
Piet Nelissen, oprichter van R&M, Research and Marketing B.V.

'Ik ben iemand die leeft en doet.
Ik kijk heel weinig achterom,

te weinig misschien wel'

JANNY LOK
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Ik verheug me op de ontmoeting

zowel met Piet als met Maastricht;

Piet heb ik al een hele tijd niet meer

gesproken en Maastricht is naar mijn

mening het enige redelijke

Nederlandse alternatief voor

Amsterdam. Onderweg realiseer ik

me dat Piet een zeer bijzonder jaar

achter de rug heeft. RaM vierde zijn

25-jarig bestaan en het bedrijf ont-

ving het officiële ISO-certificaat. Ik

stop bij een benzinestation en koop

voor Piet de kleurigste bos bloemen

die ik kan krijgen. Het laatste

gedeelte van de rit schieten steeds

flarden van onze gemeenschappelijk

eetpartijen - tijdens talloze ESO-

MAR-congressen - door mijn hoofd.

Al die moppen. grappen en grollen

en zo nu en dan een serieus gesprek;

altijd over het vak, waar hij vol van

is, maar ook zéér kritisch naar kijkt.



Piet Nelissen en R&M, een twee-een-
heid; hoe is het allemaal begonnen
en tommeer precies?

"Ik ben met R&M begonnen in 1971. Vorig
jaar hebben we dus ons 25-jarig jubileum
gevierd. Ik ben kilo's aangekomen in die rijd!"

KUil je deze 26-jarige geschiedenis een beetje
toelichten?

"Na de middelbare school ben ik naar Nij-
megen gegaan om sociologie re studeren. Ik
werkte tijdens mijn studie, moest namelijk
ook mijn gezin onderhouden. Aanvankelijk
werkte ik bij her KASKI (Katholiek Sociaal
Kerkelijk lnsriruut) en leerde daar onder
andere Jas van Kemenade en Johan Sterk ken-
nen. Gedrieën hebben we vervolgens in 1967
het lTS (Insrituur voor Toegepaste Sociologie)
opgericht. Jos en Johan hielden zich vooral
met het onderwerp onderwijs bezig, terwijl ik
me welegde op communicatie-onderzoek. Ik
was binnen lTS ook degene die bureauproce-
dures omwikkelde; uren schrijven, financiën,
je kent dar wel. Ik begon steeds vaker te den-
ken: 'wat ik hier voor het lTS doe, zou ik
eigenlijk ook best voor mezelf kunnen gaan
doen' en op een gegeven moment - in 1971 -
heb ik de daad bij het woord gevoegd."

Vond je 't eug?
"Nee, eigenlijk nier. Misschien kwam er

wat jeugdige overmoed bij. Ik was namelijk
nog heel jong, maar had inmiddels wel een
gezin met vier kinderen. Het klinkt misschien
wat eigenwijs, maar ik voelde me heel zeker
van mijn zaak. Ik had ook al ervaren dat din-
gen die ik oppak meestal wel lukken. Toen ik
in 1962 moest trouwen heb ik er bijvoorbeeld
ook geen seconde aan gedacht mijn studie op
te geven en een baan te zoeken. Ik bleef srude-
ren en ging er bij werken; ik studeerde in de
normale tijd af. Dat gaf me zelfvertrouwen."

Kom je uit een gezin van ondernemers?
"Nee, integendeel. Mijn vader was een hele

keurige ambtenaar: hoofd administratie van
de gemeente Maasrrichr. Een selfmade man,
rner diploma's SPD I, SPD JI en zo. Alle drie
de kinderen gingen studeren; hij heeft alle Stu-
dies met ons meegedaan. Geweldig vond hij
dat en wij ook. Mijn tweelingbroer is hoogle-
raar in Nijmegen en Tilburg en mijn oudste
broer werkt bij de Spoorwegen. Mijn familie
verklaarde me dan ook voor gek roen ik - in
hun ogen 'zomaar' - een huis ging kopen en
voor mezelf ging beginnen."

W'flar begon je?
"In het zuiden natuurlijk; in Heerlen. Ik

kende inmiddels Jules van Neerven van het
Limburgs Dagblad. Die had me mooie orders
beloofd. Maar toen ik een maand voor mezelf
bezig was gingJules weg bij het LD. Dar was
even schrikken. Maar ik had al wat meer rela-
ties opgebouwd. Ik had inmiddels een boekje
geschreven, getiteld: 'Massacommunicatie,

een tijdopname ten behoeve van de reclame'
en dat boekje was ten doop gehouden in het
Hilron in Amsterdam. Er was zo'n 800 man
aanwezig en ik voelde me alsof ik een proef-
schrift moest verdedigen. Ik had er speciaal
een chique pak voor aangeschaft (twee stuks
voor f 125,-). Uit die presentatie volgden wat
opdrachten. En verder kreeg ik via Pim Assel-
bergs - een dispuursvriend van mijn tweeling-
broer - een opdracht. Pim zat voordat hij
naar IPM ging, bij Kortman & Schulre, nu
KortmanlInrradal. Ik gaf vrij veel lezingen, zat
al vroeg in de \VBO (voorloper van de huidi-
ge VMO) en bouwde op die manier naamsbe-
kendheid op."

Toen je oorig jaarje 25-jarig bestaan vierde,
waren er toen nog klanten uan het eerste uur
bij?
"0 ja, zeker: Korrman/Intradal, de Tele-

graaf, de Spoorwegen, de KRO; dat zijn voor-
beelden van relaties die daar aanwezig waren
en die we toen al 25 jaar hadden bediend.
Heel leuk."

Begon je alleen in 197J?
"Nee, met een paar mensen in de executie-

ve sfeer en in 1972 kwam de eerste academi-
cus er bij. Je raadt nooit wie: André Coenen,
die nu directeur/eigenaar is van Research voor
Beleid."

Kun je iets iertellen over de naam R&M?
"Ja, die heb ik heel bewust gekozen. Ik

wilde research bascd consultancy aanbieden.
Het woord research moest dus voorop staan."

En de rechtsvorm?
"Ik heb in 1971 gekozen voor de stich-

ringsvorm. De hele naam luidde toen dus:
Stichting voor Research en Marketing. Ik had
veel klanten in de overheidssfeer en een stich-
ting suggereerde 'geen winstoogmerk'. Een
beetje afgekeken van de Stichting Instituut
voor Toegepaste Sociologie (lTS). In 1978
heb ik de srichringsvorm overboord gezet en
er een B.V.van gemaakt."

Zullen we R&M anno J971 eens vergelijken
met R&M nu?

"Goed. Ik doe dat voor mezelf graag aan de
hand van de momenten waarop de leden van
mijn Management Team R&M kwamen ver-
sterken:
1971 Oprichting R&M;
1972 Eerste academicus erbij;
1978 Stichting omgezet in B.V.;
1978 Cor Pooters aangetrokken. Cor is bij
ons verantwoordelijk voor de sectoren fasr
moving- en reclame-onderzoek;
1982 Bert Brounrs er bij; Berr is veranrwoor-
delijk voor de kwalitatieve pOOt;
1983 Komst van Wil Nelissen (geen familie).
Wil is verantwoordelijk voor de sector
sociaal-wetenschappelijk onderzoek;
1986 Max Cramwinckel er bij; Max is veraar-

woordelijk voor PR- en Voorlichrings-
onderzoek;
1993 Toetreding tor Euroquesr MRS, officiële
start van R&M's internationalisering;
1996 R&M, Research and Marketing Dara
B.V. opgericht. Een van mijn zoons zwaait
daar de scepter;
1997 Even Webers aangetrokken; Even wordt
verantwoordelijk voor media-onderzoek"

Doe jij zelf ook flOgiets?
"Ja, ik heb het razend druk. Ik heb de

meeste affiniteit met media-onderzoek en ver-
der houd ik me als algemeen directeur bezig
met nieuwe producten, samenwerkingsver-
banden, klantencontacten en dat soort zaken."

Hebben de leden van het Management Team
aandelen in R&M?

"Op dit moment niet. Ik bezit alle aande-
len zelf. Zo was het in J 97 J en zo is het nog
steeds. In die situatie komt overigens binnen-
kort wel verandering. Vier leden van her
Management Team nemen gezamenlijk 20%
van de aandelen over."

Hoe is de omzetontwikkeling gegaan?
"In 1971 bedroeg de omzet anderhalve

ron.}n 1980 waren wc met rwinrig man, had-
den een omzet van vier miljoen en een bruto-
winst van acht ren; daar waren we toen best
een beetje- trots op. In 1996 gingen we over de
tien miljoen-grens!"

Hoeveel mensen werken er uu?
"Als ik R&M Data meetel zitten wc op

ruim veertig werknemers; bij R&M zelf wer-
ken zesendertig mensen."

Als je terugkijkt op 26jaar R&M, wat ZOII je
dan als je belangrijkste beslissing willen aan-
merken?

"Ik denk dat ik dan het feit dat ik in 1978
besloot de srichringsvorrn vaarwel te zeggen
en van mijn bedrijf een B.V. te maken wel als
zodanig zou willen bestempelen."

Dat verbaast me, dat lijkt me eerder een
minor point

"Daar vergis je je zeer in. Het hebben van
een srichringsvorm houdt automatisch in dar
je te maken hebt met een stichtingsbestuur.
Hele capabele en aardige mensen hoor, maar
het houdt de bod soms onrzerrend op. Als ik
bijvoorbeeld zelf overtuigd was welke kam ik
op wilde, moest ik er vervolgens vaak nog veel
energie in steken om het bestuur daarvan te
overtuigen. En dar vond ik eerlijk gezegd
zonde van de energie en de tijd. Je moet ver-
gaderingen voorbereiden, de zaak eindeloos
uitleggen en al die tegenwerpingen ontzenu-
wen. Nee, ik was blij toen ik daar op een gege-
ven moment van af was! Heel eerlijk? Ik voel-
de me bevrijd. Hoefde voortaan alleen nog
met mezelf te 'overleggen'. Het werkte ook in
psychologische zin heel positief ik wist allang
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dat ik het wel alleen af kon, maar nu moest ik
dat ook gaan bewijzen. Zo'n uitdaging past bij
mij, daar houd ik van. De omzetting was een
uitstekende en voor mij zeer wezenlijke beslis-
sing.

\Vaar heb je het meeste plezier aan beleefd?
"Aan her opereren in het wereldje van het

markronderzoek. Aan het omgaan met klan-
ten, met collega's. Aan het tunetioneren bin-
nen de MediaWerkGroep, aan het actiet zijn
binnen de NVMI en de WBO/VMO. Aan
dat soort dingen dus."

Klanten op één lijn met collega's, bedoel je dat
echt zo?

"Mijn klantenkring neemt in dit verband
natuurlijk een heel eigen plaats in. Ik srel prijs
op wat ik zou willen noemen een zakelijke
vriendensfeer rnet mijn opdrachtgevers. Ik wil
iets meer zijn dan een leverancier van onder-
zoekresultaten. Dat onderzoek moet het aller-
beste in zijn SOOft zijn, maar daarnaast vind ik
ook dat de verpakking belangrijk is. Toen ik
laatst hoorde dat een grote klant over mij had
gezegd: 'Piet is de beste gastheer die er in
Nederland rondloopt' had ik een prima dag.

Ik kan het je nog op een andere manier
illustreren. Wij onderscheiden bij R&M drie
kwaliteitsaspecten, namelijk:
• technische kwaliteit;
• functionele kwaliteit;
• sociale kwaliteit.

Ik besteed binnen ons Management Team
met name aandacht aan de sociale kwaliteit;
vind ik leuk, vind ik belangrijk, ben ik goed in."

Wat lub je erg gevonden?
"Het is heel moeilijk voor mij om die vraag

te beantwoorden. Die vraag past namelijk niet
bij mij. Ik ben iemand die leeft en doet; ik
kijk heel weinig achterom, ré weinig mis-
schien wel."

Maar dat moet je IJlt van mij
Lacht, denkt lang na: "Nou, wat ik hele-

maal niet leuk vind, is de reputatie van het
vak markronderwek in zijn roralireir. We heb-
ben een mooi vak, een hartstikke moeilijk vak
en als ik dan soms om me heen hoor hoc
'men' over onderzoek praat, dan steekt me dar.
Het vak staat laag genoteerd op de maatschap-
pelijke ladder en dat is zeer onterecht."

Wat doe jij daar zelf aani
"Tja, prima werk leveren, goede relaties

opbouwen. \'(1at moet ik er meer aan doen."

Ik wilde eigenlijk graag weten Wilt je binnen
je eigen bedrijf erg hebt gevonden iIJde afgelo-
pen 26jaar

"Ik vind her soms erg als er iemand weg-
gaat bij mij. Toen Peter Zegwaart ~om zeer
legitieme redenen overigens - wegging vond ik
dat bijvoorbeeld heel jammer. Die had ik
graag bij R&M gehouden."
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Is zo'n vertrek voor jou erger dan wanneer er
een klant vertrekt of gebeurt dat nooit bijjou?

"Om maar met het laatste gedeelte van je
vraag te beginnen: dat komt inderdaad bij ons
sporadisch voor. Mijn ervaring is dat klanten
heel goed regen een stootje kunnen! En wat
betreft het weggaan van waardevolle mensen:
dat ligt natuurlijk genuanceerd. Als een goede
medewerker verdwijnt naar een bedrijf houd
je er meestal een klant aan over. Maar ik blijf
zeggen: om mensen waar ik veel in zie te
verliezen aan de concurrent vind ik niet
leuk, ook al heb ik begrip voor hun argumen-
ten."

Zijn er nieuwe bureaus ontstaan uit R&M?
"Ja, één. In 1995 zijn er twee medewerkers

hier vertrokken en hebben elders een eigen
bureau opgericht. PMR, Partners in Marke-
ting Research. We hebben er geen contact
mee, ik zou niet weten hoe het ze gaat."

Welke buidige bureaus zou jij graag opgericbt
willen hebben?

"Als ik aan het marktonderzoekwereldje
denk, komen er mensen op mijn netvlies,
geen instituten. Er zijn collega's die ik bijzon-
der respecteer, maar ik merk nu dat ik ze niet
direct koppel aan het bureau waar ze werken.
Overigens: met mijn karakter zou ik van zo'n
instituut toch weer een SOOft R&M maken en
dat hoef ik nier op te richten; dat heb ik 26
jaar geleden al gedaan! Het antwoord op jouw
vraag is dus simpel: geen."

Is het 1I1t -anno 1997- volgens jou moeilijker
of eenvoudiger om een bureau op te richten?

"Mijn eerste reactie is: moeilijker. Vroeger
toen ik begon, hoefde je nauwelijks investerin-
gen te doen als je een bureau wilde beginnen;
dar ligt nu anders. Aan de andere kant: als je
een behoorlijk businessplan hebt, zijn de ban-
ken tegenwoordig niet erg lastig. Wat wel een
probleem is: hoe kom je aan goede onderzee-
kers. Als je nu een bureau begint en je benr
aan uitbreiding toe heb je een probleem. Ik
kom even terug op dar pUnt war ik eerder
noemde, namelijk de reputatie van het vak
markronderzoek. Ik Stel me zo voor dat veel
intelligente jonge mensen zich tegenwoordig
nog wel eens een keer bedenken vóór ze
besluiten dat vak te kiezen. Geen al te vrolijk
idee eigenlijk."

Wil je nog iets zegen over een onderwerp dat
ik niet heb aangesneden?

"Ja, ik wij graag iets zeggen over de oneer-
lijke concurrentie van onderwijsinstellingen.
Ik probeer ze - jarenlang nu al - te overtuigen
van het feir dat het laten verrichten van
onderzoek door studenten de devaluatie van
ons vak bevordert. Misschien is het een idee
dat de bureaus gezamenlijk de waarde en de
status van het vak gaan uitdragen; binnen,
maar vooral ook buiten de eigen parochie. Ik
ben er klaar voor!" •

'Ik wist allang dat ik

het wel alleen

af kon, maar nu

moest ik dat

ook gaan bewijzen'

'Ik stel prijs op een

zakelijke

vriendensfeer

met mijn

opdrachtgevers'

'Piet isde beste

gastheer die er

in Nederland

rondloopt'
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