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Serie bureaudirecteuren, deel 3: Jan Rljkenbefg, strategy partner BSUR

Niet zoals de andere 400
Ondanks het gegeven dat de bureauwereld behoorl i lk wat slrategisch talent in huis heeft, loopt de branche

iuist in die zin bepaald nog niet over van geloofwaardigheid.Waar l igt dat aan en hoe geven de individuele

bureaus invull ing aan het begrip strategisch management? Afgelopen week was het woord aan Carsten

Kinast, deze week geeft Jan Biikenberg van BSUR zi jn visie.

tu kn N icolette H aget2eil H u lsebbs

Het Amsierdamse bueau B SUR ging rs€alfjaa! geledd ed start veui de

o\eduiging dlt en scherye merkalsie een inspnt,tnde en moriv€r€nde basis

moet tjn roor aI het etd gedeg vd e.n mok ofo.ganisane. Het loet Con

ceptin€ had sratcey paim.lan tujk€nberg roen nog niet Cesobeven, du

her ide€ vomde rauf de $arr alwel de basis voo! lei brreau. Rijkenberg:
'vanafhet 

begin het b€n we dan ook abjd een s@d lerwste dubbehol gewnd

e. gehad: €en /rari,e .o6Liran.t op gebied lan merkenbeleid en het doen

i"n neftenGatie en ed bftau voor design, g€int€gr*rde communicatie en

Staegisci bureaunanagement is volgds Rijhdlltrg alftn mogelijk aLs de

bureauleides ftn tuideljke lisie hebbm op het eigen concept Zowel jjj als

je hedserke$ moeten weten ieom je niet het,{of lureau bent dat h€t

ongsrtr zo doet * die mdere 4oo. Van het concept leid ie het Fonel alvan

i€ gq@ste nedewerkers en klanten. !n je bepaalt r@ral ook datgene war je

beeut njet voor gaat. At ie .lat schery hebt, gaai het erom dat je die gesetute

ziel koest.n, en rdsterkt, d is her eigenlijk niet \eel neer dd b\erdEgen van

.odes o ohuul (en zonodic @rigeren), ivaddoor na een aantal iare! ,o n

rceltig a lijfu ftd nog steeds tots is dar conce?r re rersterken. Dh ger &

ovfl het slgenen ziet Rijkenberg tinne! de gloi€ intemarioDale burealhe

tens m@ weinig terug an ivat zou klnnen gelden als ideale voedingsbodem

loor straleglsch blreaudageft dt.

tujkdberg: lk w.et nler of €. dar wel 1€el 'srrategisch bueaumaugemenf

wordttoegelast, tenzij je bedoelt.larmer aetiopsaldissen de deati€v€n eld€F

w€stoopt (ofeen sehtrl ions luea!) on weer *n $osptons'te v€nv€n en.

lk proefvejnig oldescheid, noch in de orgdisatisom, no.h in de dagelijlce

aaNturing vd plocessd, new busine$.ampak, et cet€ra, bij de jnteimtionale

buead{€tels. H€t model is daarom een me too plopositie geword€n.

Voor Rijk€lbeig en dies patuer loost Perikbetek€nt sraregisch managemenr

mo 2006 voonl udenlen der hoe ze het eindprodlct .ontift ltuen blr

v€n innoveren. Dat betekenlvolgens Rijlenkrg .lath€t bueauan4lement in

staatmoet zijn en fllturte deelo$ uin mensen zicb vnjvoelen on andere

vomenan comdi.atiete vdimm (zoals bijvoorbeeld de Clanour Sdetio

Ru) d l@El ook een samenwerking$om die verder gaat de het nol€ren

€n orded. We zijn erg ned+oadehme. en komen her llefst ongeEaagd

met kdsen op allerlci tuveau. Ofhei n! en nleu{ intemationaal subherk is

loor wnn€ler of en intemationaal Horeca plog1mma voor Davidofl Naar

onze eigen onbritileln€ kiikend zijn de oprichdng i€n BSUR Conslting d

BSUR Fa.to4' duidelijke uihloeisels var her 'zien van mdkkesm €n ero?

inspringen. Met BSUR Consulting adviseren $r bodrdmons rond alenei

nogelijk nerkvaagstuker. Met BSUR Facrory is een formule onnrikl<eld

ivamee (bestunde) klad€n gote hoeveelheden detutiefwerk tegen gdedu.

ceerdtddper jaar bii ons kunnen late! producem, in de w€tenscha! dat eke

uitvoering ook nog eeos consistdt n m€t .mt%qebeeld, too! en stijl vu de

kldt lD BSUR Agenqr EIke Lnir neert ft! geheel eEd rom vd smorer

ken nei d€ (d€eL)Hant, er ook eo eieen .onta.i De udts bevoogden ekd

Diet. Het t de kldt di€ zelfde loodeu kiest.'

tujkenbe€ reageert bilna reronhrmdigd als h€m g€nugd rcrdt ofer ergen

lijk $'el ves&n is tusd een mmaging direcior en een snraregy dnedor Heb,

ben wehctook nufter misrhien eenLreetje oler mde {ijn in nlowe zakkenl
'Dat 

zijn iwee tolaal !$&mende f,n.ds. Hoe goter hetlurea!, hoe eerdd er
'behoefte n am een man€rng dir{tor die niet irloudelitk met }lanten bezig

is tFhalve rclatietechnisch nisschio) md nct het d:€€njks l€iden van het

bueau. Ik zie dit lyte mei nane lni lok le vestigingen mn gotere intermtio

nale bueau die sterk op .daptie gdiclt zijn. Die klanienstategle en de caft

pagne ! dm gotmdeels intemabonaal bepaald. Hoe tleine., en ondem€m€n.

der. het bureau, des te meer je ziet dat dniete€n l]Haging direc.or is mer een

01 neer 'inspnationtste leiders . Dft kunnen srrategen, deatieve! of {bevlogen)

Rijkenbeig ven€cht de tonende jden €en nog steeds toenemende groei y@r

inttmatioual ingestelde b@aus in Ansr.dam dje loor de Xuopese reero

stdke diveE€l€ .on.ept€n ont$ikkele!, Hier zitten wathem kbeft ook nu al

de succe$en. Daanest liggen er volgds Riikdbcrg ook ka€n vooi

bueaus die enuil €d concept de ldatmet all€rlei denkbare oplo$ingen lun
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ne! \eirassen. Rijkenberg: 'co,ar.1i,ttr1oor 
en merk, met zijn volggroep

be.eikd, is toch i€ts hNl anders dan een eenzjidige, top doM nasamediaie

benadering. Niet rcor niets zien we bucaus ontsiaan rcnd bnnd actietion,

g4tuirg of digitale medle. Mu z€ Forden dln Frei te vaal in hokjcs ontlrik.

kcld. \!tuom tin bueaLs weer zo hat on die zdlfnur bitu€n le hale.l'

Mct h€t bdenstamde in gedachtenr hoe lodt het dat nog maar zo weinig

bueaus zi.h daa&€.kelijt profe$ion€el ortrilleien op hei g€bied rln de

digitalc m€dia? tuitenbery, omdat men nog zo gMg vasrhoudr aan die ft

commercjal en die 2I pagina adveltentie. Dd $in i€ prijzen nee, daamft

kan je of de ADCN borel aarhomen. \]nd digftde' zaken zjin niet sev om

te rDl<en. Dus d.t moet ftn speciali$ dan nad d@n Dat ond€nusen steds

$oto wordeDde delen van het budget van de Udt dic kmr op g!an, zier mer

maar nauweLijks. Zo ginghet bjivoorbeeld ookmer hetniet op tijd zien. deshjds,

!a. oftomende disciplnes a1s DM en sP. Bij BSUR woidt veel gedam m

alerlei nidwe vomd, ook digitaal maar zelf intemet bousrn bijvoorbeeld,

sat wc een amtal imn gelede. in huis haddd, hebben e€ afgestoten. orze

f{rus is l:lanten advisercn o? sirategis.ne en oeati€ve mogelijtheden bimm

het gehel lan alle merkinspmingcn.

Patjepeiedse excessen

Dc grooiste verlieeB wor.len de homend€ jren volgens tujtenLrelg voonl

bueausdienleti.norcren. D\rds d@r,lle disciplines h€en zullen de bu€aLs

ierliezer die lloedeloos aan eo oud a.hterhuld bweaumodel blijven !asr,\ou

den, teniil dekl.ntenmagzi.hin albnei andeledchtingenonrvikkel L Ande6

g-egd: bu€aLs me isi€, lefen oveiillgingskachr zijn de winnaa$, ofze nu

hoogstaandnerlGdvies ercanpagnesdo€nolpeBoneeiswe$ingofnedia.'

€lrn doofilosolernd is e.ultelndelijk toch een bureaugoep die her detond

de njd volgcns Ritkenberg erg moe jh gaat ]fij€m. Bij grote mediabueaus

bes!€u ik nauwelijks visie. Het ziin n.chinene.n gavorden, sta.lrrofcs van

hct sp€l rcdCrot€ rolmes tegen piep}lcine Frcertages coImisie . Daar gaat

en geloofwaaidigheidslrobl€cm onrstaan.

lnhe erlengdevanhetsignalere!larl<ansencnbedreigingenlidrdevIA

rc.cntelijk onderzoek veirjchten naar d€ poslne an de bnnche, r€Miil oot

aldele ?atilen inmidd€ls d€rgelijk ondesoek lxtL.n uiroeren o publjc.

ren. Zoals biivoorbeeld Managemenr Tcam. ln hur consrlranrsonderzoek

komt de communiatiebnnche i€n opzichte van de ander€ consuttanrs zeker

niet als beste rit de bus volg€ns Rijtenberg ligt dai aan de rcors lan h.r

vah. Dle roots sorden beleld dooi mahers, docners en arriesten ,En nrer

bijroorbeeld pnjzenlesrivals ivordt her bccld dat burears rooBt (loor zich

zelf) dingen siLlen nilen, verdo ienterkr. Tel dad nog rat patjepeieng.

excessen uit het re..nre verleden bii op (rle dc liskef€t.persillage van nog

niet zo h€€l lan g geleden) en je rvect g€noeg: ondanks dar bueaus zeer waa.

schijnlijk veel shategrsch .onsultancy talent hebben en lrspleredcr rap-

toten (hrijvrn dm menlg'kruiseras tre}kcnde' consullancn hebben ze de

Celoo6vaadigheid bij lange na riet.

Ritkenbdg hftft eer duidelijke vlie op winnaaa en vedieze$ en daomft ootr

op hoe BSUR zich de konende t{ee jaar rcidft moet gun ontsitteler en wai

de tools ziin die d:Hbij ingezet $oiden. \u M in e€n iad de 'pndide heb

ben afgoondnerdeopriclthg!u BSUR Consultii€en BSUR lactoq met

ESUR Agen.l in het midden . is de aaldacht er looEl ot gericht el|c mit zicl

zeuStandig tc lar€n onraikkelen. Het tin belrust aFrte av s gesrrden. met

vdiheid
'Vaktecbnn.h zxlen we duidelijte epcrisflelden lan BSUR zffls de Con

.epting filosoie, Constddy Moring Brands en Br.nd Ico.lcs nationaal d

lnternationaal verdlr op de kaart zetien. \ranr als se iers koesrer€n, ts het d€

lrijheid od ic kDnen innoltren, er?cnmenreren en forten mrken. !n her is

njn on talent ook die dihdd re gunen. al heert het wrl eens een afschrijqr*ic

gekost. We publceren bolten, re maken ilms olLr loung Adulr bends (.lrie

nr ro jaar tjid) en ovcr d€ l@kod st lan het v.L (Brand l.onics). Dar zijn gen

goedkolt Fodu.ti€s, ,naar door ze n.t veel jonge nensen re maten. verdie

Jan Bijkenbeq: we zijn ers nede-ondetnenet en kanen het liefst ansewaasd

net kahsen op alerleiniveau

pen st ons in de {inerutionale) llefds etr is iedered in row}. zo oeeer je

een interrution le, inno€tifle en inspltrende .aftuu Dat doen !r wat ons

betreft nog jdm. Al * orden {€ \rel eens moe van onze t€ grore imolariedriil

Dadom is het ivel pr.ltig dat wc nu mensen hebben @ ane dric BVs) die de

dage iikse ireshlurLiikc ako grotendeels van oB hcbbm overge.omei. opdat

wij ons vooDl kmnen bezlghouden met }lekbord zijn o! srrategiKh, otarief

-  o r  d -a"  " r  d

Wie is Jan Riikenberg?
Jan Rljkenbefq (501 is.eclamemakersinds 1982

Schr€ef boek Concepling, over'het creoreo en managen van me&en in
hel comnuiicati€geori€nteerdenjdpe.k. Hel boekveFcheen in 1997, is in
NederLand toe aan de aclrtsre ediie, waanree lrermer circa 10.000 exem-
paren een ma etingklassieker s qeworden Hetboekis n 2001ookin her
Engelsverechenen en afselopen jaar in hetSeNisch.

Wasls coumnist bil diveree titdschiften, waaronder Beis.evue, [16{eiing
Tribune,ldentity [,,latte6 en schrijit nu €okvoo. hetman0enb ad Besrl]fe.
ls voouittervan de club van hardlopende managers 'Centuflons 

en heeft
tien marathons op zjn naam staan, waaronder dle van New York, Beljng,

R0me, Havana, Berlijn, Bonedan en Terschellinq.

0p ziin nachtkasije ligt het lroek Hairy Pott* deel zes. Enqelstalis lwanr
leest bljvoorkeur Enqes). ook'Good t0 Great van Jim Colins,'Als een
speef over dadei, vao Aad l,,lunt2 en de laarsrevanYoupvan'tHek Leesr
blj voorkeur meerdere boeken tegelijk.

Hooptooit relfnog eens een rornan te schilven.


