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Femke Schavemaker

I Ftij Lost Boys heb ik een jaar lang

fiBeprobeerd om samen met the
Emabureaus geïntegreerd te

werken. Dat ging moeizaam. want ja, je
bent toch concurrenten van elkaar.
Vaak vertelde je online een compleet
ander verhaal dan in print of direct
mail, terwijl dat op elkaar zou moeten
aansluiten. Daarbij komt een meer per-

soonlijke behoefte. ik was nieuwsgierig
hoe het zou zijn om breder te werken.
Voor het kanaal is het beter als het gaat
integreren. En voor mij is het goed om
breder te gaan kijken dan alleen inter-
net. Dat zijn de twee overwegingen ge-

weest. die zijn samengekomen in mijn
keuze voor Lowe en Draft.

Ja, het is wel een andere cultuur. Al
was dat volgens mij vroeger nog veel
sterker. Onlinebureaus waren de afge-
lopen jaren we1 gedwongen om meer

richting online marketing en bran-
ding te gaan. En reclamebureaus heb-
ben verder moeten kijken dan naar de
traditionele reclamevormen en auto-
matisch nemen die dan ook jongere
mensen aan die een ander blik op din-
gen hebben. Toch merk ik dat de roots,
de wortels van een bedrijf, zo verschil-
lend zijn, dat het echt een andere
wereld is. Het grootste verschil? Hoe
creatie binnen de organisatie is inge-
richt. Hier is dat traditioneel met
teams, art en copy met twee man in
een kamer. Bij Lost Boys werken veer-
tig creatÍeven en wie tijd heeft, staat
op. En alles zit bij elkaar in een kan-
toortuin. Er is ook een verschil in hoe
mensen denken. Internet heeft echt
z'n eigen stijl. Lost Boys en ook andere
onlinebureaus zoeken het in een
ander soort humor, een eigen handte-
kening om die online-activatie bijzon-
der te maken. Traditionele dm is be-
houdender. Het moet effectief zijn, het
is veel degelijker.

'Het voordeel van online is: als het
slecht is ziet niemand het. Mensen zÍen
een onlinecampagne pas als het goed
is, want dan gaat het werken. Dat is ook
de ruimte die je moet pakken. Hier is
het nog heel erg van: jeetje, als het afis
is het af. En dan moet het ook helemaal
perfect zijn, dan kan je er ook echt
niets meer aan doen. Tegelijk is het
goed dat creatie een veel serieuzere
plek heeft in een bureau als dit. Zodra
je bij Lost Boys begon met denken,
begon iedereen bij wijze van spreken al
te ldeuren. Hier is het eerst goed naden-
ken, pas daarna gaan schetsen. Die con-
ceptuele slag is hier veel meer inge-
bouwd.

'Wat je hier compleet mist, is techniek.
Bij de rneeste oniinebureaus vorn-ren de
techneuten een riezenl5k ondeldeel
van c1e olganisatie Zij komen met de
vernieuwing. Daar r.,',:,rdt creatie door
geinspireerd. Hrer L.l D. ait is geen tech-
niek in huis. Ik \^'eet .:,i ::iet of je dat
per se zou noeten \\tr-E-r. :,tof. \\re r,ver-

l<en sarnen rncl teci-.-:..... :altijen en

dat gaat prima. Maar ht: :erekent rvei
dat idceën hier puur r . . .'.'.(ir \ an-
uit creatie, bij Lost Bc... ,... :rt echt
een samensmeltingr.an --a., : a-r iech-
niek.

'Lost Boys rrreer een h::;= -. :- -,,:-r:

wel mee. Il<keu niemand -., . .-.. r'-
ken hip is bij Lost Bo5:. \'.. . - - -.1

irnago en dat hielden rre . . ..

maar in stand. Jc I<unt rr e.

l<lantcn bij Lost Boys J<om.-
hippe dingen en bij Draft \roor -r.::. ::'
rieuze doelstellingen. Maar ci-. ..
gens mij niet helemaal waar. De : -. - -
hebje zelfin de hand, wantje adr::.., .

die k1ant. Bij Lost Boys waren opdra-:-
Len soms in wezen saai. maar je zor--.
dat er iets biizonders uit 1ovam. Dat
hangt puul op de menserl er'r e(:. 'q-

paalde houding die je hebt. dai :.-:,
hier net zo hard a1s bij Lost Bot.

Esprix of Spin?

Nog steeds een SpinAwald. Ik i:-.- .. :.- -

er allellei plijzen zijn waar ... -

zich vreselijk druk om maak: '...=- 
---

gccn wcct van hcb en andcrs^r.: - . .

het natr-rurlijk ook niet cooi :,..-, - --

pril's te winnen. Misschien den^ -.. -..
volgendjaar hecl anders ore. .:. ..

ool< al dic andere prij zer. . . - .

nraar nlr dcnk il< llog: udt': -: ..-. --
lijk? \
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