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Samenvatting

Een uitgeverij is een onderneming die met uiteenlopende zaken rekening moet houden om
succesvol te kunnen opereren. Voorop staat de keuze van een artistiek werk dat de moeite
waard is om te worden uitgegeven en waarvoor voldoende belangstelling bestaat.
Daarnaast moet rekening worden gehouden met aIle aspecten van het ondernemerschap,
zoals een efficient produktieproces, kostenbeheersing, Public Relations en een overwogen
marketingstrategie.
Voor Fingerprint Productions zijn deze elementen eveneens aan de orde. Fingerprint
Productions is een kleine uitgeverij die bestaat sinds 1992. Zij onderscheidt zich van
overige uitgeverijen door bibliofiele uitgaven, produkties die in geringe oplage verschijnen en waar bijzondere aandacht aan vormgeving wordt besteed. De vormgeving van de
produkties is de sterke kant van Fingerprint Productions. De zakelijke belangen worden
nog weI eens uit het oog verloren.
Om de continuiteit van Fingerprint Productions te waarborgen zijn een aantal actieplannen
opgesteld. Zo is er in de eerste plaats een marketingstrategie opgesteld, waarin een
opslitsing wordt gemaakt naar de lange en korte termijn. Op lange termijn wordt
aangeraden om in de toekomst te kijken en op het gebied van financien en marketing
beleidsplannen op te stellen. Het uitgeven van het werk van een bekende persoonlijkheid
stimuleert de verkoop en daarom zouden contacten met bekende auteurs moeten worden
aangeknoopt of verbeterd.
Op korte termijn worden de volgende activiteiten noodzakelijk geacht. Fingerprint
Productions is er nog niet in geslaagd om de gehele potentiele doelgroep te bereiken. De
communicatie met de markt behoeft dan ook verbetering. Hierbij kan men denken aan het
uitbrengen van een brochure en andere communicatie-uitingen (video, presentaties). Het
proces van het leggen met contacten tot het verschijnen van een uitgave loopt niet
gestructureerd. Een projectmatige aanpak zorgt voor verbetering. Toekomstige uitgaven
moet meer aandacht worden besteed aan budgettering en calculatie. Bij het budgetteren
moeten aIle kosten worden meegenomen, ook de kosten van tegenvallende verkopen.
Tevens moet gedurende het proces de hand worden gehouden aan deze budgettering om
voortdurende overschrijdingen tegen te gaan.
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Voorwoord

Deze opdracht is uitgevoerd in opdracht van de Bedrijfskundewinkel, verbonden aan de
Technische Universiteit Eindhoven. De Bedrijfskundewinkel is een door studenten geleid
adviesbureau met als doel op niet commerciele basis onderzoek te verrichten voor
diegenen, die niet over de capaciteiten beschikken om een commercieel adviesbureau in te
schakelen.
Dankzij de Bedrijfskundewinkel ben ik in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met
de boeiende wereld van de uitgeverij. Een omgeving, die ik heb ervaren als een paradox
van ondernemerschap en kunstliethebberij. Waar een ware uitgever herkend kan worden
aan zijn Hefde voor het goede boek zal een succesvolle uitgever zijn voldoening moeten
halen uit een verkoopbare produktie.
Ik heb het uitvoeren van deze opdracht beschouwd als een interessante ervaring en ik
hoop dat de resultaten voor de uitgevers van Fingerprint Productions een stimulans zullen
zijn bij het uitbouwen van hun activiteiten.
Yvonne.Koks

Eindhoven, januari 1995
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INLEIDING

Aanleiding
Een uitgeverij heeft vandaag de dag te maken met een aantal niet-beinvloedbare zaken die
het uitgeven bemoeilijken. Zeker voor kleine uitgeverijen is het niet makkelijk om staande
te blijven temidden van de concurrentie. Desalniettemin is de prikkel voor vele kleine
uitgevers dusdanig groot dat zij de uitdaging aangaan. De opdrachtgever is zo'n kleine
uitgeverij, die - met de eigen (beperkte) middelen die ze heeft - goed vormgegeven
eindprodukten op de markt wit brengen. De verkoop vindt echter niet steeds zo talrijk en
snel plaats als de uitgevers graag zouden zien. De te beperkte verkoop vormt op de lange
duur een bedreiging voor het voortbestaan, omdat de terugverdienperiode van gedane
investeringen te lang is geworden. Bovendien staat dit in schri! contrast met de wens van
deze uitgeverij om te groeien.

Methode van onderzoek
Om beter inzicht te krijgen in de materie is stapsgewijs te werk gegaan:

*
Literatuurstudie
De beschikbare literatuur is op hoofdlijnen bestudeerd en hiervan is een literatuurstudie
gemaakt met daarin de meest relevante aspecten.

*
Beschrijving huidige situatie Fingerprint Productions.
Door middel van gesprekken met de twee uitgevers is een beeld gevormd en neergelegd
van de huidige situatie.
*
Analyse van de verzamelde informatie.
Er is gezocht naar een verband tussen de algemene literatuurstudie en de specifieke
situatie van Fingerprint Productions met als resultaat een marketingplan.
*

Detailonderzoek van enkele deelaspecten.
Hiermee wordt bedoeld eat enkele deelaspecten nader zijn uitgewerkt.

*

Verslaglegging en afronding.

Opbouw
De hoofdstukindeling van dit verslag sluit aan bij de verschillende stappen van het
onderzoek. Zo kunt u in het eerste hoofdstuk een literatuurstudie vinden over de hoofdpunten van het uitgeven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van
de huidige situatie van Fingerprint Productions. In het volgende hoofdstuk vindt u een
neerslag van het uitgewerkte marketingplan. In het laatste hoofdstuk zijn enkele deelaspecten nader uitgewerkt.
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PROBLEEMDEFINITIE

De probleemdefinitie die aan dit onderzoek ten grondslag ligt, kan als voigt worden
samengevat:

Hoe moet Fingerprint Productions te werk gaan om de continurteit in het uitgeven te
waarborgen?
Het beantwoorden van deze probleemdefinitie behoeft nader onderzoek op een aantal
deelvragen:
Welke aspecten spelen een belangrijke rol in de wereld van de uitgeverij?
Welke aspecten spelen een belangrijke rol voor Fingerprint Productions op dit
moment?
Welke opties zijn mogelijk en realiseerbaar voor Fingerprint Productions in de
nabije toekomst, op middeUange en lange termijn?
Na een globale literatuurstudie ontstond een beeld van de zaken die van belang zijn voor
de uitgeverij in het algemeen. Aspecten als bekendheid en persoonlijkheid van de auteur,
publiciteit en kostenbeheersing in een zeer concurrende markt zijn zaken die ook
Fingerprint Productions raken. Hieruit voortvloeiend zijn op dit concrete niveau nieuwe
vragen opgeworpen:
Hoe kan contact met potentiele klanten tot stand worden gebracht?
Is het mogelijk publiciteit te beinvloeden?

Op welke wijze moet Fingerprint Productions naar buiten treden?
De antwoorden op deze vraagstellingen zijn verwerkt in het voor u liggende verslag.
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HOOFDSTUK 1

HOOFDZAKEN BIJ BET UITGEVEN

Alvorens in te gaan op de specifieke situatie van de uitgeverij Fingerprint Productions, zal
eerst een beeld van de uitgeverswereld in zijn algemeenheid worden geschetst. Hoewel de
vakliteratuur voornamelijk grote uitgeverijen beschrijft, gaan een aantal kenmerken
daarvan eveneens op voor Fingerprint Productions. In deze algemene inleiding zullen de
volgende onderwerpen kort aan de orde komen. Een globale beschrijving van de branche
zal worden gegeven, gevolgd door de elementen van een bedrijfsplan. De stappen van de
produktie, distributie en promotie komen vervolgens aan de orde. Wetgeving en
regulering gerelateerd aan het uitgeversvak zal kort worden aangestipt. Vervolgens zullen
een aantal succesfactoren worden beschreven. Maar eerst wordt de term uitgever nader
belicht.

1.1

Uitgever en Uitgeversbranche

Volgens het gezaghebbende Van Daelen woordenboek is een uitgever een persoon die zich
beroepshalve betast met het laten drukken of anderszins vermenigvuldigen van geschriften
om die aan het publiek te verkopen. Een betere omschrijving wordt echter gegeven door
Van den Brink: "de uitgever is de professioneie organisator van inhoud, verveelvoudiging, openbaarmaking en verspreiding van informatie voor voldoende brede, specifieke
groepen van afnemers". Het hoofdkenmerk is hierbij vooral de voldoende brede,
specifieke groep. De uitgever is niet gebonden aan het papier als beelddrager. Zijn
werkterrein kan zich tot elk ander medium uitstrekken mits het maar narrowcasting is, dat
wit zeggen voor een specifieke groep (in tegenstelling tot televisie dat tot broadcasting
behoort). De uitgever van de toekomst zal dus multimediaal gericht dienen te zijn.
Hoewel het voor de hand ligt hierbij te denken aan het gedrukte boek, tijdschrift of
dagblad, gezien de huidige stand van communicatie-technologie moeten ook andere
vormen van media niet worden uitgesloten. Hierbij kan men denken aan data-banken.
De uitgeversbranche in Nederland is een volwassen tak van de industriele sector geworden. De omvang van de grafische industrie en uitgeverijen bedroeg in 1991 15,7 miljard
gulden en in 1992 16,0 miljard gulden. In 1991 kende ons land 710 bedrijven met 20 of
meer werknemers wat een groei van 11 % betekent ten opzicht van 1989, waarin nog 638
bedrijven werkzaam waren. De kleine uitgeverijen vallen buiten deze cijfers. In 1988
bedroeg de omvang van de boekenmarkt 602 miljoen gulden, er zijn in dat jaar 26,8
miljoen exemplaren verkocht met een gemiddelde prijs van f 22,44. Binnen deze markt
gaat het goed met het literaire boek in Nederland, het marktaandeel van de literatuur is
van 13 % (1980) naar 22 % (1988) gegroeid.
Enkele relevante omgevingsfactoren zullen een rol spelen in de strategie van de uitgevers.
Het aantal verkooppunten is stijgende eveneens als het aantal nieuwe titels per jaar en
daarmee gepaard gaande de omzet. De levenscyclus van boeken wordt hierdoor steeds
korter, ca. 70 % van een oplage wordt bij aanbieding (direct na verschijnen) verkocht.
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1.2

Bedrijfsplan

De uitgever moet meer en meer als manager gaan opereren en moet een bedrijfseconomische aanpak hanteren. Een nieuwe titel zal onder de aandacht van het publiek gebracht
moeten worden en dus moet de uitgever het marktsegment kennen waarop hij zich richt.
Een verantwoord bedrijfsplan omvat zaken als fondsvorming, ca1culatie, oplagebepaling,
promotie, fysieke distributie en distributiestrategie, marktverkenning en doelgroepbepaling, inspelen op relaties tussen doelgroepen, afzetkanalen en daarop afgestemde promotiemogelijkheden.
Daarnaast is het wenselijk aandacht te besteden aan overige vormen van uitgaven.
Uitgevers realiseren zich steeds meer dat exploitatie divers kan zijn (niet alleen het
gedrukte woord), een uitgever in de ruimste zin van het woord kan evolueren van
boekuitgever tot totaal-uitgever. Er bestaat een veelheid aan ontwikkelingen en verscheidenheid aan exploitatie mogelijkheden.

1.3

Proces

Produktie
In deze paragraaf wordt kort aandacht besteed aan de diverse fasen van de technische
produktiegang. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:
Zetten: een fotografisch praces waarbij symbolen worden gerangschikt op lichtgevoelig
materiaal door het afbeelden van de afzonderlijke beeldelementen. Voor het zetten worden
tekstfilms vervaardigd.
Illustratie en reproduktie: hiervoor worden beeldmateriaal verwerkt in films.
Drukken: het meest gebruikte systeem is offset. Voor de offset moeten de pagina's
worden opgemaakt.
Afwerking: het binden van boeken vindt plaats door een aantal yellen in een katern te
vouwen. De vergaarde katerns worden door middel van automatische naaimachines aan
elkaar genaaid of gelijmd en vervolgens op het juiste formaat schoongesneden. Daarnaast
worden de boekbanden machinaal vervaardigd. In de volgende fase worden de boekblokken machinaal ingehangen in de boekbanden. Na droging zijn de boeken gereed.
(Rijswijk, 1984)
Distributie
De distributie van boeken is in ons land uiterst goed georganiseerd via het Centraal
Boekhuis. De meeste uitgevers verspreiden hun boeken via deze in Culemborg gevestigde
instelling en sommigen hebben daar zelfs hun magazijn. Door de hoge graad van
organisatie en automatisering kunnen boekhandels binnen 48 uur bestelde titels in huis
hebben. Door deze snelheid van levering is een veranderd aankoopgedrag van boekhandelaars ontstaan. Zij kopen per titel nog slechts een exemplaar aan ('eentjes') en kunnen bij
succesvolle boeken snel nabestellingen geleverd krijgen.
Boeken kunnen gedistribueerd worden via distributiekanaal van de erkende boekhandel of
niet-boekhandel als boekenclub en postorderbedrijf of bibliotheek.
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De Verkoop

In de huidige uitgeverswereld wordt onderkend dat het onvoldoende is boeken mooi te
maken waardoor ze zichzelf verkopen. De huidige consumentenmarkt is gesegmenteerd en
uitgevers richten zich op het bevredigen van de behoeften van de consument. De
verkoopafdeling van een uitgeverij richt zich tot twee doelgroepen: consumenten (individuen, bibliotheken, scholen, instituten en bedrijven) en distributiekanalen (algemene
boekhandels, gespecialiseerde boekhandels, ketenboekhandels, warenhuizen, boekenclubs,
branchevreemde kanalen, grossiers en ander distributeurs). In het bereiken van deze doelgroepen heeft de verkoopafdeling een aantal marketing instrumenten tot zijn beschikking:
verkoopvertegenwoordiging, schriftelijke verkoop, telefonische verkoop, reclame en
publiciteit.
Promotie
Om een nieuw verschenen titel onder de aandacht van de consument te brengen en boven
de massa van andere nieuwe titels uit te tillen is een goede promotie meer dan ooit van
belang. Een uitgever weet nooit of een boek 'het gaat doen' ondanks een overdachte
promotiecampagne. Vrijwel zeker is, dat als hij er geen promotie voor maakt, hij zijn
produkt in ieder geval niet verkoopt (Rouffaer).
Promotie is te definieren als: 'aile direct verkoopbevorderende activiteiten van een
bedrijf'. Binnen de boekenbranche is de prijs een vast gegeven, daarom ligt de nadruk
sterk op promotie. Het marketing beleid zal uit moeten gaan van een push en/of pullstrategie, waarbij de eerste bewerkstelligd wordt via de boekhandel, de tweede via
reclame en recensies.
De uitgever kan zijn boek promoten op grofweg twee verschillende manieren:
reclame-activiteiten en activiteiten gericht op (gratis) publiciteit. De promotie door de
uitgever, die gericht is op de boekhandel, gaat deels via Boekblad, het vakblad voor de
boekenbranche. Een ander zeer belangrijk promotiemiddel naar de boekhandel toe is de
vertegenwoordiger.
Om boeken optimaal te presenteren in de boekhandel zorgt de uitgever vaak voor gratis
displays, affiches en zelfs complete boekenmolens met de naam van de uitgeverij erop.

1.4

Kosten

Algemeen geldt hoe langer het kanaal, hoe hoger de korting die betaald moet worden,
echter hoe korter het kanaal van uitgever naar consument is hoe meer men moet betalen
aan reclame.
De uitgever bepaalt de verkoopprijs van een nieuwe titel. Vindt distributie plaats
via het Centraal Boekhuis (CB) dan moet een korting aan het CB worden geboden van
43,5 - 48,0 %. De boekverkopers krijgen een korting tussen 25 - 40 %, afbankelijk van
de factuurwaarde of totale bruto jaaromzet. Tevens moet de uitgever betalen voor een
aantaI diensten van het CB.

Bibliofiel - Fingerprint Productions

5

Een kostprijs is opgebouwd uit de volgende onderdelen (Frederik Muller Akademie):

Initiele kosten Initiele- of beginkosten zijn die kosten, die gemaakt moeten worden
ongeacht het aantal te produceren exemplaren, inclusief zogenaamde overheadkosten. Dit
zijn zogenaamde vaste kosten daar de hoogte van deze kosten - ongeacht het vervaardigde
aantal - onveranderd blijft. De volgende kosten kunnen hieronder worden gerangschikt:
- kosten van menselijke arbeid
- redactiekosten
- correctiekosten
- produktiekosten
- vormgeving
- materiaalkosten
- inkoop illustratiemateriaal
- lithografie omslag, illustraties en dergelijke
- zetten en opmaken
- diensten van derden
- eventueel vast bedrag auteur, adviseur en dergelijke
- vertaling
- free-lance vormgeving, illustraties
- voorbereidingskosten produktie
- beginkosten drukken en binden (monteren van de pagina's, plaatvervaardiging,
inrichten van de pers en bindlijn).
Oplagekosten Oplagekosten zijn kosten die per geproduceerd eenheid onveranderd
blijven. De volgende onderverdeling kan worden gemaakt:
- papier
- drukken binnenwerk, buitentekst en omslag
- cacheren, vernissen oms lag
- binden
- verpakking
Het opstellen van een kostprijsbegroting wordt vooraf gegaan door een aantal beslissingen, die betrekking hebben op de volgende elementen:
- omvang en uitvoering binnenwerk, buitentekst en omslag
- aantal aanslagen, zetwijze, boekblokformaat, bindwijze en afwerking
- uren redactie, correctie, produktie
- kosten vertaling
- kosten illustratiemateriaal, vormgeving en omslag
- royalty-regeling
- reclamekosten
- oplage
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1.5

VVetgeviog

De volgende rechtsregels zijn van toepassing indien men het voornemen heeft het werk
van een auteur uit te geven.

Auteurswet: de auteur heeft het uitsluitend recht om zijn naam aan het werk te verbinden
en de integriteit van het werk te handhaven (persoonlijkheids- of morele rechten), alsmede
om het werk te exploiteren: de economische rechten. Hij kan die exploitatie aan een ander
toevertrouwen, zo ziet men dat de bepalingen daaromtrent. indien schriftelijk vastgelegd,
leiden tot het contract op dit gebied.
Uitgaverecht (NBW, Boek 7 Achtste Titel): Regelt zaken rondom uitgeven en
reproduktie.

Reglement voor het Handelsverkeer van Boeken in Nederland
Bindende regelingen van het KNUB.
Algemene verkoopvoorwaarden (Furstner, 1979)

1.6

Succesfactoren

Een gemiddelde uitgever boekt van de 10 boeken die hij uitgeeft met slechts twee boeken
succes. Van de overige boeken dekken twee de overhead kosten, twee nauwelijks en 4
titels lopen slecht en leveren verlies op. Beginnende uitgevers moeten hierop verdacht zijn
en blijven, ook allijken deze gemiddelde cijfers niet voor hen op te gaan. Door overmoed
hebben al vele uitgevers noodgedwongen moeten stoppen.
Het aankoopgedrag van de lezer is veranderd. De lezer laat zijn keuze meer en meer
bepalen door de bekendheid van de auteur en door de aandacht die het boek krijgt in de
media. Bovendien is een hoog verkoopcijfer een aankoopargument geworden voor een
potentiele Iezer. Een plaatsje in de Top Tien die vele boekhandelaren hanteren stimuleert
de verkoop van boeken die het toch al goed deden.
Het is vooraf onvoorspelbaar welk boek goed gaat lopen, wei zijn er een aantal kenmerken die bestsellers gemeen hebben. Zo speelt de bekendheid van de auteur een roI, de
persoon van de schrijver wordt steeds belangrijker en het geven van interviews door de
auteur kan de verkoop van zijn boek bevorderen. Een uiterst grote Tol op de Nederlandse
boekenmarkt wordt gespeeld door de invloed van de media. Volgens insiders wordt de
aankoop van een boek voor 90 % door de media bepaald. Een boek dat besproken wordt
in een uitzending van Van Dis verkoopt goed en ook de aandacht van Sonja Barend heeft
invloed op de verkoopbaarheid. Een recensie van Kees Fens of gunstige kritieken in het
NRC-Handelsblad stimuleren de verkoop. Het rondzenden van recensie-exemplaren,
uitgesplitst naar interesse-sferen is daarom raadzaam.
Een bestseller heeft vaak een thema dat voor brede lagen van de bevolking interessant is.
Een laatste succesfactor is promotie, wat onmisbaar wordt geacht om een nieuwe uitgave
onder de aandacht van recensenten en publiek te brengen.
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1.7

Lezerspotentieel

Wellicht is het interessant om in deze inleiding kort iets te zeggen over de potentiele
kopersgroep. Uit onderzoek van Duijx en Verdaasdonk blijkt dat kopers in het algemeen
een opleiding hebben gevolgd hoger dan aIleen voortgezet onderwijs. De vrije tijdsbesteding is (niet verrassend) lezen, veel meer dan televisie kijken. De kennisname van
landelijke dagbladen en opiniebladen ligt hoger dan bij leners, die hun boeken voornamelijk van de bibliotheek betrekken.

1.8

Bibliofiele uitgaven

De definitie van een bibliofiele uitgave in het vakwoordenboek over Bibliotheek- en
Documentaire Informatie Terminologie, 1990 (Vervoorn) luidt: Een bibliofiele uitgave is
een uitgave die op grond van typografische verzorging en/of boekband bijzondere waarde
heeft voor boekenverzamelaars; vaak in beperkte oplage, al dan niet genummerd. In ons
land bestaan een aantal verenigingen voor gei'nteresseerden in dergelijke uitgaven,
bijvoorbeeld Stichting drukwerk in de Marge (zie bijlage I).
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HOOFDSTUK 2
2.1

FINGERPRINT PRODUCTIONS

Inleiding

Fingerprint Productions is een uitgeverij van moderne literatuur en fine art. Het uitgeven
gebeurt door twee personen en hiervoor is een vennootschap onder firma opgericht. Nu is
het nog zo dat deze uitgeverij naast reguliere uitgaven van proza en poezie een bibliofiele
uitgave laat verschijnen. De bibliofiele uitgaven verdienen de voorkeur, omdat deze beter
aansluiten bij de persoonlijke voorkeur van de medewerkers en omdat de bibliofiele
uitgaven beter verkoopbaar blijken te zijn.

2.2

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van Fingerprint Productions is:

nu en in de toekornst in staat zijn om steeds datgene uit te geven waaraan
door Fingerprint Productions een bijzondere literaire of artistieke waarde
wordt gehecht om hiermee nieuw talent een kans te geven.
2.3

Activiteiten

Het uitgeven van daarvoor geschikte teksten en kunstuitingen is de hoofdactiviteit van
Fingerprint Productions. Deze activiteit kan worden onderverdeeld in een aantaI deelactiviteiten:
- contacten leggen en onderhouden met auteurs;
- selecteren van voor uitgave geschikte teksten en kunstuitingen, gericht op de vervaardiging van bibliofiele uitgaven, nadenken over uitgave, oplage, vormgeving, presentatie,
fondswerving;
- terugkoppeling met de auteur:
resulterend in een contract, en definitieve datum van uitgave.
- voorbereidend werk:
waaronder calculatie, het maken van een prototype, indicatie verkoopprijs, definitieve
afspraken met drukker en anderen die bijdrage leveren;
- uitbesteding van drukwerk en overig vervaardigingsmateriaal: contacten met leveranclers;
- verkoop- en promotie-activiteiten:
waaronder contacten onderhouden, abonnementhouders informeren, brochures, recensieexemplaren en persbericht rondsturen, adverteren, beurzen bijwonen, presentatie
organiseren bij introductie van een nieuwe uitgave;
- randactiviteiten:
waaronder financien, subsidie-aanvragen, contracten opstellen.

2.4

Produkten

De produkten van Fingerprint Productions kunnen worden onderverdeeld in drie groepen:
- Proza (regulier en bibliofiel)
- Poezie (regulier en bibliofiel)
- Kunstboeken (bibliofiel)
Het heeft de voorkeur van de medewerkers een evenredige verdeling van deze drie
groepen te handhaven in het uitgeven.
Naast de feitelijke uitgaven kunnen als produkt van deze uitgeverij worden beschouwd: de
presentatie die plaatsvindt bij introductie van een nieuwe uitgave, de auteur-presentatie
(video), de nieuwjaarsuitgave.

2.5

Kiantenkring

De huidige klanten van Fingerprint Productions kunnen worden onderscheiden naar:
- relaties van Fingerprint Productions. In deze categorie bevindt zich de familie en
kennissenkring van de uitgevers. Deze groep vormt voor de toekomst geen betrouwbare
bron van afnemers;
- beleggers, die speculeren op een toekomstige prijsstijging;
- bibliofielen/verzamelaars. Deze groep is de meest interessante voor Fingerprint
Productions, omdat verzamelaars een blijvende belangstelling voor nieuwe bibliofiele
uitgaven in het algemeen hebben. Deze huidige vaste klantenkring is echter te klein om
verzekerd te zijn van toekomstige afname van nieuwe produkten.
Potentiele klanten kan men het best zoeken onder de verzame-laars, de bibliofielen. Met
name zogenaamde fondsverzamelaars zijn prettig om in het klantenbestand te hebben,
vanwege een gegarandeerde afzet. De bibliofielen houden van bijzondere, afwijkende en
in beperkte oplage verschenen uitgaven, het Hefst een genummerde versie of anderszins
een unica. De bibliofielen treft men aan op beurzen, via interessebladen, via culturele
evenementen als de Nacht van de Poezie, etc. De zogenaamde fondsverzamelaars
(bibliofiele verzamelaars van een bepaalde uitgever) zijn voor een uitgeverij het meest
aantrekkelijk omdat deze een gegarandeerde afzet betekenen.

2.6

Concurrentie

In de markt voor bibliofiele uitgaven speelt concurrentie nauwelijks een rol. In de eerste
plaats is de markt nog niet verzadigd en bestaat er nog steeds vraag naar bibliofiele
uitgaven. Daarnaast is de markt voor bibliofiele uitgaven voldoende gedifferentieerd en
onderscheiden uitgeverijen zich van elkaar, waardoor geen directe concurrentie wordt
ervaren.
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HOOFDSTUK 3

3.1

MARKETING STRATEGIE

lEdeidWng

In dit hoofdstuk worden mogelijkheden aangegeven die Fingerprint Productions kan
gebruiken om in de toekomst sterker beslagen ten ijs te komen. Allereerst wordt de
huidige situatie van de uitgeverij geanalyseerd, waarna mogelijke richtingen voor de lange
termijn worden gegeven en er worden actiepunten voor de korte termijn geopperd.

3.2

Sterke en zwakke kanten van Fingerprint Productions (intern)

Ondanks het feit dat Fingerprint Productions nog maar twee jaar bestaat, heeft het al
bewezen zich op een aantal gebieden positief te onderscheiden van overige uitgeverijen.
Als jonge uitgeverij heeft Fingerprint Productions ook weI misslagen gemaakt die zijn aan
te mer ken als typische beginnersfouten. Door het optreden van leereffecten zullen die in
de toekomst vermeden kunnen worden.
Samenvattend zijn de sterke punten van Fingerprint Productions:
vormgeving;
presentatie bij introductie van een nieuwe uitgave;
produktontwikkeling;
goede contacten met auteurs;
goede reputatie binnen eigen kring.
De zwakkere kanten van Fingerprint Productions zijn samen te vatten aIs:
gebrekkige kennis van distributie-kanalen;
alternatieve afzetmogelijkheden zijn onvoldoende onderzocht;
onvoldoende werving van nieuwe vaste klanten;
geen gerichte promotie, waardoor naamsbekendheid gering is;
planning en uitvoering daarvan worden onvoldoende beheerst;
budgettering is (tamelijk) zwak.

3.3

Kansen en bedreigingen (extern)

Vooralsnog zijn weinig ontwikkelingen gesignaleerd die kansen creeren of bedreigend
kunnen werken. Enkele voorzichtige mogelijkheden zijn weI aan te geven. Een toenemend
gebruik van electronica en interactieve media in de traditionele boekenbranche zou
tegelijkertijd een toenemende belangstelling kunnen opwekken voor het traditionele, goed
verzorgde boek dat zich onderscheidt door vormgeving. Tevens kunnen in de toekomst de
toenemende mogelijkheden van interactieve media eventueel een rol spelen bij het
ontwikkelen van nieuwe produkten door Fingerprint Productions.
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Naast de ontwikkeling van gefuseerde mega-uitgeverijen is mijn persoonlijke verwachting
dat een groeiende behoefte gaat ontstaan naar kleine onafhankelijke uitgeverijen. Deze
kleine uitgeverijen vullen de niches in de markt op door werk te publiceren van nog niet
ontdekt talent.
Door het enorme aanbod van nieuwe titels op de totale boekenmarkt is het weinig
aantrekkelijk om aan deze concurrentieslag deel te nemen. Daarentegen liggen waarschijnlijk weI potenties bij het uitgeven van nieuwe soorten produkten. Door het ontwikkelen
van nieuwe soorten produkten is Fingerprint Productions in staat zich onderscheidend te
positioneren van mega-uitgeverijen.

3.4

Doelstellingen

De doelstelling van Fingerprint Productions is om binnen 5 jaar uit te groeien - binnen de
uitgangspunten en eigen criteria - naar een uitgeverij, die buiten de eigen regio bekend is
en erkend wordt. Men wit door gerenommeerde kunstenaars en auteurs gekend worden en
de inkomsten moeten dusdanig toegenomen zijn dat de activiteiten uitgebreid kunnen
worden tot ren werkdag per week.
Op korte termijn wordt nagestreefd om voldoende inkomsten te genereren om daardoor in
staat te zijn nieuwe publikaties te kunnen uitgeven.
Afleidend uit bovenstaande gegevens kunnen een aantal richtingen worden aangegeven,
die gevolgd moeten worden om de lange en korte termijn doelstellingen te kunnen
verwezenlijken.

3.5

Mogelijkbeden om de lange termjjn doelstellingen te bereiken cq. de te volgen
strategie:

Het streven naar het uitgeven van werk van een bekende auteurlkunstenaar
Door het uitgeven van het werk van een bekende persoon wordt in de beroepskring de
naamsbekendheid van Fingerprint Productions aanmerkelijk verbeterd. Een succusvolle
uitgave heeft niet aIleen een positieve werking op de verkoop van overige werken van de
auteur, maar tevens op het hele fonds van de uitgeverij. Om dit te bewerkstelligen zal een
goede relatie met een bekende auteur of kunstenaar aangeknoopt moeten worden.
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Beleidsplannen op het gebied van marketing
Om uit te groeien naar een uitgeverij die werk biedt voor ca 16 manuren per week (en in
de toekomst nog meer) zal een meer professionele aanpak gehanteerd moeten worden. Er
moet welbewust nagedacht worden over hetgeen men in de toekomst wit bereiken, hoe
men dit wit bereiken en achteraf op gezette tijden de resultaten evalueren. Aandachtspunten in deze strategiebepaling behoren te zijn:
Produkt: goederen, diensten of ideeen die op de verlangens van de klant inspelen
Prijs: wat er voor het produkt wordt betaald.
Plaats (distributie): de gebruikte kanalen om het produkt in handen van de kopers
te krijgen.
Promotie (communicatie): communicatie leveranciers/koper
Beleidsplannen op het gebied van financien
Een professionele organisatie vereist ook een gedisciplineerde aanpak bij het regelen van
de financien, zowel qua uitgaven als qua inkomsten.
Het oprichten van een vereniging voor bibliofielen
Dit is een interessante suggestie om klanten aan zich te binden, om de naamsbekendheid
van de uitgeverij te vergroten en om in direct contact met de kopers te komen. Ik denk
dan ook dat deze suggestie serieus op de haalbaarheid moet worden getoetst.

3.6

Mogelijkbeden om de doelstellingen op korte termijn te verwezenlijken zijn:

Uitbreiden van de (kennis van) distributie-kanalen.
Op korte termijn kan onderzocht worden op welke wijze het aantal distributie-kanalen is
uit te breiden. Opties zijn:
het uitbreiden van het bestaande aantal winkels, indien mogelijk gebruik maken van
klantenbestanden van boekwinkels, het actief aanwezig zijn op beurzen, verkoop via
inschrijving, verkoop via bibliotheken als de Koninklijke Bibliotheek, verkoop bij musea
en galeries.
Communicatie met de markt
Een gerichte promotie aanpak is nodig om voldoende afzet voor de uitgegeven produkten
te vinden. Door promotie worden potentiele kopers ingelicht over het bestaan van het
produkt, de specifieke eigenschappen, de verkrijgbaarheid, de prijs, informatie voor wie
het produkt bedoeld is, etcetera. Ik vind het dan ook raadzaam om op korte termijn communicatie-uitingen (bijvoorbeeld brochures) uit te brengen waarin produkt informatie
wordt gegeven.
Naast produkt-informatie is het minstens zo belangrijk om bij potentiele verkooppunten
bekend te zijn. Als volgend actiepunt wil ik dan ook noemen:
Een gerichte aanpak voor het verbeteren van de naamsbekendheid
Mogelijke opties zijn: het uitgeven van een nieuwsbrief, video-presentatie over Fingerprint Productions (naast auteur-presentaties).
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Opzet voor een beheerste projectmatige aanpak
Aan de hand van een 'draaiboek' kan een realistische projectmatige planning per nieuwe
uitgave gehanteerd worden. Riermee is de tijdsperiode die ligt tussen het contact met de
auteur en de inkomsten te beheersen (niet noodzakelijk in te korten).
Budgettering en calculaties
Naast een degelijke voorcalculatie van de kostprijs en budgettering van de totale kosten is
het eveneens nodig om eventuele bijstellingen kosten-neutraal te laten plaatsvinden. Door
middel van nacalculatie moet een eventueel verschil tussen voorcalculatie en uiteindelijke
kosten duidelijk worden, om hiermee in de toekomst nauwkeurigere caiculaties te kunnen
maken.
Ais aandachtspunt voor de calculaties wit ik meegeven dat rekening gehouden
moet worden met zogenaamde 'missers'. Iedere uitgever loopt het risico een aantal
produkties uit te geven die niet verkoopbaar blijken te zijn. De risico's hiervan dienen
financieel gezien over overige produkties te worden verspreid.
Ret streven om genomineerd te worden voor een van de 50 best verzorgde boeken van
Nederland
Door jaarlijkse inzending (en hopelijk een nominatie) kan deze vorm van free publicity
(gratis reclame) nieuwe kopers aantrekken.
(Ret streven naar) een evenwichtige verdeling van het fonds tussen poezie. proza en 'fine
arts' .
De uitgevers hebben zelf de voorkeur kenbaar gemaakt een evenwichtige verdeling tussen
de drie verschillende kunstuitingen te realiseren. Dit punt is vrij gemakkelijk te verwezenlijken door bij het selecteren rekening te houden met de opbouw van het totale fonds,
naast de overige selectie criteria.
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HOOFDSTUK4

UITWERKING VAN ENKELE DEELASPECTEN

In dit hoofdstuk zal een drietal deelaspecten worden uitgewerkt. Het betreft de onderstaande onderwerpen:
- Werving van potentiele klanten
- Recensie-beinvloeding
- Public Relations activiteiten

4.1

Werving van potentiele klanten

Gedurende het verloop van het onderzoek hebben de uitgevers reeds besloten om zich in
de toekomst te rich ten op bet uitgeven van uitsluitend bibliofiele uitgaven. Een van de
knelpunten bleek al spoedig te liggen in de moeilijk verkooopbare reguliere uitgaven. De
uitgevers oorspronkelijk hadden gemeend reguliere uitgaven te moeten aanbieden ter
ondersteuning van de bibliofiele uitgaven. Het is echter gebleken dat in de praktijksituatie
juist de reguliere uitgaven voor afzetproblemen veroorzaakten.
Nadat de uitgevers hadden besloten om zich in de toekomst te richten op het uitgeven van
uitsluitend bibliofiele uitgaven, heeft overleg plaats gevonden wie de potentiele klanten
zijn en hoe ze bereikbaar zijn.
De algemene handreiking in de strategie is hiervoor te summier en bierbij worden een
aantal additionele opties gegeven, waarmee mogelijk klanten kunnen worden geworven.

Literaire tijdschriften
Er bestaat een divers en ruim aanbod op de literaire tijdschriften markt. Een selectie
hiervan levert een aantal magazines die door potentiele klanten gelezen worden. Deze
bladen zijn uitermate geschikt voor het adverteren ten behoeve van nieuwe uitgaven.

Netwerk
Aan iedere huidige of nieuwe klant kan worden gevraagd om in contact te worden
gebracht met potentiele geinteresseerden van deze klant. Op dergelijke wijze kan een
'olievlek' werking ontstaan. De verwachtingen om op deze manier veel klanten te werven
moet niet worden overspannen. Niet iedereen zal bereid zijn om naam en adressen van
bekenden door te geven.

Persoonlijk contact
Ik denk dat een uitgever er niet aan ontkomt om veel energie te steken in het opbouwen
en vasthouden van afzetkanalen. Dit betekent veelvuldig beursbezoek, een goed relatiebeheer met bestaande afzetkanalen en een consistent en voortdurend acquisitie- (wervings)
beleid. Voor de uitgevers van Fingerprint Productions beeft dit in de praktijk als
consequentie dat er enige verschuiving zal optreden in de activiteiten. Naast de taken
gericht op het vormgeven en drukken van een uitgave, zullen meer verkoopactiviteiten
ontplooid moeten worden.
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4.2

ltecensie-beUnvloeding

Uit de literatuurstudie blijkt al weI de grote rol die de media speelt bij het succesvol
uitgeven. Een artikel door een erkend recensist of een gezaghebbende t.v.-persoonlijkheid
stimuleert de verkoop enorm. Het zou dan ook gemakkelijk zijn om te weten welke
boeken en andere kunstuitingen voor recensenten de moeite waard zijn te bespreken in
invloedrijke dag- en weekbladen of hoe men een televisie-interview met de auteur kan
arrangeren. Om de criteria te achterhalen welke werken al dan niet besproken worden, is
de hoofdredacteur van de kunstredactie van het Eindhovens Dagblad geinterviewd.
Hieronder staan de belangrijkste resultaten van dit gesprek.

Factoren die een rol spelen bij de beslissing al dan niet een recensie te wijden aan
een nieuwe uitgave:
* auteur, zowel de bekendheid als de persoonlijkheid zijn van invloed;
* het literaire gehalte vol gens de criticus;
* de uitgeverij, op basis van ervaring heeft een uitgeverij een bepaalde status met zijn
fonds opgebouwd;
* nieuwswaarde rondom een boek, auteur of onderwerp (bijv. Salman Rushdie)
Het werk van debutanten kan op 3 manieren de aandacht trekken:
- het stylistisch vermogen;
- originaliteit op inhoudelijk of stylistisch gebied;
- de toegevoegde waarde aan de reeds bestaande 'boekenberg'.
Bibliofiele uitgave zijn volgens mijn gesprekspartner niet aan de orde bij de beslissing een
recensie te plaatsen, omdat de oplage te klein is en de prijs te hoog. Deze categorie is
slechts op een zeer kleine groep van toepassing en niet interessant voor het grote publiek
waarop het dag- of weekblad zich richt. Hierdoor worden er ook nauwelijks recensies van
bibliofiele uitgaven geplaatst.
Het belangrijkste resultaat van dit gesprek voor Fingerprint Productions is de procedure
voor het contact tussen uitgeverij en dagblad. De dag- en weekbladen ontvangen driemaandelijks een catalogus met daarin aIle nieuw te verschijnen uitgaven. Slechts op basis
van deze catalog us vragen de critici resensie-examplaren aan. Het is zinloos om ongevraagd resensie-exemplaren toe te zenden. Een opdringerige houding van de uitgever
werkt eerder averechts en moet om deze reden vermeden worden.

4.3

Public Itelations activiteiten

Met de opdrachtgevers is eveneens gesproken over de wijze waarop de uitgever naar
buiten zou kunnen treden en de hoedanigheid waarin ze zich kan profileren op de markt.
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Het is belangrijk om de buitenwereld te laten zien wie Fingerprint Productions is en hoe
een geInteresseerde met ze in contact kan komen. Daarom wordt geadviseerd om zo
spoedig mogelijk een brochure uit te brengen met daarin duidelijk vermeld WIE zijn we
en WAT hebben we te bieden. Om het WAT goed over te dragen is het niet zo zeer
beJangrijk om een uitgebreide lijst met uitgaven te tonen, maar meer te laten zien
waardoor Fingerprint Productions wordt gedreven.
Een eventuele naamsverandering is aan de orde geweest, maar het is mijn persoonlijke
opvatting dat het succes van deze uitgeverij niet atbankelijk is van de naamgeving. Mijns
inziens zou veel eerder belang moeten worden gehecht aan de reeds opgebouwde goede
naam.

4.4

Afsluiting

Vit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat het uitgeven een complex geheel van
activiteiten is dat slechts deels gestuurd kunnen worden. Naast het gebruikelijke bedrijfsrisico heeft een uitgeverij ook te maken met voorkeuren op artistiek gebied. In het
spanningsveld tussen enerzijds succesvol zaken doen en anderzijds kunst bedrijven is het
noodzakelijk om soms compromissen te sluiten.
De kracht van Fingerprint Productions is het enthousiasme voor het uitgeven en de Hefde
voor het goede boek. Nu is het zaak voor deze uitgeverij om de zakelijke belangen en
risico's niet uit het oog te verliezen. Een goed produkt aIleen is niet voldoende, het moet
binnen het bereik van de klant worden gebracht. Zelfs dan nog blijft het risico bestaan dat
de uitgave uitsluitend de 'boekenberg' dient. Slechts de uitgever met oog voor zakelijke
en artistieke belangen slaagt erin de continuiteit in het uitgeven te waarborgen.
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Bijlage 1

Organisaties

Vereeniging ter bevordering van de belanden des Boekhandels
Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond (KNUB)
Stichting Speurwerk betreffende het Boek: een research-instituut dat zich met marktonderzoekingen belast voor de boekenbranche in haar totaliteit. Ten behoeve van een ieder die
informatie op het door de Stichting bestreken gebied wit hebben is een uitvoerig documentatiesysteem opgebouwd dat gemakkelijk toegankelijk is. Voor het raadplegen van de
verzamelde documentatie worden geen kosten in rekening gebracht, tenzij fotokopieen van
bepaalde archiefstukken moeten worden gemaakt. De Stichting stelt zich ten doel het
verschaffen van gegevens omtrent boekhandel en uitgeverij in de ruimste zin van het
woord, opdat men bij de produktie van de detail handel in boeken tot een zo rationeel
mogelijke bedrijfsvoering kan komen en de branche tot een goede beleidsonderbouwing.
Voor publikatie van de Stichting zie bijJage IV in 'Rondom het Boekbedrijf" (Furstner,
1979)
Stichting Drukwerk in de Marge: drukkers en uitgevers van bijzonder boeken. De
stichting geeft Bulletins uit en Nieuwsbrieven. Voora1 de Nieuwsbrieven bevatten
berichten van actueel karakter (tentoonstellingen en markten, nieuwe uitgaven, 'vraag en
aanbod', bibliografieen van marginale uitgaven). De stichting treedt op bescheiden wijze
in de openbaarheid met tentoonstellingen, al dan niet in combinatie met een markt. Het is
gebJeken dat een markt in combinatie met een literair programma of een 'poeziegebeuren'
gewoonlijk redelijk succes oplevert voor de uitgevers; een markt gecombineerd met een
tentoonstelling gaat samen met belangstelling voor de min of meer bibiliofiele voortbrengselen.

Bihliofiel - Fingerprint Productions
19

Bijlage 2

Naslagwerken, adresboeken
Lijstenboek (uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering van de belangen des
Boekhandels), bevat adreslijsten van de meeste boekverkopers, uitgevers, grossiers,
importeurs enzovoort.
laarboek Openbare Bibliotheken (NBLC, Den Haag)
Fondsenwet Scheppende Kunsten en Overzicht van Kunstprijzen (Boekmanstichting,
Amsterdam). De Boekmanstichting geeft publikaties uit over het functioneren van de
subsidiesystemen.
Handboek van de Nederlandse Pers en Publiciteit (Publiciteit, Schiedam) met informatie
over enkele honderden tijdschriften en kranten.
Staatsalmanak (Staatsuitgeverij, Den Haag)
Vademecum Boekverkoper, jaarlijkse special van het bondsblad van de Nederlandse
Boekverkopersbond met voor boekverkopers en anderen nuttige adressen.
Boekblad, Register, hier kan men op thema ook informatie over prijzen, organisaties en
dergelijke vinden.
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