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DIRECTEUR RUUD VINKE START MET TIKTICKETS SAMENWERKING MET CTS EVENTIM

“We willen in de top 3 van aanbieders komen”
Toen MerchandisingDirect zich op het hoogtepunt van de 
internetluchtbel stortte op het faciliteren van webshops, kon 
men niet vermoeden zelf nog eens een grote ticketverkoper te 
willen worden. Toch is dat de volgende ambitie van directeur 
Ruud Vinke, waarvoor hij in CTS Eventim een partner vond.
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▶   TIKtickets wil meer entertainment bieden
▶  Mogelijk in de toekomst meer dochterbedrijven
▶  Ticketverkoop ruimschoots verdubbeld in 2009

R
uud Vinke begon in mei 2000 met 
MerchandisingDirect (MD). Hij verliet daar-
voor zijn post als algemeen directeur van 

PolyGram Music Publishing. Voortvloeiend uit haar 
kernactiviteit (zie kader) verzorgt MD ook de ticket-
ing voor een aantal partijen, zoals CMC2 (concert at 
SEA, Zand), BLØF, Ernst Bobbie & De Rest, La Bastille 
Live en Supperclub. Daarmee zijn op jaarbasis enkele 
honderdduizenden tickets gemoeid, inmiddels goed 
voor 30% van de omzet. “Toen de ticketingactiviteit 
zulke substantiële vormen begon aan te nemen, 
besloten we die verder uit te bouwen onder de naam 
TIKtickets. Dat gebeurt per januari 2009, ondersteund 
door de business-to-business slogan ‘there’s a new TIK 
in town’. In april van dit jaar kwamen wij een partnership 
overeen met het Duitse CTS Eventim, dat in 2007 meer 
dan 60 miljoen entertainmentkaartjes verkocht.” MD 
hoopt door deze overeenkomst, én door meer festivals 
als klant aan zich te binden, volgend jaar het aantal 
verkochte tickets ruimschoots te verdubbelen.

Met deze deal is overigens geen aandelenruil 
gemoeid, zegt Vinke. “Binnen de samenwerking 
gebruiken wij de software en back end van Eventim, 
doen gezamenlijk de marketing en faciliteren voor 
hen een deel van de ful� lment en het callcenter.” 
Dit laatste houdt in dat de eerste lijnen bij TIKtickets 
binnenkomen, waarna de rest wordt doorgesluisd 
naar het grootste callcenter van Nederland, dat 1200 
werkplekken heeft. “Ik vind het belangrijk om in 
contact te blijven met de consument”, zegt Vinke over 
de reden van deze stap. “Zo weten we wat er leeft en 
speelt en kunnen we het callcenter scherp houden. 
Het voelt als een inkoper die een dagje in de verkoop 
meeloopt.”

Service moet beter
CTS Eventim heeft zoals bekend een wereldwijde 
overeenkomst met Live Nation voor de verkoop van 
haar concertkaartjes. Daar plukt ook TIKtickets als 
facilitair bedrijf dus de vruchten van. Achterliggend 
idee van de samenwerking met Eventim is enerzijds 
dat de klanten geen omkijken moeten hebben naar 
de hele ticketing, de betaling, de consumenten, enzo-
voort. Zij moeten zich helemaal kunnen concentreren 
op de organisatie van het evenement. Anderzijds 
moet de service voor het kaartjeskopende publiek in 
Nederland fors verbeterd worden. “Wij vinden dat dit 
bij andere partijen niet goed genoeg geregeld is. Als 
men ons belt, moet er snel iemand aan de telefoon 
komen, die vriendelijk is en adequaat helpt. De 
bereikbaarheid moet optimaal zijn, de software moet 
goed werken, enzovoort.” Vinke wil niet inhoudelijk 
reageren op de chaos zoals die ontstond bij de on-
lineverkoop van Metallica- en AC/DC-tickets. “Je bent 
van zoveel dingen afhankelijk. Wij proberen dit soort 
problemen in elk geval te voorkomen door gebruik te 
maken van een schaalbaar systeem.”

Afstand verkleinen
Ook de eigen organisatie zal volgend jaar behoorlijk 

groeien. Er werken momenteel 12 mensen bij MD 
en dat worden er volgend jaar 25. “Dat heeft alles 
te maken met onze groeiambitie”, aldus Vinke. “We 
willen een top 3-ticketingbedrijf worden.” Hoewel hij 
aangeeft een ‘ongeduldig mannetje op dat gebied’ te 
zijn, wil hij zich niet op een tijdspad vastpinnen. “Dat 
hangt van te veel factoren af.” Deels heeft TIKtickets 
dat natuurlijk zelf in de hand, maar ook over de eigen 
bijdrage aan het succes wil Vinke niet te veel kwijt. 
“Klanten moeten het bij ons leuker vinden om tickets 
te kopen dan bij onze concurrenten. Indachtig onze 
nieuwe slogan ‘live beleef je meer’ willen we de 
consument meer deelgenoot maken van de beleving. 
We willen meer entertainment bieden. Bij het bestel-

“De service voor het publiek is bij andere 
partijen niet goed geregeld”
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len van kaartjes via de site gaan we de mogelijkheid 
bieden gelijk een cd of T-shirt te bestellen, of alvast 
de consumptiebonnen en parkeertickets te regelen. 
Ook tijdens het evenement zelf willen we de afstand 
tussen de artiest en de bezoeker kleiner maken. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan een kijkje achter de 
schermen.”

Grensoverschrijdend
Onder MD komt dus de dochteronderneming 
TIKtickets. Daarbij probeert MD ticketing en verkoop 
van gerelateerde producten bij elkaar te krijgen. “De 
deals van onder anderen 
U2, Madonna en Jay-Z 
met Live Nation omvatten 
eigenlijk alles wat ik met 
ons concept bedoel”, aldus 
Vinke. Met al haar plannen 
zou MD artiesten in de toekomst een 360-gradendeal 
kunnen bieden, maar dat is (‘nog’) niet waar Vinke 
hier op doelt. “Het is de bedoeling dat consumenten 
zoveel mogelijk verschillende artikelen van onze con-
tractanten in het winkelwagentje doen. Wij kunnen 
Live Nation-achtige deals goed faciliteren. Daarom 
zijn wij ook een interessante partij voor Eventim.” 
De aansluiting bij het Europese ticketnetwerk van 
Eventim maakt ook ‘cross border’-verkoop mogelijk. 
Daardoor gaat voor MD een wereld aan potentiële 
klanten open.

Meer marketing
TIKtickets blijft waarschijnlijk niet de enige MD-

dochter. Voor de toekomst valt te denken aan 
TIKmanagement, TIKmusic, TIKmedia, TIKbookings, 
TIKevents, enzovoort. Dat wil overigens niet per se 
zeggen dat MD ook een platenlabel gaat starten of 
zelf evenementen organiseren, verduidelijkt Vinke 
desgevraagd. “Het zijn meer denkrichtingen, om 
voorbereid te zijn op mogelijke toekomstige ontwik-
kelingen. We zijn bijvoorbeeld al bij een aantal eve-
nementen betrokken, niet in de laatste plaats omdat 
VanVelzen (waarvoor MD het management doet) op 
diverse events optreedt. Wij hebben dus veel contact 
met promotors, die altijd op zoek zijn naar marketing. 

Dat platform kunnen wij hen bieden, want doordat wij 
de tickets verkopen, hebben ook wij er belang bij dat 
de marketing goed op orde is.” TIKtickets zal komend 
jaar dan ook aanzienlijk meer in marketing investeren. 
Zo komen er � yerteams, die bij grote evenementen 
in de ArenA en Heineken Music Hall (die naast het 
kantoor van het bedrijf liggen) concerten onder de 
aandacht van het publiek zullen brengen.

Servicekosten te laag?
MD leeft van de servicekosten, een onderwerp dat 
veelbesproken is. Recentelijk besteedde het tv-
programma Radar er nog aandacht aan. “Wij gaan 
daar helderder in worden, want ik vind dat je de 

consument moet uitleggen waar ze die kosten voor 
betalen. Dat er loonkosten met onze bedrijfstak ge-
moeid zijn, overhead, systeem- en productiekosten, 
verzendkosten, 19% btw, enzovoort. Er komt ook 
een button op onze site waar dit allemaal uitgelegd 
wordt. Overigens zijn de servicekosten in Nederland, 
vergeleken met de rest van de wereld, laag. Bij drie 
kaartjes voor Céline Dion in Las Vegas moest $58,- 
servicekosten betaald worden, exclusief verzending.” 
Nu gaat MD straks, als de samenwerking met Eventim 
loopt, gemiddeld minder kosten maken. Gaat de 
consument dat in de servicekosten merken? “Wij 

zullen die kosten altijd op een 
concurrerend niveau houden. 
Maar wij kunnen niet – zoals 
sommige anderen – een 
bedrag per order vaststellen 
(i.p.v. per kaartje, WS) en 

dat zo laag maken, dat we de organisatie er niet van 
kunnen betalen. Aanbieders die dat doen hebben 
niet de bedoeling de promotors het werk uit handen 
te nemen en de handling op een klantvriendelijke 
manier af te wikkelen. Onze visie is, dat consumenten 
daar best iets meer voor willen betalen als de service 
maar optimaal is.”

Vinke noemt zijn business ‘tot nu toe niet heel 
conjunctuurgevoelig’, omdat veel van de verkochte 
producten vrij laagdrempelig zijn. “Bovendien is dit 
een belevingseconomie, waarin mensen vermaakt 
willen worden.” Een uitspraak die hij overigens op 
blank hout afklopt… ◾

MD faciliteert webwinkels voor partijen die 
goederen via internet willen verkopen, maar 
waarvoor dit geen core business is. Dit gaat 
van het bouwen van de shops tot de betaal-
methodieken, distributie, voorraadbeheer en 
customer service. MD levert momenteel 2800 
verschillende producten uit voorraad, van 
cd’s en concertkaartjes tot hardloopsokken en 
hockeyclinics. Klanten zijn onder meer Studio 
100 (goed voor ruim een derde van alle produc-
ten), Stage Holding, Ernst Bobbie & De Rest, 
BLØF, Within Temptation, VanVelzen en vele 
andere artiesten, SBS Groep, concert at SEA en 
Rabobank. 80% van de business, waaronder 
ook het management voor VanVelzen en Eddy 
Zoëy valt, is entertainmentgelieerd.

Kernactiviteit 
MerchandisingDirect

Ruud Vinke gefl ankeerd door zijn medewerkers.

“De afstand tussen de artiest en 
bezoekers moet kleiner worden”
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