, ze hebben er geen werkervaring mee, ze
weten niet wat ze kunnen verwachten behalve
bijvoorbeeld door video's, foto's en recensies.
Hoe voel jij dat? Kun jij inschatten, stel jij bent
voor een boeker ben jij nieuw, hoe overtuig jij
mensen hoewel ze nieuw zijn? Heb jij het idee
dat ze een bepaalde mate van risico ervaren
daarin als ze jou nog niet kennen?
Goh, dat is een goede vraag. Ik heb mij die vraag
gesteld toen ik begon met The Exclusive Strings,
en dan had ik zoiets van, ik moet de vraag voor
zijn. 24:11 Ik moet aan mijn potentiële klanten,
ik moet daar zelf naartoe gaan en zij moeten
niet naar mij komen want niemand zit te
wachten op wat ik heb gecreëerd. Dus ik moet,
dat is cruciaal, je moet met je product naar de
klant.24:31 Dus wat heb ik toen gedaan, het
eerste wat ik gedaan heb, ik heb een stand
gehuurd op een beurs, een evenementenbeurs.
Ik had zoiets van daar komen alle bureaus
naartoe 24:46 en die moeten voorbij mijn
product passeren. Dus ik had daar een kleine
ruimte gehuurd en The Exclusive Strings, de vier
meisjes, die speelden daar tien minuten, tien
minuten pauze, tien minuten, tien minuten
pauze. En alle bureaus die kwamen daar voorbij
en die hadden zoiets van 'o my god, wauw, dat
moeten we hebben'. Dus dat is een
mogelijkheid 25:08 Een andere mogelijkheid is,
ik heb al klanten gehad die gewoon mijn orkest
geboekt hebben op de kwaliteit van de
folder. 25:17 En dan had ik zoiets van toen ik
daarmee aan het praten 'maar je kent ons niet,
je hebt het orkest nooit gehoord'. Hij zei 'ik moet
dat niet horen, ik heb hier de folder en ik weet
hoeveel dat die folder heeft gekost en aan de
hand daarvan weet ik ook dat het product
kwalitatief genoeg is'.25:37 Aller, kwalitatief
heel goed is. Dus dat is iets raars maar dat zijn
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kleine details. Een ander voorbeeld is, ik ging
met mijn orkest, niet met The Exclusive Strings,
met een orkest, vijftig muzikanten ging ik met
een stand staan op een verkeerde
beurs. 25:53 Ik had zoiets van ik ga eens gewoon
de foute beurs zoeken. Ik ging op een beurs
staan van straatanimatie met het orkest van
vijftig muzikanten. En ik heb daar mijn grootste
klant gehad ooit! 26:07 Dus zo zie je maar, het is
niet altijd logisch, meest logische, maar soms
moet je zeggen van oké daar ga ik opvallen. En ik
viel daar gewoon ongelooflijk op, want daar
stond een goochelaar, daar stond een
vuurspuwer en ik stond daar met mijn vijftig
muzikanten. En voor de rest
adverteren.26:30 Toen over tien jaar adverteren
in vaktijdschriften, maar het is altijd een 'en, en'verhaal. Het is nooit alleen dat, of niet alleen
dat.26:43 En nu wordt het alleen maar
moeilijker omdat iedereen heeft nu toegang tot
sociale media en tot internet enzovoort en
iedereen stuurt maar mails naar
bureaus.26:55 Maar ja, die krijgen honderden
mails per dag, die krijg ik hier ook. Ik moet niks
anders doen dan naar spam verwijzen of
uitschrijven. Dus ik heb nu zoiets van ik ga terug
de folder maken en ik ga terug zoals twintig
jaren geleden ik ga het opsturen per post en dat
de mensen iets op hun bureau krijgen. Dat gaat
iets zijn van 'we krijgen hier nog echte post'.
Weet je, je moet soms het tegenovergestelde
doen van wat logisch is.27:25
Dat zijn wel interessante dingen. Het is dus echt
dat je naar een klant toegaat, je hebt op een
tegenovergestelde beurs gestaan, een beurs
waar je in eerste instantie niet zou staan, om op
te vallen. En daarnaast ga je eigenlijk terug naar
het oude, om eigenlijk je kont tegen de krib te
gooien en niet op sociale media per se dingen te
doen maar 'old fashioned' want dat doet
niemand meer. 27:51
Ja klopt.
Samenvattend, het proces. Er zitten veel
stappen in, er moet voldaan worden aan de
wensen van de klant, het is maatwerk, het is dus
complex. 28:40 Je noemde in het begin ook dat
je snel moet reageren, dus is er is een bepaalde
mate van tijdsdruk.28:44 Risico bij een nieuwe
klant overbrug jij door er zelf naartoe te gaan en
op te vallen door contrasterende dingen te
doen.28:55 Even kijken, wat heb ik dan nog.
Misschien kun je hier niets over zeggen, maar ik
ga het er toch even ingooien want wellicht kun
je wel je mening erover geven. In theorie heb ik
gevonden dat er zoiets bestaat als een 'Countryof-Origin' effect. 29:13 Het land van herkomst
effect. Je hebt nu een shirt aan, daar staat van in
'made in ...' een land. Zo is er ook het 'Made in
Holland' label. Nu is het onderzoek in eerste
gericht op DamesDraaienDoor, dat ken je
wellicht, dat danceconcept, DJ concept. Dat
komt uit Nederland, het is niet puur dance, maar
het wordt wel in de Duitse markt gezet
zometeen onder de naam
'DutchDanceDivas'. 29:41 Dus het woordje
'Dance' zit erin en Nederland 'Dutch'. Volgens
dat label zeggen ze 'als een product uit een land
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goed is, bekend is, dan kun je op basis daarvan
je product in een nieuwe markt zetten. Nu is de
Dance export in Nederland een wereldwijd
bekend fenomeen inmiddels. Hoe groot denk jij
dat dat effect zou kunnen zijn? Denk je dat een
'Made in Holland' label voor zo'n concept als
nieuwe artiest, bovenop jouw eigen ervaring (je
moet opvallen, je doet iets contrasterends), zou
zo'n label nog een extra toegevoegde waarde
kunnen zijn?30:23
Je bedoelt dat er een vereniging gaat ontstaan
die een kwaliteitslabel gaat geven aan bepaalde
artiesten die het verdienen, bedoel je dat?
Nee, niet per se. Kijk, het concept wordt dadelijk
in de Duitse markt gezet op basis van
DutchDanceDivas, zonder verder te vermelden
dat het een label is of zo. Maar het heet
DutchDanceDivas dus in het hoofd van de klant
is daar die link naar Dance en naar Nederland.
Dus jij denkt dat Nederland een zodanige impact
heeft dat dat een kwaliteitslabel...
Dat er een soort kwaliteitslabel voor
Dancemuziek is ontstaan.31:04
Dat denk ik persoonlijk niet. 31:09
Waarom denk je dat?
Voor mij is het nog altijd belangrijker, aller, je
hebt slechte DJs en je hebt goede DJs. Als een
slechte DJ gaat zeggen 'ik ga me in Duitsland op
de markt brengen en ik noem mij de Dutch Devil'
whatever, dan gaan die Duitsers toch niet
zeggen 'o wauw Dutch en daar hebben ze goede
DJs, dat zal dan ook wel goed zijn'. Ik denk dat
niet. Ik denk dat een goed bureau die kan direct
doorkijken door een artiest of dat die nu komt
van België, of van Nederland of van Engeland of
van waar dan ook. Als je mij de vraag stelt, ik
denk het niet nee.31:54
Het is dus geen doorslaggevende factor. Dus het
zou bovenop andere opvallende dingen iets
kunnen zijn, maar het is niet per se van invloed.
Volgens mij, nee ik denk het
niet. 32:08 Natuurlijk het is anders dan wanneer
je zegt van als een Pools orkest zich aanbiedt,
andersom, op de Duitse markt, dan kan het zijn
van 'oei dat komt uit Polen', gaat dat wel juist,
gaat dat wel goed zijn. 32:29 Maar nogmaals er
zijn slechte orkesten in Nederland en er zijn heel
slechte DJs, er zijn goede DJs, dus dan denk ik
niet dat een klant van oorsprong, nee ik denk
van niet.
Nee, zoals je zegt inderdaad een orkest uit
Polen, er zijn landen waar voor mensen een
soort negatief vooroordeel over is en landen
waar een positief vooroordeel over is. Dus in
principe het bestaan van het label dat is er wel,
maar het heeft geen significante invloed volgens
jou.
Nee, alleen moest ik aan de andere kant staan
en moest ik organisator zijn en daar komt op
tafel iets uit Nederland en daar komt een folder
van een Nederlandse artiest dan zou ik al niet
sowieso zeggen 'ah wauw dat komt uit
Nederland, dat zal wel goed zijn' nee.33:18
Oké. Goed, dan zijn we dus nu aangekomen bij,
je hebt zojuist de laatste stap benoemd van het
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proces, voor het evenement zelf. Dat je nog
even na belt, navraagt of alles geregeld is.
Ja.
In principe zul je dan zo nu en dan op het
evenement zelf wel wat dingen moeten regelen
als iets niet geregeld is. 33:42 Je hebt gemerkt,
dat heb je ook gezegd, dat er verschillende
mensen betrokken zijn in het Duitse
boekingsproces, dus dat je met die aan tafel
moet, met die aan het bellen bent. Even kijken.
Hoe lang duurt bij jou een optie, stel je hebt met
de Duitse markt een optie lopen, hoe lang duurt
bij jou een optie?
Ja, dat is ook zoiets relatief. 34:06 Ik zet gewoon
standaard vijftien dagen 34:11 maar sommige
klanten zeggen van als er een bureau is dan
zeggen die soms 'ja maar ja ik heb langer de tijd
nodig want mij klant kan niet zo snel beslissen'.
Dan zeggen die 'ah, mag ik een optieverlenging
van ongeveer een maand' of drie weken of zo.
En als dat dan langer duurt dan zeg ik 'oké je
krijgt de optie totdat een andere klant belt. Dan
zal ik u opbellen met 'kijk ik heb een tweede
aanvraag, nu heb je nog acht dagen tijd om een
beslissing te nemen'. 34:45 Dus zo werk ik en
dat is het meest fair ten opzichte van iedereen.
Voor zowel degene die de tweede aanvrager is
als de eerste aanvrager. Want die heeft dan al
weken, soms maanden de tijd gehad om te
beslissen. Als hij dan nog geen beslissing heeft
genomen dan krijgt hij nog acht dagen, of zij
acht dagen 35:06en zodanig dat de tweede
aanvrager, dat hij na die acht dagen de eerste
optie heeft.
Ja, oké. En nu zijn er natuurlijk ook wel eens lastminute boekingen. Wat is jouw ideale situatie,
dus jouw ideale uiterlijke
boekingsmoment?35:30
Een dag voordien, haha. Mij maakt dat niet uit.
Ik vind altijd wel een oplossing. Ook al bellen ze
vandaag om morgen te spelen dan zit er zo een
routine systeem in dat dat gaat lukken.35:55 Ik
bedoel we leven in een tijd dat dat heel snel
wordt beslist maar ook heel laat wordt beslist.
Zelfs met de Heverband, we spelen
bijvoorbeeld.. Gisteren kreeg ik telefoon: 'Ik heb
jullie bezig gezien in Duitsland, in Düsseldorf,
negen jaren geleden. Ik was op dat feest en ik
vier mijn verjaardag, vijftigjarige verjaardag, de
23e juni.' Dus dat is nog een maand en een half.
Dus een maand en een half gaat die persoon
beslissen welk entertainment dat hij gaat
nemen. Dus dan heb ik zo van als je vijftig jaar
wordt dat is toch ergens een mijlpaal als je daar
een groot feest kunt voor organiseren. Daar ben
je toch sneller mee bezig dan gewoon een
maand en een half op voorhand. 36:48 We
spelen in Meppel, de tiende juni met de
Heverband, de Grachtenfeesten of zoiets. Die
hebben vorige week gebeld, een maand ervoor.
Ze wachten langer en langer en langer.
Ja, dat merk ik, haha. Dat is heel laat inderdaad.
Nou, dan komen we bij de laatste fase van het
proces.37:12 Het evenement is geweest en
achteraf gaat natuurlijk de klant, die gaat aan
het evenementenbureau feedback geven,
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misschien vragen ze ernaar bij de gasten, of ze
tevreden waren, en wellicht koppelt het
evenementenbureau ook terug naar jou of de
klant mits er geen bureau tussenzit natuurlijk.
Op welke manier krijg jij feedback en op welke
criteria wordt hier getoetst? Dus kwaliteit, sfeer,
omgang met de gasten, uitstraling?
Weet je, belangrijk is dat je op het moment zelf,
na het optreden, contact zoekt met uw
contactpersoon, met mijn contactpersoon in dit
geval. Dat is altijd het belangrijkste.
Op locatie nog?
Ja37:59 op locatie doe ik altijd, met mijn
opdrachtgever. Daar ga ik altijd naar toe met
'wat vond je ervan?' En dan heb je direct de
persoon die je moet hebben en dan is het
allemaal nog fris in het geheugen38:13 én je
hebt dan ook, de evaluatie gaat dan niet alleen
op de kwaliteit van de act, van het orkest, of in
dit geval ook van het strijkkwartet, maar ook van
de manier waarop mijn product zich heeft
gedragen38:30buiten het podium. Dat vind ik
heel belangrijk. Ik vind als mijn muzikanten de
kleedkamer verlaten zullen we er altijd voor
zorgen dat dat netjes is. Dat is een respect ten
opzichte van de persoon die u gevraagd heeft.
En misschien zal mijn klant niet gaan kijken in
die kleedkamer hoe dat achtergelaten is, maar
diegenen die het moeten opkuisen die gaan dat
dan later wel zeggen van 'hé zeg, die mensen,
die muzikanten die hier waren, dat hebben we
nog nooit gezien, het was hier gewoon netjes'
want uiteindelijk als je al dertig jaar meedraait in
dit wereldje, ja komt daar wel eens een moment
dat het ietsje minder gaat maar over het
algemeen, 99 procent is de klant tevreden over
de kwaliteit. Maar het zijn die details die je
anders maken.39:29 Ga je een voorbeeld geven:
hoe dikwijls dat ik van mijn klant hoor 'goh vorig
feest hadden we een coverbandje en die hadden
een rider, vijf bladzijden groot, en ze moesten
dat eten hebben en zoveel drank hebben en ze
moesten zo... en uiteindelijk hebben ze er niet
van gegeten.' En dan heb ik zoiets van, aller,
daar is een klant heel gevoelig aan. Het voordeel
van mij is, ik sta ook af en toe eens aan de
andere kant van de streep. Ik heb ook zelf altijd
georganiseerd en dan weet ik hoe frustrerend
dat dat is als je een artiest hebt, en die vraagt in
zijn rider ik weet niet wat en uiteindelijk wordt
daar niet naar gekeken. Dat vind ik onrespectvol
en dat is wat uiteindelijk mijn klant ook gaat
meenemen in de evaluatie. Die gaat zeggen 'die
waren hautain, die waren te pretentieus' en dat
wil ik dus vermijden. Ik wil gewoon dat er buiten
het optreden, dat er ook nog een normale
manier van omgang kan gebeuren. Dat is heel
belangrijk.40:36
Ja, dus eigenlijk houding en gedragsregels, die
zijn voor jou naast kwaliteit en uitstraling op het
podium, is juist die houding en die gedragsregels
na en voor de show, dus zeg maar naast het
podium, is heel belangrijk.
Ja, voor mij wel. Maar voor sommige mensen is
dat niet zo. Ik heb al eens een muzikant gehad
die dat niet begreep, dat wat ik je nu juist
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uitlegde en dan was mijn frustratie zo groot, dat
is twee jaar geleden, dat de klant naar mij
gekomen is en dat die gezegd heeft van 'uw
muzikant, haar gedrag staat ons niet aan, wij
willen dat die nu direct vertrekt'. Dus dat was
een langdurige productie, wij speelden daar
veertien dagen. Daar ben ik maanden niet goed
van geweest, want dan denk ik 'shit jongens, hoe
kan dat nu'. Aller, muzikanten moeten ook
meedenken met waar zij, hoe zij zich... het ding
is, voor mij is heel belangrijk hoe de klant, nee ik
ga het anders zeggen. In feite een goede
muzikant 41:53 zou moeten kunnen meedenken
met waar het product voor staat sowieso. Maar
die moet ook meedenken van hoe wordt ik
gepercipieerd door de eindklant, niet door mij,
maar door de eindklant. En wat is weinigen
gegeven. Ik heb in mijn strijkkwartet die daar
voorbeeldig bij is en je hebt iemand anders die
daar helemaal tegenovergesteld mee omgaat en
dan heb ik daar al uren mee gepraat en die
beseft niet dat dat ook een heel belangrijk
onderdeel is van ja, van hoe uiteindelijk de klant
naar dat product kijkt.42:42
Ja. En als ik dit dan nog even kort doortrek naar
Duitsland. 42:46 Op het moment dat jij in
Duitsland bij boekers, je hebt daar een
evenement gedraaid. Heb je ook het idee dat ze
dat dan heel erg waarderen, die omgang? Of zijn
er nog andere aspecten waar zij heel erg op
letten, waar zij bij jou op terugkomen qua
evaluatie?
In Duitsland is dat anders. Ik vind dat, voor mij is
Duitsland koeler, zakelijker. Ik voel dat aan als
zakelijker inderdaad. Is dat nu omdat die taal
een beetje een afstand creëert, dat kan ook
zijn.43:20 Tegenover als je in Nederland gaat
spelen dan kun je rustig babbelen. Sommige
Duitsers kunnen dan weinig Engels en dan zit je
daar, communicatie is heel belangrijk en als die
communicatie het dan niet toelaat om echt diep
in te gaan in een gesprek dan wordt het moeilijk
natuurlijk 43:39 maar nee, voilà.
En merk je dan als je die feedback terugkrijgt en
die gedragsregels en houding zijn voor jou heel
belangrijk, dat je dan ook een basis legt voor een
langdurige relatie? Dus voor opnieuw een
boeking bijvoorbeeld?
Tja, sowieso. Aller, ik ga er altijd vanuit, het
eerste wat ik altijd zeg is 'ik ben niet
geïnteresseerd in een kortstondige relatie'. Al
mijn handelingen zijn om een langdurige relatie
op te bouwen en hoe dat je dat doet, ja daar kan
ik een boek over schrijven.44:19 Ik heb voor
mijn strijkkwartet, heb ik een handleiding
gemaakt van ik denk tien bladzijden, om te
zeggen van als jullie het dan niet weten dan vind
ik dat dat het gedrag moet zijn van een
uitvoerende kunstenaar, in dit geval The
Exclusive Strings. Maar nogmaals, voor mij is
Duitsland, ik speel daar heel graag want
volgende maand gaan we daar spelen voor een
privéfeest in Düsseldorf. Maar de taalbarrière,
dat blijft altijd hè. De Duitsers vertikken het van
Engels te spreken, die vinden zich groot
genoeg45:02 hun land is groot genoeg.
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De laatste vraag heb ik eigenlijk. Je hebt dus
vaak in Duitsland gespeeld, volgende maand heb
je iets staan. Kun je aangeven in Duitsland, waar
houden ze nu echt van? Wil jij je als act
positioneren in Duitsland, waar houden ze van?
Ik heb van iemand gehoord dat ze houden van
show, 45:28 van glitter, het zijn mensen die
graag houden van feesten. Jij geeft al aan 'ze zijn
zakelijk', dus wellicht houden ze van
gedragsregels wederom. Zijn er nu dingen
waarvan jij zegt 'dat is nu echt Duitsland, als je je
daar wilt positioneren, moet je hierop letten'.
Ja in vergelijking, ik heb het daar net
aangegeven, Duitsland is groot hè. Dat is niet
alleen Duitsland, je hebt Duitsland, Zwitserland,
Oostenrijk, als je Duitsland zegt neem je direct
Zwitserland en Oostenrijk daarbij 45:56 dat is
een zeer grote markt. Maar goh, dat is zoals bij
Nederland en België, we hebben veel
bijvoorbeeld Carnaval gespeeld. Ga je dan
zeggen 'de Duitsers willen gewoon Carnaval'?
Nee dat is een periode dat er Carnaval is. Maar
je hebt ook zakelijke evenementen. Maar het is
moeilijk om een markt binnen te geraken, als
buitenlander. 46:26 Ik heb in het begin in ons
gesprek al wel eens gezegd, een barrière is nog
altijd die taks, die er voor buitenlandse artiesten
moet betaald worden en als je Céline Dion
vraag, ja die klant, whatever, of dat hij twintig
procent meer moet betalen, dat bedrag dat is zo
gigantisch dat je dan wel het budget daarvoor
hebt.46:48 Maar als je de minder duurdere acts
hebt, dat is toch wel een barrière, dat heb ik
altijd aangevoeld. Dan zei de klant 'ja maar ja we
moeten voor jullie al dat betalen en dan komt ge
nog eens af met een rider van we moeten die
techniek hebben en we moeten dat, en we
moeten dat'. Dat is een beetje, dat gevoel heb ik
dat dat een barrière is. Anders hadden wij veel
meer met, vooral met mijn orkest daar gespeeld.
Want Duitsland ziet het groots en daarom mijn
orkest zou perfect zijn, nog altijd, voor
Duitsland.
Ik denk dat ik het heb.
Dat was een lang half uur, haha.
Haha dat klopt, maar je hebt ook flink wat te
vertellen Jan, dus dat scheelt, haha.
Je wilt dus eigenlijk zo vroeg mogelijk in het
proces, dus op het moment dat een
artiestenbureau een artiest wil gaan boeken wil
je zo vroeg mogelijk in het geheugen van het
boekingskantoor zitten.47:51 Wat zie jij als de
belangrijkste fase? Het moment dat zij
voorstellen gaan opvragen, dus een artiest, ik
kijk even vanuit het boekingskantoor hè of een
evenementenbureau, het moment dat zij gaan
zoeken naar een passend entertainment voor
een evenement. Of zeg jij van, nou, ik ga toch
naar de klanten zelf toe, bij mij ligt het bij de
uitvoer en evaluatie?
Je kan niet alle potentiële klanten bereiken, dat
kun je niet. Je kan je best doen om je in de markt
te zetten maar er blijft nog altijd een deel over
dat je niet kunt bereiken. 48:30 Het enige is,
goh, het is niet altijd makkelijk om als je een
introverte klant hebt, om daar uit te halen wat jij
nodig hebt om een meerwaarde te kunnen
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betekenen voor die klant.48:48 Natuurlijk, ik ben
ook zeer gelukkig als wij een 'standaard'
optreden kunnen doen voor een klant, maar ik
ben als muzikant, als échte muzikant in hart en
nieren en als creatief persoon ben ik veel
gelukkiger als ik voel dat die klant zegt 'oké, ga
maar, toe maar'. Aller, om u een voorbeeld te
geven: we speelden in Duitsland een beurs in
München een beurs voor graafmachines en
bulldozers et cetera. Eerst speelden we een
zakelijk diner voor hen, in Amsterdam en ik zei
tegen mijn technieker, ik zeg 'willen we eens een
weddenschap aangaan? Ik verwed met u dat wij
binnen een paar maanden op die beurs gaan
spelen in München.' Hij zegt 'dat kan niet'. Wat
ben ik gaan doen? Ik ben zelf naar die firma gaan
kijken op internet en ik heb die website gewoon
geanalyseerd, ik heb die ontleed, ik heb gezien
waar zij voor staan, wat hun gevoeligheden zijn,
wat hun 'core business' is. Toen heb ik hen een
mail gestuurd, ik zeg 'kijk, jullie graafmachine is
het minst lawaaierig, wij kunnen perfect op die
beurs, kunnen wij spelen met een akoestisch
instrument, viool, niet versterkt. En dan kunnen
wij uitbeelden dat een viool nog altijd veel meer
lawaai maakt dan jouw machine', zoiets. En die
klant had zoiets van 'wauw, dat is meer dan
artiest dat hier bezig is, die denkt met ons
product en die wil ons product aan de klant
brengen op een heel populaire manier.' Zo
hebben wij eens over een paar jaar voor OC
gespeeld, dat zijn industriële kopieermachines.
Ik zag op hun website, zij hebben het snelste
kopiemachine. Ik zeg 'daar kunnen wij met de
strijkers hele snelle noten spelen'. Ik zag ook dat
zij een kopiemachine hadden, dubbelzijdig, het
beste dat er is. Ik zeg 'dan staan we met de rug
tegen elkaar en zo spelen wij'. Ik denk dat het
een jaar of vijf geleden was. Er kwamen
Chinezen en Japanners en die hadden zoiets van
'oh, wat is dat?' Die keken niet naar die machine,
maar naar die vier schone strijkers. 51:32 Naar
die vier schone meisjes die daar in prachtige,
sexy kledij stonden. Maar zo werd die machine,
dat een gewone machine was, ineens sexy. En
dat zijn de dingen dat voor mij zo, dat is als
muzikant, dan zeg je 'wauw'.
Ja dus eigenlijk een verhaal vertellen.
Ja! Maar je moet zelf zoeken om die klant te
charmeren, daar gaat het uiteindelijk
om.52:05 want die gaan zelf niet in uw plaats
mijn product linken aan hun product. Zij zeggen:
'hé wij zijn bezig met onze machine, daar
hebben wij al genoeg tijd voor nodig'. Maar als
er dan zo iemand komt die zegt 'ja maar wij zijn
toegevoegde waarde52:24 want...' En als je dan
daarin slaagt, dan had ik zoiets van, met een
smile tegen mijn technieker: 'we hebben het
contract binnen, joehoe!' haha.
Haha, zie je wel.
Ja, haha.
Oké, nou ik denk dat we het hebben. Heel erg
bedankt!
Heel graag gedaan!
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Goedemorgen, mijn naam is Danielle van Berkom, ik ben de
onderzoeker. Ik doe een positionering onderzoek voor de
Duitse markt, zakelijke evenementen en het onderzoek is
gebaseerd op positionering en op het zakelijk
beslissingsproces.
Ik heb een leadsheet gemaakt en daarop ga ik een beetje de
leiding nemen maar ik wil eigenlijk bovenal gewoon graag
horen hoe het proces in elkaar steekt en ik zal af en toe
inhaken. Af en toe zal ik ook een waarom vraagstelling erin
gooien, om naar dieper liggende waarden te zoeken. 00:42 Ik
heb nu een interview met Karl Heinz Höper, zeg ik dat goed
zo?
Ja!
Helemaal goed! Stel je even voor.
Ja, Karl Heinz Hoper, geboren '63 en heb gestudeerd in
Enschede aan het conservatorium, klassiek en Jazz en
Keyboard. Vanaf '88 als muzikant onderweg op podia en dan
als docent, ik was op de muziekschool in Enschede in Ahaus,
Bocholt, maar mijn hoofdwerk laat ik maar zeggen is spelen
op het podium en af en toe bemiddelen van artiesten en
samenwerking met bureaus. Ja.
Ok, hartstikke leuk. Nogmaals dankjewel dat je hier aan mee
wil werken. Ik hoop dus goed inzicht te krijgen in het proces,
dus laten we van start gaan.
Ja.
Het proces begint eigenlijk bij bedrijf X dat een zakelijk
evenement wil organiseren, en dat proces dat loopt tot aan
na het evenement dat er geëvalueerd wordt. nu ben ik heel
benieuwd, hoe verloopt zo'n proces?
Ja, het is eigenlijk, en ik praat dan alleen maar voor typisch
Duitse bedrijven, en dan praat ik over het bedrijf uit de
middelstand laat maar zeggen. Niet van die heel grote
bedrijven, dat zijn natuurlijk heel andere dingen, daar speelt
geld geen rol. Maar we praten dan gewoon over middelstand
bedrijven, dat heet, tot en met 5000/6000 werknemers en
ook grote bedrijven wel, maar die horen dan bij de
middelstand en niet concerns. Concerns dat is dan Siemens
of Mercedes of wat weet ik. Een bedrijf heeft meestal al
zoveel werknemers, dat er eentje tussen zit die wordt gebeld
en zegt: ja, organiseer maar een feestje, dan zijn dat meestal
ook mensen die dan voor de marketing voor het bedrijf
verantwoordelijk zijn. En dan meestal zijn dat mensen die
daar helemaal geen verstand van hebben.
Je wordt dan gebeld en dan zeggen ze tegen je, ja we
hebben een bedrijfsfeest en er komen 1200 mensen en er
staat een tent, en die en die doet de catering en stel maar
wat voor. wat doen we, heb je een suggestie?
Ten eerste ga ik dan persoonlijk mijzelf verkopen, of de band
‘Chickenskin’, of wat weet ik.
Ten eerste wat ik vraag is, en dat is natuurlijk ook van de
vragen uit, specificaties vraag ik op. Het eerste is het soort
van entertainment, dat is het belangrijkste. Wat willen ze?
03:29 Hangt af van het niveau van het bedrijf. Zijn dat
allemaal mensen die geld verdienen met computerwerk, zijn
dat hele intelligente mensen, is dat een laat maar zeggen,
een universitair iets.
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Ja, dus het soort mensen, en daarop pas je ook het genre van
je muziek aan, of van je entertainment.
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Ja, daarom. Willen ze bijvoorbeeld, willen ze klassieke
muziek, willen ze, welk soort feest is dat uit de specificatie. Je
moet weten, is dat een receptie met een beetje
achtergrondmuziek, of willen ze een concert hebben,
klassiek, jazz of wat wil ik. En dat moet je allemaal, het soort
entertainment, gaan we nu vanuit ze willen feest vieren, en
dan meestal een bedrijf is jaarlijks een zomerfeest of een
winterfeest, ja?. dan moet er een danceact komen, of
dansmuziek of een top 40 band, of wat weet ik. Het tweede
belangrijkste is dan de datum. De datum, wanneer, wanneer
is het? Er zijn natuurlijk weekends bij in een jaar daar kun je
een band 20 keer verkopen. Ja dus dat weekend, bof,
iedereen wil daar vieren. als daar bijvoorbeeld 7-7-77 of wat
weet ik, bepaalde data of een lang weekend, in Duitsland
heb je meer feestdagen dan in Nederland, heb je
bijvoorbeeld vaak mensen die hebben dan woensdag,
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondags vrij. Bijvoorbeeld als
hemelvaart, bijvoorbeeld, dan zijn er dit weekend zijn er
altijd, ja dan zijn heel veel dagen die dan heel snel bezet zijn
dan laat maar zeggen. Datum is belangrijk.05:11 Dan het
tijdsduur. Wat plannen ze, dansmuziek. In Duitsland is het
vaak dan ook van, vaak dan gaat het over 6 uur, van 8 tot 2.
En het aantal gasten. En dat, je moet helemaal niet over, de
prijs is helemaal niet belangrijk in het begin. Moet je ook
niet, als je dus in de positie bent te verkopen, moet je
helemaal niet over het geld praten.
Je moet ook gewoon even goed luisteren wat, als je een
telefoon opvangt en zulke dingen, hoe gaan ze zich melden,
is dat hier praktijk, of is dat, we hebben een jubileum en
zulke dingen, dan hebben ze al een bepaald budget en dan is
gewoon zo dat de prijs is niet zo belangrijk. Dus het aantal
gasten is belangrijk, ja? Dan weet je ook meteen, eigenlijk
weet je als je, aantal gasten, als hun zeggen ja er komen 800
mensen, dan ken je ook zo'n beetje het budget.
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Dat komt ook uit ervaring voort natuurlijk, dat je het daaraan
kunt koppelen.
ja precies, ja. Dat is dan die vraag 1 ja. Dan hebben wij het
volgende, fase 4.06:26
Ja daarbij ga je natuurlijk artiesten zoeken erbij. Van je denkt:
ok, naar aanleiding van die specificaties, deze artiesten
passen daarbij en daar worden offertes opgevraagd
bijvoorbeeld, door een bureau of wellicht als je zelf daarbij
betrokken bent, dan denk je ok, nou ik heb deze artiesten,
daar heb jij een soort van offerte van, dus jij weet, de
specificaties van die artiest ken jij.
Ja, ja. Het is natuurlijk, als je in zo'n baan werkt, op een
evenementenbureau, of een artiestenbureau. Je moet vaak
heel vaak, elk vrij weekend moet je zelf reizen en zien waar
speelt welke band, wat is openbaar, dan ga je daar naartoe
en luistert. Dat je zelf een indruk hebt. Geen video bekijken,
geen youtube channel of wat weet ik. Dat is allemaal onzin,
je moet het zelf beleven ja? Dat is het belangrijkste. Wat
vandaag, ja als ik zie, bijvoorbeeld bands, die sturen mij dan
een youtube, of wat weet ik, kijk daar maar naar, dat ziet er
prachtig uit. Maar dan heb je een optreden en dan helemaal
geen uitstraling. Je kunt beter een band hebben die bijna
niks opgebouwd hebben, maar goed spelen. Duitsland is de
kwaliteit nog wel echt belangrijk. De kwaliteit van de muziek,
en niet van de light-show, of wat weet ik, hoort ook erbij,
maar ten eerste is de kwaliteit van de muziek, dat is het
belangrijkste. Als je bijvoorbeeld als band voor veel voor
dance speelt, voor jonge mensen, daar speelt natuurlijk ook,
de jonge mensen kijken niet zo naar de kwaliteit van de
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muziek in het opzicht van: wat kan die man op bas of op
keyboards of wat weet ik, daar gaat het om de performance,
de kwaliteit van de performance. Maar, zelfs een jeugdfeest
wordt georganiseerd door mensen, die zijn meestal van mijn
leeftijd, en die kijken dan wel naar kwaliteit. dus onbewust is
het bij de jeugd ook kwaliteit. Eigenlijk is het heel makkelijk,
hoe boek je een band. Maar in het algemeen gezien is het,
maar ik heb al die vragen al een beetje gelezen, maar dat is
natuurlijk, ga jij maar door wat wil je weten? 08:43
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Nouja, we zijn eigenlijk bij fase 5 nog eventjes, dus
inderdaad, je hebt dus artiesten, je plaatst een optie. Hoe
lang blijft zo'n optie in het algemeen geldig?
Ja, een optie, als je het optioneert, ‘optioniert’ in het Duits,
nou ga ik dat meestal zo doen, nou ik schrijf er een optie op,
op die opdracht, en dan, als er wat anders binnenkomt, bel ik
u op. Dat is het eerste wat je kunt zeggen. Dat is heel
klantvriendelijk, maar langer als een maand eigenlijk, moet je
het niet open houden. Na een maand wel beslissen laten we
maar zeggen.
09:24 Nou, die, die voorstellen van de artiesten liggen er,
want die heb je ontvangen en vervolgens wordt er op
artiesten dus geselecteerd. Dus welke van die artiesten
waarvan je de specificaties hebt, wie wordt het? en waarop
selecteer je dan?
Nou, dan komen er verschillende dingen binnen, hoe, ja, ik
ga er zelf naar kijken. Ik ga niet het risico nemen dat het
artiesten zijn zonder optredens. Maar ik ga echt als ik een
band wil boeken of wat ik, wat weet ik, of dansers, dan ga ik
echt er naartoe, ik ga dat luisteren ik ga dat even bekijken,
ja? En dan, belangrijk is de kwaliteit, belangrijk is de
uitstraling. Heel belangrijk, de uitstraling. Ja de mensen
willen geen mannen of vrouwen zien die met een chagrijnig
gezicht op het podium staan. En het genre, ja wat wil je, je
moet, als je met een artiest geld wilt verdienen, of als je
succes wilt hebben, moet je, het genre moet natuurlijk dan,
ja niet te ingewikkeld zijn, het mo vragen, wil je het
commercieel houden of niet. Moet het een commerciële act
zijn of niet. Commercieel is bijvoorbeeld: country we et wel
beetje, ja commercieel laat maar zeggen. Je moet gewoon de
klant eigenlijk stern, Deutsche schlager, popmuziek, zulke
dingen en niet commercieel is bijvoorbeeld: Jazz, Dixieland,
dat is dan iets speciaals, natuurlijk is er een markt voor, maar
niet zo groot. Ja?
En dan, natuurlijk de prijs, ja, als je heel beroemde mensen
hebt, laat maar zeggen, ja dan, hoe meer bekend hoe
duurder zijn ze.
En misschien ook hoe minder de prijs een rol speelt
natuurlijk, omdat mensen daar voor willen betalen?
Ja, maar is niet het belangrijkste. Als je echt een.. bemiddelt
een goede band naar de klant toe en de klant is tevreden,
het is echt, 'Scheiss egal' wat die kost. Dat is echt, daar geven
ze echt geld voor uit, maakt niks uit. Als de mensen tevreden
zijn, dat is belangrijk.
Dus eigenlijk kunnen we zeggen bij vraag 4, bij
consumentengoederen overwint meestal hoogste kwaliteit
tegen de laagste prijs, dat hoeft in deze markt niet zo te zijn,
want hoge kwaliteit zijn mensen bereid voor te betalen?
Ja, maar dat heeft natuurlijk ook dan met de klant weer te
doen, welk niveau het bedrijf, laat maar zeggen, bedrijf x
heeft.
als je, ik wil, dat is niet arrogant, maar als je een bedrijf hebt
met bouwvakkers. Wij hebben een keer gespeeld voor 500
bouwvakkers, en vrouwen erbij. Veel te weinig vrouwen dat
feest, nou dan moet je natuurlijk niet komen met.
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Met hele hoogstaande muziek.

R3

Dan moet je Duitse schlager moet je spelen, drinkmuziek laat
maar zeggen, ja dat is, nou dat weet je, goed. Prima,
volgende!
Ja nou, dan wordt er dus de keuze gemaakt voor een
bepaalde artiest, en de optie wordt behouden tot uiteindelijk
de beslissing wordt genomen. Hoe lang voor een evenement
wordt een boeking in het algemeen definitief gemaakt?
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Nou, normaal is het zo, je krijgt een, als ik nou praat over
mijn band en over de samenwerking met mijn agentuur waar
ik veel over speel, dan krijg ik een email binnen daar staat
dan: ‘wir haben einen buchings möchligkeit’, we hebben een
mogelijkheid u te boeken laat maar zeggen. En de datum, en
dan geef maar aan: ben je vrij en wat kost dat laat maar
zeggen. En die eerste stap tot het contract binnen is, dan
gaan er vaak 2 maanden. ja? Maar, als ik daar een andere
snabbel kan binnen krijgen bel ik de agentuur op en zeg: hey
hoe zit dat, dan zegt die meestal dat ziet er goed uit, er is
nog geen handtekening, maar dan moet je wel een beetje
vertrouwen hebben in die agentuur, maar meestal gaat dat
wel goed. gaat 99 procent gaat dat goed. Ja? Maar normaal
van de aanvraag tot de tekening, gaat duren tussen, ja tussen
1 maand en 2 maand laat maar zeggen.
Precies, en die tekening is dan, paar weken voor het
optreden nog? voor de show zelf?
Nog, nog een keer? want ik..
De boeking zelf is dan een paar weken voor de show?
voordat het echt zover is?
De bevestiging?
Ja.
Oh ja, dat kan nog een jaar tevoren zijn, weet je?
bijvoorbeeld, je hebt bepaalde feesten in Duitsland,
bijvoorbeeld carnavals feesten, waar wij dan ook veel spelen,
die boeken 2 jaar van tevoren. Ik heb nu al contracten voor
2019 binnen, dat zijn dan allemaal van die traditionele
feesten.
Ja dat zal wellicht dan te maken hebben inderdaad met
gevestigde feesten, en met de grootte van het feest, grote
feesten worden natuurlijk vaak langere voorbereidingstijd
voor genomen. 14:35 Nu heb ik begrepen van verschillende
mensen dat er meer mensen betrokken zijn bij het proces, in
Duitsland. Is er sprake van een hiërarchie in dat
beslissingsproces, en zijn er verschillende mensen betrokken
in die verschillende fasen.
Ja, bijvoorbeeld bedrijf x wil een feest vieren en je hebt dan
natuurlijk die vrouw of man die verantwoordelijk is voor de
marketing, die dan meestal dat doen, en dan heb je, wordt ik
dan gebeld als boekingsbureau of als bandleader of, en dan
kom ik dan bij een vergadering, daar zitten dan een stuk of
7/8 mensen, en die, daar maak ik dan gewoon een voorstel
wat we kunnen doen. Bijvoorbeeld voor ontvangst een
beetje pianomuziek, dan etc. dan luisteren, laat maar zeggen
7/8 mensen, ja en dan, ok, en dan wordt dan in die
vergadering dan ook gezegd, ok wat zijn de alternatieven? En
dan zijn er een paar vragen over hoe groot moet het podium
zijn etc. als we die en die nemen. Wat zijn nou nog andere
kosten? wat kost de techniek? en zulke dingen, maar ik maak
een pakket en zo en dat zijn dan, de vragen worden door 7/8
mensen gesteld, maar tot eindelijk het beslissen, doet de
baas. Die zit er dan meestal bij.
Dus het is heel hiërarchisch eigenlijk?
Ja, ja eigenlijk, omdat ja, hij betaalt he. Maar het is wel zo, als
die mensen zeggen dat is een te gekke band etc. dan zegt de
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baas: ok dan nemen we die. het is wel een hiërarchie in
Duitsland tenminste.
Dus er is echt één iemand die de beslissing mag nemen zeg
maar.
Ja. En belangrijk is dat je met die iemand, dat je die mensen
kent ook. Dat je in de loop van de tijd, als je zelf een bureau
hebt, dat je mensen leert kennen. Niet over email en niet
over FaceTime, dat zijn misschien jonge mensen die
daar, maar ik zeg altijd bij een kopje koffie, of wat weet ik
dan, dat is het belangrijkste wat er is. Veel reizen, veel in de
auto en daar naar toegaan en contact hebben.16:38
Persoonlijk contact.
Ja netwerk opbouwen is persoonlijk contact. 16:44 Nou de
ontwikkeling gaat daar ook weer naartoe. Persoonlijk contact
dat is zo belangrijk hè, dat is vooral in de artiestenwereld
heel belangrijk.
Je hoort veel mensen die een beetje afkeer krijgen tegen het
social media verhaal en dergelijken, en die dan dus
inderdaad weer dat persoonlijk contact op gaan
zoeken.17:03
Ja in Duitsland noemen we dat dan je moet hebben 'Vitamin
B, Vitamin Beziehung', je moet relaties hebben17:14 Je moet
iedereen kennen, ja? In Nederland is dat natuurlijk heel
eenvoudig omdat het zo'n klein land is.
Klopt.
Maar dat is natuurlijk op de andere kant ook heel moeilijk
voor nieuwe orkesten. 17:23 Om daar tussen te komen. Ik
zeg altijd 'in Nederland is de artiestenwereld en de ja, de
artiesten, de boekingbureaus, ja daar zijn er zoveel artiesten
en zoveel bands maar er zijn een stuk of drie vier
boekingsbureaus die goed draaien.' Daarom is het heel
moeilijk 17:43 om daar ook als Nederlandse band naar de
Duitse markt te komen. Dat heeft niks te doen met de
kwaliteit, heeft alleen maar te doen op ken ik mensen
daar. 17:53 En als je ken ik hele goede mensen. Ik bedoel,
kijk maar 'Beethoven' bijvoorbeeld, die hebben door
Karpaten daar zijn ze natuurlijk bij Karpaten bekend
geworden in Duitsland. Und in Noord-Duitsland laat maar
zeggen in Niedersachsen en wat weet ik allemaal. Maar dat
zijn ook allemaal dingen geweest waar hun boekingsbureau
ander boekingsbureau kent, persoonlijk. En natuurlijk goede
performance, dat is natuurlijk belangrijk hè.
Ja, daar hebben we het natuurlijk net over gehad inderdaad,
dat het live goed moet staan.
Ja.
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Nou, dus vraag zeven hebben we eigenlijk al beantwoord
want er is dus één persoon die de autoriteit heeft om de
beslissing te nemen, er zijn er meer bij betrokken. Dan vindt
het evenement plaats. Ik begreep dat het vaak tot in de
puntjes is geregeld.18:35 Aangezien er van tevoren veel
overleg plaatsvindt, veel geregeld moet worden en er meer
mensen bij betrokken zijn. 18:41
Ja.
Na afloop van het evenement wordt natuurlijk een evaluatie
uitgevoerd. 18:46 En op welke criteria wordt die evaluatie
uitgevoerd?
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Nou, ik moet zeggen dat als het bedrijfsfeest geweest is, ja
dan heb je natuurlijk vaak nog contact waarvoor de baas belt
of de mensen van marketing. 'Hé was goed, hartstikke
bedankt en bla bla bla.' Als ze niet bellen dat is het een slecht
teken. 19:07 Ja. En bedankt, of via de mail of wat weet ik en
ze zeggen dan... en dan is het belangrijkste, wij noemen dat
dan, je moet zien dat je dan een 'Rievertrag' bekommt, dus
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een Rievertrag heet, gewoon weer een contract voor het
volgend jaar.
Precies, ja.
Dat is belangrijkste. En daar wordt dan over gepraat en dan
'niet direct mogen wij volgende week, volgend jaar weer
spelen?' nee maar je word, je praat over het feest, hoe is het
gegaan en zo, je praat19:37 dan over 'hé wat kunnen we
beter doen?', 'Zeg ben je tevreden met de lengte van de sets,
met de volume van de PA?' 'Was het misschien te hard, zeg
maar eerlijk' maar meestal dan na een paar minuten van dat
nou dat vinden wij dat kan dan beter en zo en vaak hebben
ze gelijk, vaak hebben ze ook niet gelijk. Maar je moet ze
altijd het gevoel geven dat ze gelijk hebben.20:00 Haha. En
de evaluatie moet zijn dat je dat contract voor volgend jaar
weer binnen hebt.20:08
Dat is dan heel zakelijk, maar je moet vooral gewoon ook hun
uitnodigen 'hé kom maar langs, we spelen daar en
daar'20:18 'drinken we koffie samen of een biertje' of wat
weet ik en dat is het belangrijkste.
Want dat bouwt eigenlijk voor vraag negen een toekomstige
samenwerking op, een langdurige zakenrelatie.
Ja. Dan is de toekomstige samenwerking laat maar zeggen,
dat maakt bij mij van het werk uit, zestig procent uit. We
spelen zestig procent voor mensen waar wij vroeger ook al
gespeeld hebben. Of voor de familie als het familiefeesten
zijn of wat weet ik.20:45 Of als ik nu als agentuur praat zijn
het allemaal mensen die mij persoonlijk kennen en zij
hebben dan vertrouwen. Je bouwt vertrouwen op 'nou als je
Karl-Heinz Höper belt, nou dan weet je dan komt wat, dat
komt wat goeds, dat komt wat vernünftiges'.21:05 haha. Ja?
En daardoor heb je een soort vertrouwen opgebouwd en
bouw je een klantenkring en dan kun je daar ook, laat maar
zeggen, als je vertrouwen hebt één keer dan speelt social
media en ook de homepage van je en bla bla, speelt
helemaal geen rol meer.21:22 Kijk niemand meer naar, ze
bellen je gewoon op of mailen. Dat is het natuurlijk.
Ja, Oké. Nu heb ik, nu we een beeld hebben van het proces,
van hoe dat in zijn werk gaat, welke mensen betrokken zijn.
Ik heb natuurlijk vooronderzoek gedaan, dus in de zin van
theoretische verkenning. En uit die theoretische verkenning
zijn een aantal vragen naar voren gekomen en dat gaat
eigenlijk over aspecten die invloed hebben op dit proces
waardoor het proces net even anders zou kunnen lopen voor
bijvoorbeeld een nieuwe artiest.21:56 Die zou ik graag nog
even willen stellen.
Diverse aspecten hebben dus invloed op het proces, het
meest invloedrijke aspect is mate van risico. Dus er wordt
een bepaald gevoel van risico ervaren en dat is met name bij
een nieuwe aankoop. Dus in dit geval gaat het onderzoek
over een nieuwe artiest. Dat wil niet zeggen een artiest die
nog niet gespeeld heeft maar een nieuwe artiest voor de
Duitse markt.22:15 Dus er wordt een nieuwe markt
aangeboord. Voelen evenementenbureaus en
artiestenbureaus een zekere mate van risico?
Hebben we het net al over gehad, nou je hebt nu
bijvoorbeeld een zanger uit Nederland, van die typische
zangers, van die Nederlandse schlagermuziek laat maar
zeggen. Van die Nederlandstalige muziek. Die hebben dan
vaak, willen wel vaak de Duitse markt op omdat die toch wel
groter is.22:47 Gaan dus nieuwe CD produceren met
hetzelfde liedje maar inderdaad met een Duitse tekst.
Klopt, ja.
Nou en dan heb je verschillende artiesten al gehad. En nou
waar plaats je die, dan heb je bijvoorbeeld, dan heb je die
als, laat maar zeggen op een bedrijfsfeest. Als hoogtepunt,
als ster uit Nederland komt, laat zeggen, noem maar een
naam, ik weet niet. En eigenlijk kent die niemand. Dus dat
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werkt niet. Ja? Dan heb je bijvoorbeeld, je kunt bent bellen
als bureau, ik heb contact bijvoorbeeld bij het ZDF 'zweite
Deutsche fernzehen' die doen bijvoorbeeld op zondag is er
altijd een uitstraling om 11 uur. Dat heet geloof ik
'Sommergarten'. Daar komen vaak bekende artiesten, maar
niet zo bekende als act hè. Dat is eigenlijk,ze krijgen alleen
maar en vergoeding. 23:45 van 300 euro, dat weet ik
toevallig en reiskosten veelals ook. Maar goed, ze moeten
dan een generale repetitie doen, dat is allemaal playback.
Maar ze komen op Duitse tv en dat is een goede stap, heb je
natuurlijk heel veel mensen. Maar dat is nog geen garantie
om succes te hebben. 24:03 Maar je kunt dat natuurlijk in je
vita schrijven, ik ben geweest bij het ZDF Sommergarten.
Met mijn eigen liedje of wat wil je.
En dat is dat herkenbaar voor de Duitse markt.
Ja precies. Maar dan hebben we, dan praten we nu over een
héél hoog segment. Ja? Dan heb je echt een, ik zou ook als ik
dat zou willen zou ik ook, ik heb die artiesten, die wil ik dan
placeren. 24:27 Nou dan is er ook heel veel werk voor mij
dan, omdat ik moet die bellen, die moet dan die weer bellen,
die moet die bellen en misschien lukt het dan hem daar te
plaatsen in die uitzending op zo'n dag, ja?24:38 Maar in de
praktijk is het dan zo, als je een artiest hebt of, uit
Nederland, die moet gewoon in de buurt op stadsfeesten of
wat optreden. Ja? En dan moet je niet over geld
praten 24:54 dan speel je daar voor tweehonderd euro of zo
of voor niks, maar alleen om bekend te worden. Maar dat is
ook een heel gevaarlijke stap om te maken. Laat maar
zeggen 'wat niks kost, is ook niks.' Weet je, en dat is dan ook,
dan moet je dat zoiets zien datje dat vertrouwen dat je bij de
klant hebt opgebouwd, dat je dat niet misbruikt met nieuwe,
zodat men niet, ik ben altijd heel sceptisch, niet alleen ik
maar ook de nieuwe artiestenbureaus, met nieuwe
artiesten. 25:33
Meestal is het dan zo dan staat dat op familiefeesten of zo,
heel klein, ja en dan tijd komt raad. Het is gewoon mondeling
reclame dan. Daar wordt dan over gepraat en zo, het is echt
een goed aspect met risico nemen. Meestal een
artiestenbureau en die een klant hebben, dan wordt meestal
geen risico genomen, nee hoor.26:03 Of het is zo dat een
klant zegt: 'we waren op een feest en daar heb ik die en die
artiest gehoord, is dat wat? wij vonden dat wel wat, kun je
die boeken voor ons?' of zo, dat is ook wat ik eh..
Echt, mond-tot-mond reclame dus, echt in persoon contact
opbouwen. Dus eigenlijk hebben we dan ook meteen op
welke manier zou dit gevoel van risico verminderd kunnen
worden.26:29 Door inderdaad dus dat soort feesten te
spelen en dan dat de boeker, de klant het live kan zien daar
in de buurt, zonder dat ze al te ver hoeven te reizen.
Ja, en vervolgens dat daar over geschreven wordt, in kranten
en zo, niet op het internet26:47 maar dat je in de krant staat,
lokale krant.
Dus gedrukte media is in Duitsland ook nog heel
belangrijk.26:52
Ja, ja.
Nou naast dus het het een nieuwe aankoop is in dit geval, is
het proces wat ik heb begrepen vrij complex omdat het dus
een intensief proces is in Duitsland, en er is sprake van
tijdsdruk want er moet dus binnen een maand bepaald
worden, er moet aan de wensen van de klant voldaan
worden. Denk je dat deze twee aspecten inderdaad een
reden zijn om niet samen te werken met nieuwe artiesten,
en dus te gaan voor een bestaande relatie omdat bij een
nieuwe artiest meer tijd nodig is en het nog complexer
wordt?27:24
Pff, wat was dat nu voor vraag?
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Ja eigenlijk dat die twee aspecten dus complexiteit en
tijdsdruk, zijn dus ook van belang, die horen bij dat mate van
risico. Bij een nieuwe artiest wordt het proces complexer,
duurt het misschien langer omdat je die artiest nog niet goed
kent. Is dat een reden om te kiezen voor bestaande
artiesten?27:46
Ja, tuurlijk, ja. 27:48
Een nieuwe artiest moet daar eigenlijk het onderspit delven,
want het wordt nog moeilijker. Je weet wat je kunt
verwachten bij een bestaande artiest.
Ja. Dat is, je hebt bijvoorbeeld in Keulen en Düsseldorf heb je
in feite dat Carnaval, dat is een héle grote industrie daar
bijvoorbeeld, als we over Carnaval nu praten. En dan als nu
ook afgelopen jaar zijn zo'n, is het ook vaak zo, je hoort
steeds dezelfde artiesten. Dus je hoor steeds dezelfde
mensen, elk jaar weer. Ik heb dat repertoire al bijna uit het
hoofd van hun. Maar ze hebben dan ook 28:30 dan ook wel
dat ze nieuwe artiesten laten optreden, artiesten die bereid
zijn in dat genre te spelen ook natuurlijk. En dat willen
natuurlijk ook niet wat, of niet veel. Maar dan heb je
natuurlijk veel nieuwe artiesten gehad en die dan ook wel
succes gehad hebben. Maar dat is dan uit het feit, je moet
natuurlijk zien dat je opvolgers schrijft hè voor bepaalde
genres en dan moet je wel, risico nemen. Maar dat heb je
bijvoorbeeld op zo'n avond waar meerdere artiesten ook
optreden op het podium, heb je dan twintig minuten
risico.29:04 Nou die artiest dat is niets die nieuwe, maar dan
heb je daarna weer een goeie of een bekende.
Precies want het is dan geen volledige avondinvulling, dus
dan hoeft niet de hele avond in het water te vallen bij wijze
van.
Precies, maar als een artiest hebt, nodig hebt of een band
hebt die de hele avond moet spelen, laat maar zeggen vijf
uurtjes of vier uurtjes of zo en dat, als dat dan niks is, of als
dat genre dan helemaal niet past, dan moet je heel goed
uitkijken. Maar je krijgt er wel een gevoel voor 29:30 maar
de band of de artiest moet ook bereid zijn ook bepaalde
dingen te doen die die zelf niet zo leuk vindt29:37 Je moet
flexibel blijven29:39 Ja, dat is eh...

Nog een vraagje; om de mate van risico dus te verminderen,
hebben experts het effect aangehaald, dat heeft 'country-oforigin' effect.
Dat weet ik niet wat dat is. Wat is dat?
Het is een 'made in' label, dus je hebt bijvoorbeeld in kleding
zit vaak 'made in china' bijvoorbeeld of 'made in india'.
Made in Germany, haha!
Of Made in Germant. Precies, haha!
Nu is er al eerder onderzoek gedaan over dit effect in
Duitsland, dit ging over de Duitse
popmuziekmarkt. 30:08 Dus of een Nederlandse popact in
Duitsland gebruik zou kunnen maken van het 'Made in
Holland'. Toen zeiden experts 'nou, de Nederlandse
popmuziek staat niet echt bekend wereldwijd als kwalitatief
hoog, daarentegen zou dit voor Dancemuziek wel
kunnen'. 30:26 Dat is wat experts hebben gezegd in dat
voorgaande onderzoek.
Onzin vind ik, onzin. Ja, ik vind, daar kan ik, nou ik woon
natuurlijk hier aan de grens bij Enschede, maar ik kom wel in
Duitsland rond. Maar ten eerste wordt gezegd, door Duitsers
wordt gezegd 'Ja, aus Holland kommen sehr viel guten
Musiker'. Omdat in Nederland is het natuurlijk, de opleiding
van Jazz en Pop, is twintig jaar vroeger gebeurd dan in
Duitsland. 31:02 Nu is in Duitsland ook, maar in Nederland,
de ontwikkeling in Nederland is al twintig jaar vroeger
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begonnen of vijfentwintig jaar vroeger. Dus de reputatie van
Nederland van de muzikanten, is heel goede muzikanten. Ja?
En goeie popmuziek uit Nederland ook, en Dancemuziek ook
uit Nederland. Zo, de reputatie voor Nederland, 'Made in
Holland' of 'Made in Nederland' is heel goed. 31:30 Daar zou
je reclame voor kunnen gaan maken, voor de Dance of
popmuziek. Als je de, en hun constateren dat Dancemuziek
van Nederlandse herkomst geniet grote bekendheid,
oké?31:41 Maar, het is ze maken verschil tussen popmuziek
en Dancemuziek?31:55
Ja ze zeggen eigenlijk, dat ene onderzoek dat ging over
popmuziek. Dus een Nederlandse popmuziekact in de Duitse
markt, dus die ook nog niet bekend is in de Duitse markt.
Toen zeiden ze nou 'Zweedse popmuziek', dat komt
natuurlijk uit het Eurovisie Songfestival,'dat geniet
bekendheid'. Muziek, popmuziek gemaakt in Zweden.
Nederland met popmuziek is niet heel bekend. Wel
wereldwijd heel veel Nederlandse DJ's, vandaar dat ze
zeiden, die experts, met dancemuziek van nou 'met
Dancemuziek zou ik me nog voor kunnen stellen dat een
Nederlandse Dance, made in Holland label, dat dat zou
kunnen helpen om dat risico wat te verminderen'.32:33
Nou ik vind, de popmuziek is ook heel eh, dat is geen
risico. 32:40 Laat maar zeggen, bijvoorbeeld je hebt
Beethoven of andere bands vroeger die bij ons in de buurt
toch ook gespeeld hebben. Dan praat ik over bands die van
dat werk kunnen leven. We praten niet over miljonair
worden, of over hele grote dingen, gewoon dat je als band
kunt overleven in Duitsland. 33:03 En dat is reputatie is heel
goed van Nederlandse bands in Duitsland.33:08 Maar als ze
alleen bereid zijn om bepaalde dingen ook te spelen, laat
maar zeggen, internationaal te spelen maar ook flexibel te
zijn33:17 dat is, maar de kwaliteit van muziek, Nederland
heeft een heel goede reputatie in Duitsland. Als ze nou 'das
band die kommt aus Holland, das ist gute musik' ja dat
zeggen ze. 33:29
Nou daarin kan ik dus eigenlijk wel op inhaken inderdaad,
want dit onderzoek gaat over een Dutch Dance act, dus een
Nederlandse dance act met alleen maar dames. Ze zijn
allround, dus ze spelen alles van jaren 70 tot aan nu Dance,
House. Maar als ze Nederlands of Duitstalig willen dan kan
dat ook zeg maar. Dus dat wordt echt ter plekke voor de
klant aangepast.
Ja.
Nou op basis van kwaliteit, die wordt gelinkt aan
Nederlandse muzikanten, alle instrumenten zijn mogelijk,
denk ik dat dat een label is dat ik daaraan zou kunnen
hangen?34:01
Ja, ja.
Een laatste vraag heb ik nog. Hoe komen nieuwe acts in het
algemeen onder uw aandacht. Eigenlijk hebben we het
daarover gehad hè, dus het liefst live.
Ja!
Onder het genot van een kopje koffie of bier, maar het liefst
eigenlijk ook tijdens een show, dat je kunt zien wat de
beleving is en sfeer.34:23 Dat zou in mijn, als ik dit zelf zou
moeten invullen mijn volgende vraag, welke fase dat zou zijn,
zou dat dus eigenlijk zijn in fase zes op het moment dat
artiesten worden gezocht bij een evenement.34:37 en als
artiest wil je natuurlijk eigenlijk in drie, in fase drie wanneer
een evenement wordt voorgesteld aan een bureau van 'hé
heb je artiesten?' dan wil je eigenlijk top of mind zijn, wil je
eigenlijk al overwogen worden.
Ja, je moet mensen, als je bijvoorbeeld dat hebt, die Dance
met die dames34:56 moet je de klant fase 5 of wat was het,
je moet de klant natuurlijk nieuwsgierig maken. 'Ik heb dan
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iets nieuws!' Je moet dan een foto hebben of wat weet
ik. 35:05 En daar moet je zeggen ja als ik de klant goed ken
'dass ist echt gut!' dan als je moet je zeggen het is echt goed,
dat kun je boeken. Dan is het ook nog prijzig omdat ze nog
niet zo bekend zijn, O ja goed. Kan lukken35:22
Maar ik moet zelf als agentuur moet ik ze een keer gehoord
hebben ergens, live.
Als een klant zelf wil boeken dan die vertrouwd dan meestal
wel op de agentuur.35:36 Als dan een klant naar mij komt
'hé Karl-Heinz had je nog' en ik zeg dan 'ja, ich hatte nog
etwas neues' ieder kun je doen, ja. Of je hebt die Dance act
und die Karl-Heinz dan zou ik ook die organisatie van
Karpaten opbellen en zeggen 'hé, Herman ik heb daar iets
nieuws, dat is te gek voor volgend jaar, doe dat maar
boeken.' 35:54 Oké, dat lukt dan, dat weet ik zeker. Dan
komen er vierduizend mensen en dan kijken ze naar jou en
als dat goed is dan wordt het volgend jaar weer
geboekt. 36:05 En precies als dat goed is, dat is de
belangrijkste uitspraak, kwaliteit. Ja.
Duidelijk! Helemaal leuk, ik heb een heel goed beeld van het
proces gekregen en mijn vragen zijn beantwoord.
Goed zo!
Helemaal super! Bedankt!
Prima!

enthousiasmeren
met foto, maar liefst
zo vroeg mogelijk
Kenmerken
proces/markt
Persoonlijk contact
Netwerk van belang




Uitkomst evaluatie
Evaluatiecriteria
Kwaliteit

Evaluatie
JA, live artiest zien
kan doorslaggevende
factor zijn, moet live
ook goed zijn
Kwaliteit
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Interviews Axiaal gecodeerd
Respondent 4
Naam: Simone Lindner
Functie: Senior Projectmanager KMM Events, München (DE)
Datum afname: 16 mei 2017
Tijd; 10 min 49
Toestemming opnemen audio: Ja
Open Coderen
O
R4

O

R4

So my research is based on positioning DamesDraaienDoor,
so a new act, an allround commercial dance act in the
German market. 00:31 And I'm trying to find out how buying
behaviour, so the booking process, works in Germany. I
have a few questions on that for you. At first when a
company decides to organize an event, which specifications
does a bureau ask for? date, duration, type of
entertainment, something more?00:55
Well normally not, normally the budget is one topic.



Specificaties
evenement
Budget

Evenement
Budget

Specificaties
evenement
Grootte evenement
Verdere invulling
programma

Evenement
Grootte evenement
Verdere invulling
programma

Evenement
Thema



Specificaties
evenement
Thema



Optietijd

Verloop proces
Optietijd





Selectie artiesten
Prijs
Kwaliteit

Selectie
Kwaliteit
Prijs
Hoogste kwaliteit –
laagste prijs



Boekingstijd

Verloop proces
Boekingstijd


O
R4

Okay, and maybe number of guests, so the size of the
event?
Ja. Yeah, exactly and if there's any side program planned.
Any entertainment et cetera.01:16





O
R4

O

R4

O

R4

O

R4

Axiaal Coderen

So I am having this interview with Simone Lindner, could
you please introduce yourself shortly to me?
Well my name is Simone Lindner, I'm working as a senior
projectmanager at one of the event agencies in Munich.
Yeah, do you need any more information? haha.
Haha no, that's perfect thank you, just wanted to know who
I was talking with, thank you!

Okay and then you're going to search for types of
entertainment that actually match the wishes of the client.
Exactly. There might be a motto or something. From then
on we go on do some research. 01:30
Exactly, you do research for artists that actually match the
wishes. So you start for inquires, some details on the artists.
You place an option, how long does an option stand in
general?01:47
It differs, it is depending on when the event is, if the event is
a year ahead or around the corner, so in Germany the
options are for a week of a month.02:10
Okay, then you're going to select artists, so you have the
lists and then you are like 'this artist works best'. On which
things do you select an artist. In the consumer market
mostly it is the highest quality for the lowest price, is that
the same in your market, or does it differ, is it
different? 02:34
No, it's the same! So we are actually checking the
references and stuff, or we already know the artist. But
ehm, yeah it is basically the same. We need the highest
performance or the best entertainment for the less money,
more or less.02:56
Okay, perfect. So then you book, the booking will probably
be, it can be a few days before or it can even be a year
before right? Depends on the size of the event. 03:08
Yeah.
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O
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O
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O

R4
O
R4

O

R4

And are multiple people involved in the process? Is there
any hierarchy in the German eventmarket?03:14
That depends if for example BMW is the customer, so when
they are planning an event with us, we have to check
everything with BMW. So we are doing the research, we are
giving them suggestions and at the end they are making the
decision. But if we have the lead then we are just deciding
and then it is basically the one that is responsible for that
project. 03:47
Exactly, so there's actually one person who decides, but
there are multiple people in your company as well involved
in the process.
Exac.. well yeah, the person that is having the lead in this
project is deciding. So it's always one, yeah.
Okay, perfect. Then after the event you will be evaluating
the event. So, on what criteria will you be evaluating? What
is the most important? Is it quality, is it service, is it
behaviour, flexibility, ambiance maybe?04:20
Well normally after the event we are having a feedback, it
depends if it is via e-mail or a feedback form. So it is
basically the satisfaction of the customer.04:40 Which is
including al the point that you pointed out, it's service, it's
everything, yeah!

Okay, and a positive outcome of this evaluation, could that
be a basis for a future relations?04:54 So for booking again?
Yeah, yeah definitely.04:57
Okay, clear. I only have a few questions left. Those are on
theory that I am researching.
So we're almost through.
Cool!
From research it seems that several aspects influence this
decision process that you just drew for me. The most
influental aspect is perceived risk. Especially with a new buy,
so in this case a new artist, agencies and organizers feel a
certain level of risk in cooperating with them, because they
have no real experience with them.
hmm-hmm.
Do you feel this way and could you name a way to reduce
the feeling of risk?
Well as I mentioned before, normally we are doing research
via Youtube or whatever, so you are having references or
whatever. You can contact some references, or you know,
they can send you videos or a tape or whatever to minimize
the risk. But besides that you can't minimize it, I
guess.05:59
Okay, there's also the thing that this process is complex and
quite time pressured, because sometimes you have a lot of
wishes from the client and sometimes it's like short notice.
So, do you feel that in such, on such level, you would prefer
with existing relationships, so with known artists, instead of
something new?
Well, if it's short notice definitely06:32 That's, the other
side is that if it's a short notice, then no of the known artists,
probably are not available.06:40



Meerdere personen,
verschillende taken
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Één beslisser












Evaluatiemethode
e-mail
feedback formulier
Evaluatiecriteria
klanttevredenheid
kwaliteit
service
sfeer
flexibiliteit
gedrag

Evaluatie
proces/markt
e-mail
feedback formulier
klanttevredenheid
kwaliteit
service
sfeer
gedragsregels/houding



Uitkomst evaluatie

Evaluatie
JA, Langdurige relatie



Mate van risico

Invloedaspecten
extern
Mate van Risico




Mate van risico
Referenties

Invloedaspecten
extern
Mate van Risico
Referenties


Hoge complexiteit

Tijdsdruk
Soms wordt gekozen voor nieuwe
artiest i.v.m. beschikbaarheid op
korte termijn

Kenmerken
proces/markt
Meerdere personen,
verschillende taken
Één beslisser

Kenmerken
proces/markt
Hiërarchie
Kenmerken
proces/markt
Één beslisser

Gedrag binnen het
proces
flexibiliteit

Invloedaspecten
extern/kenmerken
proces/markt
Hoge complexiteit
Tijdsdruk
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Yes.
So sometimes you have to go with the not known, because
they are free on that date, haha.06:45 So that's the point.
Exactly. Okay, there is one effect that I found in research
that is thought to reduce the risk, the feeling of
risk.07:02 This effect is called 'Country-of-Origin' effect.
Have you ever heard of it?07:05
No.
Okay, it is a perceived quality label, so, it actually gives a
feeling of safety, certainty, it reduces the amount of
risk.07:15 According to experts. So I am asking you know,
for example DamesDraaienDoor is an allround Dance-act
from Holland and placing in the German market we will call
it 'DutchDanceDivas'. So with the name the association with
Holland and Dance, which is widely known, is actually being
communicated.07:34 Do you think that this will help reduce
the amount of risk people feel with booking this new Dance
act?
From my personal point of view, no haha.07:47

Okay, can you explain why?07:49
Not really, I don't really think that it is needed that you, you
know, that you can see out of the name of the band if it's a
Dutch band, or a Belgian or a German band.08:05 Ehm,
yeah from my point of view it's not really necessary to
associate something like the country or the kind of music or
profession.08:22
Okay, yes it's because in former research experts were
asked if popmusic from Holland would be easier positioned
in German market by saying 'okay, we are from Holland'.
Okay..
And they said 'well popmusic is not really being linked to
Holland, it's not really something known. For Dance though,
that could work!' that's what they said. 08:48

R4
O

Okay!
Because it's like worldwide known that Dance is somehow
linked to The Netherlands.

R4
O

Hmm-hmm..
So they said 'maybe you might be able to use it'.08:57 with
other people I interviewed, they said 'well, I'm not sure' just
like you. They said 'it might work, I do think it exists, the
label because some countries had like a bad image so a
product from such a country would not work that
well'.09:18
Okay, yes that's true! 09:19

R4

O
R4
O

So the other way around it could work but not on itself.
Yeah.
So, last question I have for you: How do new acts, because
DamesDraaienDoor once was new for you too, how do they
in general come to your attention?09:34

R4

Ehm, again different options. That one was a
recommendation from a client of us we were working
with.09:49 And well that's the normal way that we are
introduced to new artists. But once in a while I'm out on a
concert or I'm in a club or whatever and I'm just seeing or
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extern
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Persoonlijk contact
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Netwerk van belang
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O
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O
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hearing that great artist and trying to push him by booking
him.10:13 or at one of my events, so...
Okay, so it's actually mainly or recommendations or seeing
it live.



Netwerk van belang

Kenmerken
proces/markt
Netwerk van belang
Invloedaspecten
extern
Referenties

Yes! well more recommendations than seeing it live but,
yeah!10:27
Well, great! I think I have everything, thank you so much for
your time!
You're welcome!
I can really use the information so it's amazing, thanks!
Perfect, haha, you're welcome and so good luck with your
thesis!10:41
Thank you haha, have a nice day!
Have nice day, bye!
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Interviews Axiaal gecodeerd
Respondent 4
Naam: Jacques LeJeune
Functie: Eigenaar International Artists boekingsbureau (NL)
Datum afname: 17 mei 2017
Tijd; 10 min 21
Toestemming opnemen audio: Ja
Open Coderen
O

R5
O

R5
O

R5

Goedemiddag, mijn naam is Danielle van Berkom. Ik
kreeg de tip dit nummer te bellen met de
complimenten van Jan Ceulemans, de manager van
The Exclusive Strings. Ik begreep dat u verstand heeft
van de gang van zaken in Duitsland met de nadruk op
zakelijke evenementen?
Ah, leuk dankjewel!
Ik schrijf momenteel mijn scriptie en doe daarom
onderzoek naar positionering en het zakelijk
beslissingsproces, dus het boekingsproces in de Duitse
markt, gericht op corporate events. Zou ik u enkele
vragen mogen stellen?
Ja hoor!
Een bedrijf wil een evenement organiseren en legt bij
u de vraag neer voor entertainment, wat wilt u weten
van dat bedrijf, welke specificaties?
Uiteraard de datum, de locatie, welk soort
entertainment, grootte van het evenement en budget.



Specificaties
evenement
Datum
Locatie
Soort entertainment
Grootte evenement
Budget

Evenement
Datum
Locatie
Soort entertainment
Grootte evenement
Budget



Evaluatiecriteria
Vraag
Prijs
Extra kosten
Basis is de wensen van
de klant
Persoonlijk contact

Evaluatie
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Prijs
Extra kosten
Basis is de wensen van de
klant.
Kenmerken proces/markt
Persoonlijk contact




Optietijd
Persoonlijk contact

Verloop proces
Optietijd
Kenmerken proces/markt
Persoonlijk contact




Persoonlijk contact
Duidelijke afspraken

Kenmerken proces/markt
Persoonlijk contact
Duidelijke afspraken




Boekingstijd
Duidelijke afspraken

Verloop proces
Boekingstijd
Kenmerken proces/markt






O
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O
R5

O
R5

O
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Zodra u dat weet gaat u artiesten zoeken die geschikt
zijn voor het evenement. Waarop worden de artiesten
geselecteerd?00:01
De één selecteert op vraag en de ander selecteert
puur op prijs.00:03 Dat is overal hetzelfde eigenlijk.
We contacteren in ieder geval zo snel mogelijk de
artiest om de beschikbaarheid op te vragen, we sturen
de klant een e-mail met een prijsindicatie. Als we nog
meer informatie nodig hebben met betrekking tot het
evenement dan vragen we dat eveneens in de e-mail.
Vaak komen er bij Nederlandse artiesten in de Duitse
markt nog extra kosten kijken, die vermelden we dan
eveneens ter indicatie.
Er wordt dan een optie geplaatst, hoe werkt dat?
Een optie is twee weken geldig, binnen die twee
weken kan een optie met nog eens twee weken
worden verlengd. Het is de verantwoordelijkheid van
de klant om binnen die twee weken wat van zich te
laten horen.
En dan? Wat als de klant wil boeken?
Wanneer de klant besluit te boeken en ons dat laat
weten via e-mail dan contacteren we het
management van de artiest om de datum vast te
leggen. We sturen dan klant een contract met alles
details. Het contract dient te worden ondertekend en
de betaling dient te worden voltooid.
Hoe lang voor het evenement wordt gemiddeld
geboekt?
Hoe eerder de klant bevestigd hoe lager de eventuele
extra kosten kunnen zijn zoals vliegtickets en
overnachting et cetera. Uiteraard is dit ook afhankelijk

Axiaal Coderen
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van het seizoen. In het algemeen moet transport,
catering en één of twee overnachtingen worden
gerekend als extra kosten. Extra kosten kunnen ook
zijn een eigen PA of geluid, tourmanager of
geluidstechnicus. Als het gaat om een live optreden
moet de klant ook zorgen voor geluidsmateriaal op
locatie. Dit wordt allemaal vooraf gecommuniceerd.
O

R5

O

R5
O

R5

O
R5
O

R5
O

R5
O

R5

O

R5

En merkt u dat er bij die beslissing sprake is van
meerdere personen waarmee u contact dient te
hebben, is er sprake van hiërarchie in de Duitse
markt?
Ja, dat is afhankelijk van of het een groot bedrijf is.
Dan mag niet zomaar iemand beslissen. Vaak is
degene die de communicatie doet, dus het contact
niet degene die beslist.
Oké dus we kunnen stellen dat afhankelijk van de
grootte van het bedrijf er sprake is van meerdere
mensen en iemand met de autoriteit om beslissingen
te nemen?
Zeker.
Oké, even kijken hoor. Dan vindt het evenement
plaats, daarna wordt geëvalueerd. Hoe werkt het dan
eigenlijk bij evaluaties 00:12 dat is eigenlijk een basis
voor een langdurige samenwerking?
Dat is tegenwoordig bijna te verwaarlozen, een
langdurige samenwerking. Dat is met de huidige
situatie eigenlijk, in de entertainmentwereld is dat
nou, bij sommige klanten is dat nog van toepassing,
maar het gros niet meer.
Oké omdat het dan vaak dus als losse boekingen kan
worden beschouwd.00:44
Ja.
En wordt dan voornamelijk gekeken naar, is dan sfeer
heel belangrijk00:48 na afloop van een event of is dat
service?
Sorry, is? Wat zei u, sorry?
Na het evenement wordt natuurlijk
geëvalueerd. 01:00 Dat is vaak via e-mail of telefoon,
heb ik begrepen.
Ja, klopt.
Wordt dan vooral geëvalueerd op kwaliteit, op sfeer,
op misschien de service en het gedrag buiten het
podium?01:11
Dat ligt eraan van welke kant je het bekijkt, als je vanaf
de artiest bekijkt dan wordt vaak bekeken vanuit de
kwaliteit, als je het vanuit de opdrachtgever bekijkt
dan is het vaak toch wel afhankelijk, is het besloten
feest of een openbaar feest.01:28 Een openbaar feest
is het natuurlijk belangrijk de opkomst is financieel
afhankelijk geweest, dat vindt men toch belangrijker
dan de kwaliteit. En als je naar een personeelsfeest of
een besloten feest dan is vaak de kwaliteit
belangrijker.01:41
Ja precies. Nou dan heb ik nog slechts een vraagje
over de theorie. Dit onderzoek gaat over een nieuwe
artiest die op de Duitse markt geplaatst
wordt.01:54 en bij een nieuwe artiest wordt vaak een
bepaalde mate van risico ervaren. Kunt u zich daarin
vinden?
Ook daarin ligt het er weer aan of het een openbaar
evenement betreft of een besloten evenement
betreft. Een besloten evenement denk ik niet dat dat
een risico is als van tevoren goed bekeken wordt wat
de kwaliteit is van een bepaalde artiest, dan weet men
bij voorbaat wat men in huis haalt.02:20 Openbaar

Duidelijke afspraken
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O
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O
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O

evenement is het zeer zeker een risico tot een heel
groot risico want als de mensen het niet kennen
komen ze daar in ieder geval niet op af.02:30
Ja precies, en dat is ook omdat het een complex en ja
toch best wel een ingewikkeld proces is met tijdsdruk,
er moet snel gehandeld worden vaak. Dat geeft nog
extra risico en zeker inderdaad bij een openbaar
evenement. Dan is de opkomst natuurlijk belangrijk.
Dat is het enigste dat telt.02:45
Nu is er één effect dat dat risico zou kunnen
verminderen en dat noemen ze het 'Country-of-Origin'
effect. Ooit van gehoord?02:53
Nee, maar ik sta open!
Oké, dat is een soort waargenomen kwaliteitslabel,
dus een vooroordeel over een bepaald land. Zo is dat
naar Frankrijk bijvoorbeeld, zijn daar goede, is er een
goed imago op basis van wijnen bijvoorbeeld.03:07 Nu
wordt er op het moment dat je vraagt 'wat associeert
u met Nederland aan muziekstijl?' dan is dat Dance,
Dancemuziek. Denkt u dat als we de nieuwe Dance-act
in de markt zetten en we zeggen 'Made in Holland',
want dat is eigenlijk dat label, DutchDanceDivas gaat
het heten, dat dat inderdaad het risico vermindert
omdat mensen eigenlijk Nederland associëren met
kwalitatieve Dance?
Ehm...misschien voor een paar mensen wel, in mijn
ogen denk ik niet.03:43 Ook in het buitenland telt het
Nederlandse gezegd 'wat de boer niet kent dat eet hij
niet' en ook in het buitenland, gewoon als iets niet
bekend is, of dat nou puur Dance uit Holland is, ik
geloof niet dat dat per definitie op een gegeven
moment kwaliteit waarborgt.04:06
Oké, ja het is inderdaad nooit een garantie voor
kwaliteit.04:10
Nee.
Maar het zou inderdaad een vooroordeel kunnen zijn,
dat mensen dat al wel linken en daarna verder
onderzoek zouden gaan doen.04:19
Ja, vind ik heel moeilijk te zeggen. Het is, iedere keer
kom je toch het probleem tegen met nieuwe acts dat
dat best wel moeilijk is om dat in de markt te
krijgen.04:31 Omdat het aanbod enorm is. Ook als je
dan praat over kwaliteit, dat ook daar het nodige te
wensen over laat vaak.04:45 Dus ja dat is heel moeilijk
te beoordelen vind ik.
Ja, nou dan hadden we het net inderdaad over een
nieuwe act. Hoe komen die in het algemeen onder uw
aandacht?04:53 op welke manier?
Ja hetzij via mail, hetzij via Facebook. Men zoekt je wel
op. 05:10 Maar dat is heel verschillend, vaak is het via
via. Andere artiesten die weer op een moment
iemand een succes gunnen en dat dan op een
gegeven moment aanbieden. 05:24 Of kijk daar eens
naar of... ja dat is heel verschillend.
En heeft het nog volgens u zin om zelf bureau te
benaderen als nieuwe artiest zijnde?05:36
Als je inderdaad wat te bieden hebt wel.
Oké dus initiatief nemen is in dat opzicht, zou nog
steeds kunnen werken.
Ik denk het wel, het geeft dat je op en gegeven
moment zelf toch daar initiatief in neemt en zeer
zeker als je wat te bieden hebt.06:02
Ja, dus eigenlijk is dat afhankelijk van de kwaliteit en
een goed verhaal.06:05
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R5

O
R5
O
R5
O

Ja! Elke dag krijgen we van alles en nog wat
aangeboden, en ja, sorry met alle respect, maar dat
laat te wensen over.
Ja, dus goede kwaliteit en dan kan initiatief nemen zijn
vruchten afwerpen, zeg maar.
Vind ik wel ja!



Kwaliteitsverschillen

Selectie
Kwaliteit

Perfect. Oké, dat waren de vragen al, heel erg
bedankt!
Prima, tot uw dienst. Dag!
Dag!
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2.2.A. Codeboom Axiale Codering
Codeboom Axiaal Coderen

Verloop proces

Boekingstijd
Maatwerk
Optietijd
Topfase

Gedrag binnen het proces
Flexibiliteit
Initiatief tonen
Zorg wegnemen

Kenmerken proces/markt

Fixatie op prominenten

Geen vakkennis bij klant

Hoog showgehalte

Intensief proces

Kwaliteit

Tijdsdruk

Motivatie hoger bij weinig acts

Hoge complexiteit

Prettig samenwerken

Veel contactmomenten
Veel informatie

Netwerk van belang
Persoonlijk contact
Veel sturing

Hiërarchie
Meerdere personen, verschillende taken
Eén beslisser

Duidelijke afspraken
Evenement is perfect voorbereid

Onderscheidend vermogen

Onderscheidend vermogen

Enkel vrouwen

Fixatie op prominenten – bekende
persoon

Goed verhaal

Eén eerste kans

Groot aantal artiesten
Klein kantoor betere keuze

Eenduidigheid
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Invloedaspecten extern

Externe factoren

Mate van risico

Communicatieproblemen

Bestaande relaties

Concurrentie

Referenties

Crisis
Discriminatie

Netwerk van belang
Zichtbaar in gedrukte media

Prijzenslag
Country-of-Origin Effect
Wet- en regelgeving

Hoge complexiteit
Tijdsdruk

Invloedaspecten intern

Interne factoren

Communicatieproblemen

Betrokken medewerkers

Ervaring

Gedragsregels/houding

Initiatief tonen

Onderling vertrouwen

Gevecht om werk

Samen staan we sterk

Mate van risico

Kwaliteit

Evaluatie

Evaluatiemethode
E-mail

Sfeer

Op locatie
Telefoon
Evaluatiecriteria
Klanttevredenheid/Tevredenheid gasten

Uitstraling
Volume
Gedragsregels/houding

Kwaliteit
Lengte sets

Uitkomst evaluatie - Langdurige relatie wel/niet

Plezier
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Selectie

Kwaliteit
Prijs
Referenties
Uitstraling

Evenement

Specificaties evenement
Soort event
Grootte evenement
Doelgroep – niveau en herkomst
bedrijf/gasten
Datum
Tijden
Tijdsduur

Locatie
Thema
Budget
Catering
Muziekgenre
Podium positie
Verdere invulling programma

Techniek
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2.3. Stap 3: Conceptueel Model
Invulling van het conceptueel model
Het conceptueel model is opgesteld naar aanleiding van een theoretische verkenning naar de onderwerpen ‘positionering’ en het
‘zakelijk beslissingsproces’. Dit model is gebaseerd op het MDC-model van Riezebos en Van der Grinten (2011) en is aangevuld met
theorie van Kim & Mauborgne (2004), Sinek (2010) en Gutman (1982). Het gebruik van deze theorieën maakt dit model voor
positionering op basis van de ‘Inside-Out’ benadering. Dit betekent dat wordt gewerkt vanuit de kerncompetenties en kenmerken van
de organisatie van waaruit naar de markt wordt gekeken. Voordat wordt overgegaan tot positionering wordt kort gekeken naar de
doelgroep. Vanwege de implementatie van de theorie door Kim & Mauborgne (2004) genaamd de ‘Blue Ocean Strategy’, wordt de
concurrentie buiten beschouwing gelaten. Dit model streeft ernaar een strategische positie te vinden, gebaseerd op kwaliteiten van
de organisatie, waarbij de concurrentie irrelevant wordt gemaakt. Bij de derde en vierde stap, doelgroep en positioneren, wordt
nogmaals gekeken naar de voorgaande stappen om overeenkomsten en verschillen te vinden met de resultaten uit veldonderzoek. Er
worden kleurcodes uit het veldonderzoek toegevoegd aan het ingevulde model. Op basis van overeenkomsten in de kerncompetenties
en kernwaarden van de organisatie en de waarden en werkwijze binnen de markt kan een strategische positie worden ingenomen in
de beoogde markt.
Stap 1: Merk


Organisatiehistorie
Actief sinds 2013, gestart met vrouwelijke DJ’s door de opkomst van de Female DJ (DJane), sinds 2015 zijn vrouwelijke
muzikanten toegevoegd aan het concept. In 2016 werd het concept DutchDanceDivas bedacht. Hiermee is de wens
ontstaan internationaal te gaan werken.



Bedrijfsoriëntatie
De organisatie richt zich op een brede doelgroep maar richt zich met name op corporate events. DamesDraaienDoor
wordt veelal ingezet op bedrijfsfeesten, personeelsborrels, beurzen, productlanceringen en jubilea. Een kleiner deel van
de inzet gaat naar bruiloften, overige privéfeesten en festivals. De doelgroep betreft voornamelijk bedrijven vanaf 50
personeelsleden, MKB, maar ook kleine bedrijven met tien werknemers maar een groot klantbestand. Voor de
internationale markt wordt ingezet op bureaus. Zij zijn de schakel tussen het concept en de nog onbekende markt.
DamesDraaienDoor biedt met het concept een dienst voor de zakelijke markt.



Kerncompetenties
De drie pijlers van de organisatie geven de kerncompetenties goed weer: Beauty, Brains & Professional. De dames hebben
een goede podiumuitstraling en er wordt een sterk female front gecreëerd. Alle dames zijn hoogopgeleid (HBO of
universitair geschoold). Het concept draagt hiermee uit de focus te leggen op kwaliteit. Daarnaast wil DamesDraaienDoor
dat alle dames op niveau kunnen communiceren met de klant en snel kunnen schakelen mochten wensen van de klant op
het laatste moment, zelfs op locatie, veranderen. De derde pijler staat voor professionaliteit. Alles dames binnen het
concept zijn professioneel muzikant, dit betekent dat zij leven van het maken van muziek. Dit impliceert toewijding en
ondersteuning van het concept. Daarnaast richt DamesDraaienDoor zich op heldere communicatie naar de klant door
gebruikmaking meerdere contactmomenten en persoonlijke begeleiding. Het concept kan naar wens worden
samengesteld en is daarmee gericht op maatwerk. Kortom zijn de kerncompetenties: Kwaliteit, uitstraling, maatwerk en
klantcommunicatie.
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Visie en Missie
De visie van DamesDraaienDoor is als volgt: “DamesDraaienDoor streeft ernaar vrouwelijke DJ’s en artiesten te
representeren op nationaal en internationaal niveau met drie pijlers: Beauty, Brains & Professional. Door gebruik te maken
van de laatste trends op het gebied van technologische innovaties streeft de agency naar een onderscheidende positie in de
markt die de dames van voldoende voorzieningen voorziet om van te leven.”
De missie van DamesDraaienDoor is als volgt: Nummer één speler worden in de Female DJ en Artiestenbranche op het
gebied van corporate events.



Cultuur
De bedrijfscultuur is informeel. Er is één manager en dat is Rene Graumans. De manager zorgt voor klantcontacten en
boekingen. Enkele artiesten zijn naast muzikant binnen het concept ook werkzaam op andere vlakken. Zo is één van de
DJ’s ook producer, zij maakt mixes waarmee de dames showblokken kunnen opvoeren gedurende een avond. Een
zangeres beheert de sociale mediakanalen, zij zorgt ervoor dat kanalen als Facebook en Instagram worden gevuld met
relevante en up-to-date informatie. Een violiste binnen het concept ontwerpt de huisstijl, zorgt voor de website, flyers,
brochures, visitekaartjes en media-uitingen. Daarnaast beheert zij de communcatie, marketing en sales en ziet zij toe op
het sociale mediabeheer.



Waarde
welke waarden worden binnen de organisatie nagestreefd en welke waarden worden richting klanten nagestreefd? De
organisatie streeft de waarden kwaliteit, uitstraling, maatwerk en klantcommunicatie na. De eerste drie waarden worden
door de vierde waarde nagestreefd richting de klant. Er is sprake van kwaliteit van het concept en de uitvoering hiervan.
Er wordt gestreefd naar kwaliteit door de inzet van hoogopgeleide dames. Hiermee wordt gefocust op kwalitatieve
communicatie met de klant tijdens het boekingsproces en op locatie. De dames worden daarnaast geselecteerd op
uitstraling, zij dienen ervaring te hebben op het podium en contact durven te maken met de bezoekers van een
evenement door middel van een open houding op het podium. De uitstraling komt ook tot uiting de media die wordt
gebruikt. Er wordt gewerkt met eenzelfde stijl foto’s die speciaal zijn gemaakt voor gebruik binnen het concept. Dit zorgt
ervoor dat in de communicatie wordt vastgehouden aan één stijl wat zorgt voor herkenbaarheid bij de klant. Ook het
kleurgebruik en de vormgeving van het logo zijn herkenbare facetten. De derde kernwaarde; maatwerk, is eveneens
gericht op de klant. Er wordt tegemoet gekomen aan de wensen van iedere klant doordat het concept in alle denkbare
samenstellingen kan worden geboekt. De klant krijgt op de website en in de brochure een duidelijk overzicht van alle
dames die te boeken zijn en kan op dit manier zelf een passende samenstelling kiezen voor het evenement.



Why? (Sinek, 2010)
- DamesDraaienDoor gelooft in kwaliteit door maatwerk en persoonlijk klantcontact. (WHY?)
- Door de inzet van de vier kernwaarden (kwaliteit, uitstraling, maatwerk & klantcommunicatie) die voortvloeien uit de
pijlers ‘Beauty, Brains & Professional’ komt DamesDraaienDoor tegemoet aan de wensen van iedere klant met als doel
de nummer één speler te worden in de Female DJ en Artiestenbranche op het gebied van corporate events. Door
meerdere contactmomenten, persoonlijk contact en maatwerk wordt gewerkt met de klant in gedachten. (HOW?)

-

Mooie, hoogopgeleide dames die op muzikaal hoogstaande wijze een creatieve invulling geven aan ieder corporate
event. (WHAT?)

94 | P a g i n a

Stap 2: Vrije plek


Vrije plek in de markt – Kim & Mauborgne (2004)
Er is veel concurrentie op muzikaal vlak. DJ en muzikant is een combinatie die veelvuldig wordt ingezet in de markt. Een
all-female concept is eveneens niet geheel nieuw. De combinatie hiervan echter met kwaliteit waarbij niet alleen wordt
gericht op muzikale kwaliteit maar ook op het niveau van de dames die werkzaam zijn binnen het concept wordt niet
alleen op het podium maar ook in de contactmomenten met de klant en de gasten een hoge mate van kwaliteit
gegarandeerd. Ook heeft het concept geen vastomlijnde samenstelling, de keuze is aan de klant. Hiermee biedt
DamesDraaienDoor de mogelijkheid tot maatwerk voor ieder evenement.



Concurrentie is irrelevant - zoektocht naar nieuwe vraag
Er wordt door DamesDraaienDoor gefocust op de aanwezige kernkwaliteiten. Dit betekent dat de sterktes zitten in de
kernwaarden en de drie pijlers. Deze sterktes worden niet alleen op het podium gecommuniceerd maar ook in de
klantcontacten en op locatie in alle omstandigheden. Er wordt hiermee gezocht naar nieuwe vraag. Vraag waarbij wordt
gezocht naar op maat gemaakte concepten voor zakelijke evenementen van hoge kwaliteit waarbij weinig tot geen risico
wordt ervaren omdat het concept dusdanig vertrouwen en kwaliteit uitstraalt dat de zorg wordt weggenomen bij de klant.



Prijs-kwaliteitverhouding
DamesDraaienDoor wil niet concurreren op prijs. Omdat de belangrijkste kernwaarde kwaliteit is, moet kwaliteit worden
uitgestraald. Dit betekent dat wordt gewerkt met vaste prijzen waaraan niet wordt afgedaan. De combinatie met
maatwerk betekent dat het concept zodanig divers inzetbaar is dat er zal worden gezocht naar een andere invulling van
het concept die wél binnen het budget past. Voor kwaliteit betaalt men en wat niets kost, is niets.



Gehele organisatie inzet
Bij een concept als DamesDraaienDoor waarbij wordt gefocust op kwaliteit op het podium en daarbuiten in alle
contactmomenten wordt commitment verwacht van alle betrokkenen. Manager, artiesten en bureau dienen op één lijn te
zitten om de kwaliteit te waarborgen. Een persoon die niet betrokken is kan afbreuk doen aan de werking van de
kernwaarden. Er moet te allen tijde worden gestreeft naar harmonie binnen de opvattingen van alle betrokkenen.
Hiervoor moet sprake zijn van onderling vertrouwen, duidelijke afspraken en een initiatiefrijke houding.



Onderscheidend vermogen / uniek?
De inzet van enkel vrouwen, de diversiteit van het concept, het maatwerk, de uitstraling en kwaliteit in alle facetten van
uitvoer tot aan de communicatie zorgen voor een algehele kwalitatieve uitstraling.
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Stap 3: Doelgroep – Riezebos & Van der Grinten (2011) en Gutman (1982)
De organisatie richt zich op een brede doelgroep maar richt zich met name op corporate events. DamesDraaienDoor wordt veelal
ingezet op bedrijfsfeesten, personeelsborrels, beurzen, productlanceringen en jubilea. Een kleiner deel van de inzet gaat naar
bruiloften, overige privéfeesten en festivals. De doelgroep betreft voornamelijk bedrijven vanaf 50 personeelsleden, MKB, maar ook
kleine bedrijven met tien werknemers maar een groot klantbestand. Voor de internationale markt wordt ingezet op bureaus. Zij zijn
de schakel tussen het concept en de nog onbekende markt. DamesDraaienDoor biedt met het concept een dienst voor de zakelijke
markt. In stap drie is het van belang de kernwaarden die belangrijk zijn voor de organisatie zoals opgesteld in stap 1, te vergelijken
met de waarden van de doelgroep door middel van Laddering. Dit kan worden bewerkstelligd met behulp van het Means-End Chain
model, ook wel betekenisstructuuranalyse (Gutman, 1982). Met dit model kan worden achterhaald welke waarden van de organisatie
overeenstemmen met die van de doelgroep en op welke momenten de doelgroep aandacht heeft voor de communicatie van die
waarden in concreet klantcontact.
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Stap 4: Positionering
De laatste stap van dit conceptueel model wordt ingevuld met behulp van een Brand Positioning Sheet (BPS), ontwikkeld door
Riezebos en Van der Grinten (2011). In de BPS komen aspecten aan bod zoals de doelgroepkeuze, de merkwaarden, betekenissen,
voordelen, bewijsvoering en merkessentie. Deze stap is een samenvatting van voorgaande stappen waarbij de eerste drie stappen
gericht zijn op de positioneringsanalyse en de overige zes stappen op de positioneringskeuze.
De stappen van de Brand Positioning Sheet (BPS):
(1)

Merkidentiteit: alle identiteitsaspecten worden benoemd, ongeacht of ze relevant zijn voor de doelgroep. Organisatieidentiteit en merkarchitectuur zijn het meest van belang.
All-female, uitstraling, maatwerk, veelzijdigheid, diverse samenstellingen, kwaliteit in alle facetten, persoonlijk contact,
uitstekende klantcommunicatie, sterke huisstijl, eenduidige communicatie, allround muziekstijl, innovatieve technologie,
inzet van de gehele organisatie.

(2)

Relevantie voor de doelgroep: Van alle attributen wordt vervolgens benoemd wat de relevantie of betekenis is voor de
doelgroep. Hieraan worden waarden gekoppeld + (3) Categorisatie: Binnen dit element worden de attributen benoemd,
betekenissen en waarden, zowel overeenkomsten als verschillen worden benoemd.

-

All-female, uitstraling, innovatieve technologie  presentatie concept tijdens uitvoering

-

Veelzijdigheid, diverse samenstellingen, allround muziekstijl, maatwerk  diversiteit, veel keuze

-

Persoonlijk contact, uitstekende klantcommunicatie, sterke huisstijl, eenduidige communicatie  duidelijke afspraken en
opbouw vertrouwensband/relatie.

-

Inzet van de gehele organisatie  interne factor, organisatieaspect  in te zetten in communicatiekwaliteit.

-

Kwaliteit in alle facetten  in huisstijl, drukwerk, online media, in uitvoer van het concept op het podium, in
communicatie met de klant  door hoogopgeleide dames, op niveau communiceren met de klant, keuzeproces
begeleiden, uitvoer van het concept op het podium en kwalitatieve spullen en techniek


Waarden: Social recognition, being well respected, warm relationships with other, sense of
accomplishment.

(3)

Keuze doelgroep en concurrenten: Binnen dit element wordt bepaald op welke doelgroep de pijlen worden gericht. De
concurrenten worden buiten beschouwing gelaten binnen dit onderzoek.
Kleine bureaus in de Duitse markt voor corporate events. Kleine bureaus zijn bureaus met een beperkt artiestenportfolio
(2 à 3 artiesten of acts, maar zeker niet meer dan 10).

(4)

Merkwaarden: Er is een set waarden ontstaan die passen bij de organisatie. Nu worden twee of drie waarden gekozen, dit
zijn de zogenaamde merkwaarden. Aan deze merkwaarden worden handen en voeten gegeven.
Kwaliteit (in alle facetten), maatwerk en all-female.

(5)

Betekenissen (of consequenties): In dit element kiest men voor functionele en/of psychosociale betekenissen waarop men
als merk inspeelt. Dit zijn ook wel ‘customer insights’ of ‘consumer insights’.
Zorg wegnemen, meedenken met de klant, het evenement onvergetelijk maken en persoonlijk contact en begeleiding,
flexibiliteit uitdragen en initiatief tonen.

(6)

Voordelen: In het zevende element worden voordelen gekozen die zullen worden ingezet in de communicatie.
All-female, kwalitatief op alle vlakken (hoogopgeleide dames, hoge kwaliteit materiaal, kwalitatief drukwerk, veel
contactmomenten en een open en vriendelijke benadering), maatwerk (zeer divers, offerte op maat, samenstelling op
maat, alles naar wens van de klant).

(7)

Bewijsvoering: Hierbij worden concrete producteigenschappen benoemd die worden gebruikt om de doelgroep ervan te
overtuigen voor het merk of de organisatie te kiezen. Deze eigenschappen worden ook wel ‘reasons to believe’ genoemd.
Hoogopgeleide dames, professionele muzikanten, veel contactmomenten, heldere afspraken, op maat gemaakte offertes
en evenementinvullingen door diverse mogelijke samenstellingen.
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(8)

Merkessentie: Op basis van stap vijf tot en met acht wordt vervolgens de positionering in een woord of bondige zin
samengevat. Hier wordt ook wel naar verwezen als ‘Brand Mantra’. Het wordt niet extern gecommuniceerd maar meer
gebruikt als kompas of drijfveer binnen de organisatie.
Quality beyond performance!

Het ingevulde model hieronder geeft nog eens een samenvatting van de vier stappen en de resultaten uit het veldonderzoek.
Gemarkeerd zijn de kernpunten die uit het onderzoek zijn voortgekomen. Zo is de waarde kwaliteit zoals is te zien zowel belangrijk
binnen de organisatie als binnen de markt, en eveneens heeft de doelgroep in de diepte-interviews vooral op kwaliteit te focussen.
Door in alle facetten de focus te leggen op kwaliteit kan een goede aansluiting worden gevonden in de markt en bij de doelgroep.
Door kwaliteit mee te nemen in de communicatie kan een onderscheidende positie worden verworden. In het advies in hoofdstuk 7
worden deze resultaten meegenomen en verder uitgewerkt.

98 | P a g i n a

99 | P a g i n a

