
PITCH 

Vreselijk! Misdadig! (Welke andere bureaus doen er mee?) 

 

Het standpunt van de gemiddelde bureaudirecteur over pitches is: Daar Doen Wij Niet Aan 

Mee. Tenzij het niet anders kan. Maar dan alleen volgens de officiële pitchregels. Kan het niet 

volgens de pitchregels, dan uitsluitend als het een betaalde pitch is. Mocht het een onbetaalde 

pitch zijn, dan doen we geen creatief werk. Wilt u toch creatief werk, dan alleen als we weten 

welke andere bureaus er meedoen aan de pitch. Als u dat niet wilt zeggen, dan krijgt u tijdens 

de presentatie geen koekje bij de koffie. U wilt wèl een koekje. Nou, eentje dan.  

 

De pitch is “the thing you love to hate” in de reclame. (Pitch is overigens net zo’n woord als 

hometrainer, het lijkt Engels maar in die taal bestaat het niet in die betekenis.)  

Dat er veel discussie is over uh… bureaucompetities is geen wonder. Er is - door de VEA, dus 

niet helemaal onpartijdig - wel eens becijferd dat het gemiddelde bureau aan zo’n acht 

competities per jaar meedoet, en dat een bureau er per keer gemiddeld � 16.000 bij inschiet; bij 

elkaar zo’n � 130.000 per jaar. Nu hebben de bureaus dat zelf berekend dus dat moet je met 

een korreltje zout nemen. Bovendien: bureaus doen er aan mee omdat ze denken dat ze er 

uiteindelijk beter van worden. De bureaus klagen misschien wel, maar als ze acht pitches per 

jaar doen, hebben ze weinig recht van spreken. Zodra de goede bureaus zouden besluiten om 

niet meer mee te doen, is het probleem vanzelf over. 

 

Er zijn twee problemen met competities die ernstiger zijn. Een competitie is in essentie: veel 

energie steken in een klant die je niet hebt, ten koste van klanten die je wel hebt. Als een 

reclamebureau een winkel was, en bij de toonbank zouden mensen die “mogelijkerwijs 

misschien klant willen worden” de trouwe klanten verdringen, zouden de trouwe klanten dat niet 

pikken. Het aardige is: zodra die nieuwe klanten echt klant zijn geworden, moeten ze ook 

achteraan sluiten en zich het gedrang van de mogelijke nieuwe klanten laten welgevallen..  

Het tweede probleem is dat een competitie maar zelden het werk oplevert dat het probleem van 

de klant zo goed mogelijk oplost. Bureaus zijn in een competitie vooral bezig met het “pleasen” 

van de klant en niet van de consument. 

Er is een klassiek scenario dat je - in vele varianten - ziet gebeuren. Groot merk is ontevreden 

over z’n campagne. “Het is te versnipperd, het doet te weinig voor ons merk, het moet anders.” 

Groot merk formeert stuurgroep van twaalf man. Stuurgroep trekt zich terug op de hei en bezint 

zich op merk. Iedereen doet duit in het zakje. Kleine delegatie uit stuurgroep neemt zak met alle 

duitjes mee en gaat zich oriënteren bij de bureaus. Drie mogen meedoen aan een competitie en 

krijgen een iets ingedikte, maar nog steeds vrij grote zak met duitjes. Het bureau dat zich daar 

het beste uit redt, krijgt de opdracht. Maar zodra de campagne is begonnen komen alle duitjes 

weer uit het zakje. Na een paar maanden is er van het idee dat bij de presentatie zoveel 

applaus kreeg niets meer over, en na een paar jaar zit de stuurgroep weer op de hei. 

 



Hoe zou het dan wel moeten? Ik ben nooit klant geweest, maar ik zou een klant die het beste 

reclamebureau zoekt, het volgende adviseren. Breng eerst in kaart wat het communicatie-

probleem is. Kijk een tijdje intensief naar reclame, maar dan wel als consument, verzamel wat u 

aanspreekt en achterhaal welke bureaus dat hebben gemaakt. Kijk naar de rest van het werk 

van die bureaus, maak een lijstje van drie bureaus en ga daarmee eens oriënterend praten over 

uw communicatieprobleem. Vraag in elk geval de strateeg en het creatieve team aanwezig te 

zijn, en neem minstens een halve ochtend of middag de tijd. Het bureau dat u het beste bevalt, 

geeft u een proefopdracht voor één project of voor beperkte tijd. 


