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Recensies: Iezen of laten li

Wat moet een marketeer lezen om bij te
blijven, welke literatuur biedt toegevoeg-

de waarde, welk boek absoluut niet? 0p-
leidingsinstituut SRM doet een schifting
en geeft iedere maand een leesadvies.

Deze maand krijgt het boek van Bart Hu-

Íen 'Laat Met Je Merk Spelen' een loven-

de recensie van Max Kohnstamm. Tevens

geett Kohnstamm een aantal tips voor

nuttig vakantieleeswerk. Doe uw voor-

deel ermee.

VERANTWOORDING

SRM geeft onder iedere boekrecensie middels

een hoeveelheid sterren aan hoe zwaar het boek

weegt op de 'leesbalans'. Het minimum is een

ster, het maximum vijÍ.

* Geschikt voor de kattenbak

** Laten liggen

*** Lezenswaardig

****Aanrader

***** AbSOJUte mUSt

LAAT MET
JE MERK
SPELEN

laat Met Je Merk Spelen

Games Als Marketing m iddel

Baft Hufen

Kluwer

tsEN 9789013069365

Alweer een boek over het zoveelste nieuwe

online medium, zo was mijn reactie bij het ont-

vangen van dit nieuwe boek. En vermoedelijk

weer een auteur die - zoals vrijwel alle au-

teurs binnen het online vakgebied - de be-

staande vakliteratuur over boord gooit omdat

'in dit internet tijdperk alles anders is gewor-

den'. Met deze onzinredenering wordt de ge-

brekkige kennis van de auteur over het marke-

tingvakgebied dan handig gemaskeerd. En 0m

nog even door te mopperen: vrijwel alle au-

teurs over online marketing verliezen de stra-

tegische uitgangspunten geheel en al uit het

0og en komen in hun publicaties met een

langdradige opsomming van alle beschikbare

0nline instrumenten. De enige (zeer) positieve

uitzondering is tot dusverre de Vlaamse auteur

Steven van Belleghem met het uitstekende

boek'De Conversation Managea. Moeten we

nu constateren dat net als bij de verdeling van

belangrijke Nederlandse literatuurprijzen de

Vlamingen nu eenmaal betere auteurs zijn?

Gelukkig bewijst Baft Hufen in zijn boek'Laat

Met Je Merk Spelen' dat er ook in Nederland

binnen het online vakgebied prima auteurs

zijn. Hij heeft een waardevol boek geschreven,

dat ik iedere serieuze marketingprofessional

van harte aanbeveel. Voor de digitale allochto-

nen onder ons (geboren voor 1 970) is het boek

zelÍs een must, omdat het een uitstekend in-

zicht geeft in de gamewereld, een industrie

waar relatieÍ zelden serieus over wordt gepu-

bliceerd. Belangrijker voor jongere marketing-

proÍessionals is dat hij heel goed duidelijk

maakt op welke wijze games een serieuze rol

kunnen spelen binnen het merkenbeleid. 0f-

wel: games als efÍectief reclamemedium. Bij

zijn onderbouwing maaK HuÍen niet de Íult&
bestaande merkentheorie over boord te gfrÈ
en. lntegendeel, hij bouM bestaande merlflD
dellen op intelligente wijze verder uit en nd
de interessante mogelijkheden van game tir
nen brandmanagement duidelijk. Jammer b
dat een kwantitatieve onderbouwing over hÉ

effect van adverteren in games nog ontbÍedG

Er ligt hier een mooie taak voor onze marlce

tingwetenschappers.

ln het laatste hoofdstuk van het boek kornt

Baft Hufen met twee stellingen die mij zeer

aanspreken. De eerste stelling luidt intemet

is geen medium, het vormt slechts de vertÉr
ding tussen alle content in de wereld. LaBr
we dat vooral niet vergeten als opgewondcl

onderzoekers melden dat online activiteibn

ten koste gaan van alle bestaande media- tb
tweede stelling luidt: de activiteiten die ne
als mensen ondernemen zijn de laatste 30

jaar eigenlijk niet veel veranderd. Alleen de

manier waarop we die activiteiten uitvoerert

is door technologische innovatie gewijzigd-

Met de titel doet HuÍen zichzelÍ eigenlijk waft

tekort. 'Merken Bouwen in Dit 0nline ïtjdpedC

dekt de lading beter.
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ons oordeel: *** Absolute must v00r ÍnaÍ-

keting- en communicatieproÍessional$ in

een b2c-omgeving

Max Kohnstamm is
programmamanager SRM


