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In 2004 kreeg GfK door de overname van de
activiteiten van Entertainment Datacentre
Holland en Mega Charts vaste voet aan de
grond in de entertainmentbranche. Een bijko-
mend effect was dat door die krachtenbunde-
ling krapte ontstond in het oude kantoorpand
van GfK. Een dag na de verhuizing, op 20 juni
jl., was het vakblad te gast in het gloednieuwe
gebouw. Een onderkomen waarin veel aan-
dacht is besteed aan het werkklimaat.

Wat waren de uitgangspunten van de zoektocht
naar het nieuwe pand?
“Ik vond het belangrijk een duidelijk zichtba-
re locatie te hebben. Het
moest ook een eigen
gebouw zijn, waar we onze
eigen identiteit in konden
leggen. Dat vonden we in
onze nieuwe behuizing
aan de A9. Een groot pand
met veel glas, dat exact
symboliseert waar GfK
voor staat: het bieden van
inzicht, doorzicht én uit-
zicht. We hebben dit pand
op de groei genomen: de
derde etage staat nog leeg.
Daar staan nu tafeltennis-
tafels.”

Het nieuwe pand wordt
gekenmerkt door veel open
ruimten en licht. Waarom?
“In het vorige kantoor had
iedereen een eigen kamer.
Veel mensen deden hun
deur dicht. Dat kwam de
communicatie en het onderlinge contact niet
ten goede. Daarom heb ik ervoor gekozen gro-
te ruimten te creëren, waar de afdelingen bij
elkaar zitten. Om overlast te voorkomen, is

alles ruim opgesteld en is veel gebruikgemaakt
van geluiddempende materialen. Alleen de
leden van het managementteam hebben een
eigen kamer maar die hebben glazen wanden,
zodat zij toch zichtbaar zijn.”

Is het beoogde effect daarvan al merkbaar?
“Nu, op de dag na de verhuizing, is het al
gezelliger en wordt er meer informatie uitge-
wisseld. Mensen gaan ook opeens koffiepau-
zes houden, wat voorheen nooit gebeurde. Ik
denk niet dat dat afleidt van het werk, maar
juist dat die afleiding de concentratie ver-
hoogt. Ik noem het ‘het nieuwe werken’. Je

hebt als werkgever de verplichting te zorgen
voor een optimale werksituatie. Vlak naast het
gebouw is een kleine boulevard aan het water
waar mensen bij goed weer kunnen zitten en

Batavus heeft speciale GfK-fietsen ontwik-
keld, die het personeel kan gebruiken om naar
de stad of het station te fietsen.Van de 25 stuks
waren er op de eerste dag al 14 in gebruik. Er
werken veel sportievelingen bij GfK, die jog-
gend of op zo’n fiets naar het werk komen.

Voor hen hebben wij een doucheruimte laten
maken, waar zij zich kunnen opfrissen en
omkleden. De filosofie is dat sporten goed is
voor de geest en dus ten goede komt aan het
werk. Ook doen we meer met entertainment.

We hebben verder een
cateringbedrijf ingescha-
keld dat de lunches ver-
zorgt. Ook daarbij staat de
gezondheid van de mensen
voorop. Er worden dus
geen snacks geserveerd,
maar wel broodjes gezond,
besmeerd met Becel
Light.”

Hoe komt jullie intrede in
de entertainmentbranche in
het nieuwe pand tot uit-
drukking?
“We waren natuurlijk een
traditioneel marktonder-
zoeksbureau en entertain-
ment is een heel andere
wereld. Toen EDH en
Mega Charts naar Amstel-
veen kwamen, ontstond
een beetje de reactie van
‘die jongens hebben alles

(stereo-installaties en tv’s bijvoorbeeld, red.)
en wij niet’. Nu hebben we wat entertain-
mentsfeer in het bedrijf gebracht. Op alle afde-
lingen zijn plasmaschermen opgehangen

Rein Wiendels (47) over de toekomst van GfK:

Van ‘databoer’ naar
consultant

In april 2005 was Rein Wiendels 25 jaar werkzaam bij GfK Marketing Services.
Begonnen in de buitendienst, schopte hij naar eigen zeggen een aantal jaren
flink tegen de organisatie, waarna hem verteld werd dat hij het dan maar zelf
moest proberen. Hij is er nu general manager. “Ik weet dus waar mijn mensen
het over hebben en probeer me daarin te verplaatsen”, zegt Wiendels. Een
interview over ‘het nieuwe werken’ en de toekomstplannen van GfK.
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Een typische exponent van ‘het nieuwe werken’: GfK heeft fietsen laten ontwikkelen die de

werknemers vrij ter beschikking staan.

“Op alle afdelingen zijn
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bijvoorbeeld naar MTV

gekeken kan worden” 
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waarmee bijvoorbeeld naar MTV gekeken kan
worden. In ons bedrijfsrestaurant hebben wij
een aantal gameconsoles geplaatst. Zo bieden
we hopelijk een goede mix in werk en aflei-
ding. Het is de verantwoordelijkheid van de
mensen om dat niet uit de hand te laten
lopen.”
Meten is jullie vakgebied. Hoe ga je het effect
van dit alles op langere termijn vaststellen?
“We hebben enquêtes opgesteld en er is een

interne website ge-
maakt. Ik heb de
mensen gevraagd
niet te gaan schreeu-
wen als er iets niet in
orde is, maar dit naar
die site te mailen.
Dan wordt de klacht
in behandeling geno-
men. Het leuke is, dat
we tot nu toe voor-
al positieve feed-
back hebben gekre-
gen. Het doel is dan
ook dat de investe-
ringen leiden tot het
enthousiasme dat we
nodig hebben om te
kunnen groeien.”

Komt daar een aap uit
een mouw?
“Nee hoor, daar doe
ik niet geheimzinnig
over. Er is een aantal
terreinen waarop GfK
wil groeien en dat
kan alleen met ge-
motiveerd personeel.
Het mes snijdt dus
aan twee kanten.”

Op welke gebieden
zoal?
“GfK wil een grote
rol spelen in het toe-
risme en we zullen
zeker ook groeien 
in de entertainment-
branche. Tot voor
kort was in deze

branche een wildgroei aan data in omloop.
De afgelopen twee jaar is daarin een enorme
verbetering gekomen. Wij hebben neutrale
en professionele data in de markt gezet,
waarmee de fabrikanten nu ook steeds beter
beginnen te werken. Het is aan ons om
duidelijk te maken wat je met die gegevens
allemaal kunt doen, want bij goed gebruik
kosten onze data geen geld, maar brengen
geld op.”

Waarom neemt GfK de interpretatie van de data
niet zelf voor haar rekening?
“Dat willen we ook zeker gaan doen. Buiten
de entertainmentbranche heeft GfK het image
van ‘databoeren’. Onze nieuwe insteek is ech-
ter: wij leveren data, maar zijn consultants en

helpen onze klanten analyses te maken en
beleid te formuleren. Het is niet ondenkbaar
dat volgend jaar - op de derde etage wellicht -
een soort ‘GfK-school’ ontstaat, waar mensen
opgeleid kunnen worden om met de data om
te gaan. Ook zijn we bezig met een systeem
dat ons in staat stelt voorspellingen te doen.
Dat moet binnen twee jaar een van onze stan-
daarddiensten worden. Entertainment-
producten lenen zich daar bij uitstek voor. Op
die manier willen we een bijdrage leveren aan
het verder professionaliseren van de enter-
tainmentbranche.”

Hoe zie jij de toekomst van deze bedrijfstak?
“Door alle nieuwe ontwikkelingen blijft deze
branche nog heel lang in beweging. Dat zal de
omzet wel rollende houden. Het grootste pro-
bleem zit ‘m in het illegale kopiëren en
downloaden. Maar als gezegd wordt dat daar-
door 10 miljoen cd’s minder verkocht zijn, zeg
ik: ‘die 10 miljoen stuks zouden nooit allemaal
gekocht zijn. Maak je dus niet zo zorgen om
die 10 miljoen, maar steek je energie als indus-
trie in het bestrijden van het illegale gedrag’.
Dat is een maatschappelijk probleem. GfK
probeert daaraan een bijdrage te leveren door
illegaal product, op straffe van ontslag, buiten
de deur te houden. Tegelijkertijd: entertain-
ment is een sexy product, maar de gemiddelde
winkel is niet bepaald sexy. Ons wordt door
winkeliers wel eens onze visie daarop
gevraagd en die luidt: er moet veel meer aan-
dacht besteed worden aan het binnenkrijgen
van de consument en probeer daarbij eens iets
op te steken van winkels die het wel goed

Interview

Rein Wiendels: “Er is een aantal terreinen waarop GfK wil groeien en dat kan

alleen met gemotiveerd personeel.” 
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doen. Retail is wat inrichting
betreft niet erg vooruitstrevend
en ik vind dat wij de taak hebben
dat soort dingen te blijven roe-
pen.”

Maar winkeliers kunnen zich extra
investeringen vaak niet veroorlo-
ven…
“Ja, dan moet je misschien iets
anders gaan doen.”

Dat komt een beetje vreemd over.
GfK heeft toch alle belang bij een
gezonde entertainmentbranche met
zoveel mogelijk potentiële afnemers?
“Het is niet zo dat hoe hoger de omzet is, hoe
hoger het aantal potentiële klanten. Maar als
de markt heel slecht gaat, kan dat wel ten kos-
te gaan van het aantal leveranciers. Dan wor-
den ook wij in onze portemonnee geraakt.
Daarom willen wij ook als consultant met de

klant meedenken over hoe we dingen kunnen
veranderen. Het grote probleem ligt in belan-
genverstrengeling. Ik kan niet dezelfde mede-
werker naar Philips en Sony sturen met het-
zelfde verhaal, maar ook geen 100 mensen
extra aannemen. Daar denken we nu hard
over na, want de behoefte is er. Wij kunnen

inmiddels goed inschat-
ten welke ontwikkelin-
gen eraan ko- men, hoe
succesvol die worden
en welke impact ze heb-
ben. Kijk naar de nieu-
we consoles die eind dit
jaar, begin volgend jaar
de markt zullen verove-
ren. Die zijn zo geavan-
ceerd, dat móet leiden
tot een stimulans voor
de software. Dat dat
niet altijd via de kassa
gaat, is heel vervelend.”

Jullie zullen zelf ook wel
te maken hebben met
het doorkopiëren van
jullie data?
“Uiteraard. Er is een
grote retailer in Neder-
land die weigert met
GfK samen te werken,
maar wel onze informa-
tie wil hebben. Wij
weten dat er leveran-
ciers zijn die die gege-
vens verstrekken. Daar-

mee creëer je ook als leveran-
cier een probleem voor jezelf.
Aan de ene kant verwijt je GfK
dat die retailer niet in het
onderzoek zit en aan de andere
kant zorg je ervoor dat hij geen
reden heeft om zich aan te slui-
ten. Gelukkig merk je dat de
jongere mensen die daar bezig
zijn met marketing, wel
behoefte hebben aan GfK-data,
dus ik heb er vertrouwen in dat
het goed komt. Het is gelukkig
nog maar zeldzaam dat een
bedrijf zijn data niet wil

afstaan. Iedereen heeft er belang bij te weten
hoe hij het doet ten opzichte van de markt.

Maar als je die informatie niet via de officiële
weg krijgt, weet je niet hoe betrouwbaar die
is.”

Hoe ontwikkelt de omzet van GfK zich?
“Ondanks het wegvallen van enkele grote
klanten bij consumentenelektronica, door het
samengaan van activiteiten en het wegvallen
van markten zoals analoge fotografie, maken
wij een gezonde groei door. Dat komt mede
doordat we uitbreiden naar andere branches,
zoals entertainment - en daarbinnen binnen-
kort met boeken - en toerisme.”

Hoelang zie je jezelf dit werk nog doen?
“Ik heb nog steeds veel plezier in mijn werk
en heb veel producten en productgroepen
zien komen en gaan. Ik zal niet tot mijn 65ste
werken, maar hoop dat ik het huurcontract,
dat per 1 juni voor tien jaar is aangegaan, nog
kan verlengen. Daarna wil ik langzaamaan
meer gaan genieten van mijn hobby: water-
sport.”

Interview

Het nieuwe pand symboliseert wat GfK wil uitstralen: het bieden van inzicht,

doorzicht én uitzicht.

“Entertainment is een

sexy product, maar de 

gemiddelde winkel is niet

bepaald sexy”

“Wij willen als cunsultant met de klant meedenken over hoe we dingen

kunnen veranderen.” 
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