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Hoeveel is een dj nu eigenlijk 
waard? Binnen nu en vijf jaar 
wordt content (lees: muziek) 
vrijwel alleen nog digitaal, 
via het internet, uitgewisseld. 
Het klinkt gek, maar hierdoor 
gaat de waarde van een dj 
juist omlaag. Een dj heeft 
namelijk in steeds mindere 
mate te maken met inven-
taris, hardware, voorraad en 
debiteuren. Alles is digitaal.  
En dus krijgen die dingen 
steeds minder waarde bij de 
waardering van een dj. De 
houding en het gedrag van 
banken, waarderingsdes-
kundigen en investeerders 
onderschrijven dit. 

tekst denis doeland

Bijspijkeren
In DJ Mag krijg je elke editie les in 
dj-marketing van Denis Doeland. 
#08 Internet is jouw dj-carriere
#09 De dj en het internetecosysteem
#10 De dj is likeable 
#11 Wat moet je doen op internet als dj
#12 De dj en zijn data
#12  Welke meetinstrumenten heeft een 

dj nodig
#13 Hoeveel ben je waard als dj

Maar wat doet de waarde van een dj dan wel toenemen? 
Hoewel historische waarde nog altijd een rol zal blijven 
spelen in waardebepaling, gaat het voornamelijk om de 
toekomstige kasstromen. Hoeveel omzet ga je draaien? 
Hoe groot is je fanbase?

De groei van mobiel internet, de opkomst van social 
media en de ontwikkeling van het aantal met internet 
verbonden apparaten geeft dj’s een extra mogelijkheid 
om hun (toekomstige) fans te volgen en te bereiken. 
Maar dan moet je daar als dj wel gebruik van maken. 
Er moeten door dj’s directe relaties aangegaan worden 
die vroeger bij de traditionele offline marketing niet 
bestonden. 

Eenrichtingsverkeer van dj’s is dus niet meer van deze tijd. 
Je moet als dj de gesprekspartner van je fanbase op het 
internet zijn, op de lange termijn een relatie met die luis-
teraars opbouwen. En dus online posts en inhoud maken 
die daarbij passen. De uitdaging voor dj’s is om van ‘merk-
bouw’ naar ‘relevant verrassen’ te gaan en die relatie aan 
te gaan met de fan. Maak een goede online strategie.

Deze goede strategie is gebaseerd op de toegankelijk-
heid van jouw online content. Post je de juiste informatie 
op het goede tijdstip? Zorg je dat je iets communiceert 
waar je volger ook echt iets aan heeft?  Sluit wat je post 
goed aan bij waar jij en je omgeving op dat moment mee 
bezig zijn? En is de informatie die je biedt wel veelzijdig 
genoeg?

Meten is weten. Door uitgebreid en zorgvuldig gebruik te maken van de 
eigen site en social media, kan een dj meten wie zijn doelgroep nu precies is. 
Gebruik de statistieken van je site! En met die informatie kunnen dan nieuwe 
en digitale marketingprofielen worden gemaakt. De waarde van artiesten die 
dit zorgvuldig doen neemt op den duur toe.

”Waardecreatie door internet en social media betreft het in de basis kunnen 
aanleggen, verspreiden, onderhouden en optimaliseren van bestaande en 
nieuwe digitale relaties op diverse internetplatforms waar (in)direct en op 
aantoonbare wijze additionele en toekomstige netto kasstromen gegenereerd 
worden.” (The Voice – Een aanvullend verdienmodel? door Denis Doeland en 
Pim van Berkel, red.)

De woorden hierboven - aanleggen, verspreiden, onderhouden en optimali-
seren - gaan uiteindelijk gewoon over de kosten van arbeid en middelen. Met 
welke kanalen kun je, direct of indirect, geld verdienen? En wegen de kosten 
op tegen de opbrengst? 

Digitaal is hierin het sleutelelement, aangezien dit duidelijk maakt dat het niet 
gaat om een adressenbestand of andere traditionele marketingactiviteiten. 
 Uiteraard blijft er - net als bij offline marketing - wel sprake van een stuk over-
loop tussen de digitale platformen en uitval (zogenaamde churn rates). Twit-
teraars kunnen dezelfde fans of klanten zijn als de Facebookfan en vice versa.

De stap die dj’s moeten nemen is data verzamelen en analyseren. Wie zijn je 
fans, waar reageren ze op, wat vinden ze leuk? Met die informatie kan een 
dj een vervolgstrategie of compleet nieuwe (marketing-)strategie opzetten. 
Door een groter bereik zien meer mensen immers wie je bent, dus de kans op 
bijvoorbeeld boekingen en platenverkoop groeit. En dus je toekomstige inkom-
sten. Stel je businessmodel veilig. Internet bepaalt de carrière van een dj. 
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Lees #08 ‘Internet is jouw dj-carriere’ via

Het internet is eigenlijk een ecosysteem, een soort mierenhoop 
met daarbinnen opnieuw duizenden ecosystemen van gemeen-
schappen die online met elkaar verbonden zijn. Ze worden 
gevormd door bijvoorbeeld eindgebruikers, klanten, fans, 
ontwikkelaars, leveranciers en distributeurs. En iedereen heeft 
binnen dat systeem zo zijn eigen functie. Want iedereen neemt 
informatie tot zich. Je leest, luistert, kijkt. En iedereen maakt 
nieuwe informatie met bijvoorbeeld likes, tweets en comments.

tekst denis doeland
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#11 Wat moet je doen op internet als dj
#12 De dj en zijn data
#12  Welke meetinstrumenten heeft een 

dj nodig
#13 Hoeveel ben je waard als dj

Ook als dj maak je deel uit van dat internet-ecosysteem, waarbinnen je meer 
kans wil maken op omarming door je (toekomstige) fan. En dus maak je 
dingen die jouw fan graag leest, ziet of hoort. Maar alleen met het maken van 
die content ben je nog niet klaar. Want waar post je dat vervolgens?

KIEZEN
Alles wat je online maakt komt uiteindelijk bij je fan terecht. Via verschillende 
kanalen: social media, (mobiele) apps en zogenaamde open API’s - online da-
tabanken waaruit andere apps informatie over jou kunnen halen. Via een API 
kan Facebook bijvoorbeeld een update voor je plaatsen, als je via SoundCloud 

een nieuwe track publiceert.
Een slimme dj zoekt eerst naar de juiste 
kanalen. Met welk kanaal bereik je de juiste 
mensen? En hoe stem je deze kanalen op 
elkaar af? Je bent nu je eigen kleine 
ecosysteem aan het maken. Het is dus voor 
een dj belangrijk om te weten: waar in ‘de 
mierenhoop’ zitten jouw fans?

PRISMA
Er zijn naar schatting zo’n 250 à 300 verschil-
lende sociale platformen, allen met een eigen 
functie. Ze komen en gaan overigens vrij snel. 
Wie herinnert zich bijvoorbeeld Friendfeed, 
Hi5, Bebo, MySpace en Hyves nog? Ze 
werden allen ingehaald door Facebook. En 
inmiddels neemt de groei van Facebook ook 

al af, en nieuwe apps dienen zich aan. Je moet als dj dus de bewegingen van 
de netwerken goed in de gaten houden, om zo op tijd in te haken op de juiste 
netwerken.
Maar waar zitten die dan? De Conversation Prism kan hierbij helpen. De Con-
versation Prism is een bekend hulpmiddel met de weergave van de relevante 

kanalen die als social media worden aangemerkt.  Het is een inzicht van 
analist Brian Solis (Altimeter Group), dat regelmatig aan een update onder-
worpen wordt. Het prisma laat alle vormen van diensten of netwerken zien 
met daarbij de belangrijkste kanalen die hier binnen vallen. Het prisma geeft 
duidelijk weer hoe divers, complex en groot de wereld van de social media is.

Bedenk bij het bekijken van de Conversation Prism dat het niet gaat om welk 
netwerk hot or not is. Netwerken komen en gaan. Welk platform past bij jou 
als dj?

ONE OF THEM
Bedenk vervolgens ook: hoe benader je je doelgroep? Fans en klanten luis-
teren bijvoorbeeld liever naar elkaar dan naar boodschappen van bedrijven, 
organisaties of merken. Boei je de fans niet? Dan klikken ze weg. De fan is 
mondiger en machtiger geworden, dat staat vast. 

De komende tijd hebben die fans behoefte aan een ‘likeable’ dj waar ze 
graag door gezien, ondersteund en gehoord worden. De dialoog is hierbij het 
toverwoord. De fan wil in het ecosysteem als ‘mens’ behandeld worden. Het 
maken van de daadwerkelijke connectie en het communiceren met de fan is 
waar het in het ecosysteem over gaat.

DRIE STAPPEN
1: zorg dus dat je je eigen ecosysteem uit een selectie van verschillende on-
line ecosystemen maakt, behandel je fans binnen die doelgroep als persoon.
2: zorg er vervolgens voor dat het voor je fan makkelijk is om van die set 
ecosystemen gebruik te maken. Een voorbeeld: heb je als dj een ledenpa-
gina, nieuwsbrief of een vergrendelde downloadpagina met gratis tracks? 
3: Integreer een ‘single sign-on’ knop zodat gebruikers uit de verschillende 
sociale netwerken die je kiest makkelijk lid kunnen worden. Een platform dat 
een dergelijke functionaliteit mooi ondersteunt, is bijvoorbeeld Social Brand 
Builder van Jibe Company. 

De dj en het 
internet-ecosysteem

twitter
facebook

comment
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De dj 
is 

likeable 
LIKEABLE, DE VERTALING IS PRETTIG OF AANGENAAM. TEGENWOORDIG ZIJN ER ALLERLEI INDICATIES 

OM TE BEPALEN HOE OVERTUIGEND IEMAND IS, HOE LEUK, HOE SYMPATHIEK, EN HOE BETROUWBAAR. 

Tekst Denis Doeland

Deze indicaties komen terug in bijvoorbeeld de Facebook Page Index van DDMCA. In deze index 
zie je de laatste maanden een opmerkelijke ranking ontstaan. Het verschil tussen ‘jongere’ en 
‘oudere’ dj’s wordt pijnlijk zichtbaar. De generatie die opgegroeid is met de digitale wereld doet 
het aanmerkelijk beter dan de generatie dj’s die is voortgekomen uit het analoge tijdperk. De 
werking van Facebook hing voorheen af van drie relatief eenvoudige factoren: affiniteit, gewicht 
en vervalscore. Tegenwoordig spelen er wel 100.000 factoren een rol. Maar waar moet je echt 
rekening mee houden? 

BETROKKENHEID EN INTERACTIE
Creëer interactie! Dit is immers goed voor de affiniteit met fans. Het resulteert in een groter 
organisch bereik (het zogenaamde verdiende bereik) van de content van je pagina.

VIND-IK-LEUKS, REACTIES EN SHARES
Bij het creëren van interactie staren veel dj’s zich blind op alleen vind-ik-leuks, reacties en shares 
op berichtniveau. Echter, tegenwoordig tellen meer vormen van interactie en betrokkenheid mee. 
Dit betreft link-clicks, fotoviews, videoplays en overige clicks (alle vormen van clicks anders 
dan voorgaande vormen). Naast deze positieve vormen van betrokkenheid wordt ook negatieve 
feedback meegenomen. 

FANS ZIJN UNIEK
Ga er niet van uit dat video’s en foto’s per definitie de beste keuze zijn, maar probeer alles uit en 
bekijk naderhand welke berichten de hoogste betrokkenheid ontvingen. Gebruik deze informatie 
om te bepalen wat jouw facebookfans als relevant ervaren. Elke fan is immers uniek.

HET IS MEER DAN CONTENT ALLEEN
Hoewel het publiceren van berichten de ruggengraat is van Facebook, zijn er ook andere ma-
nieren om als dj betrokkenheid en interactie met fans te creëren en de impact van jou als dj op 
Facebook te vergroten. Denk hierbij aan het organiseren van een een foto- of videowedstrijd of 
andere vormen van campagnes, met Facebook Fanpage Apps van bijvoorbeeld North Social.

En dan Twitter. Twitter is geen prikbord, maar het is een middel om iets van jezelf te laten zien en 
te delen met je netwerk. Zorg voor een goede balans tussen persoonlijke berichten, reclame voor 
jezelf en inhoudelijk interessante informatie. Kies een onderwerp dat je echt interesseert en focus 
je daarop. Dat maakt het makkelijker om te kiezen wat je wilt plaatsen en zorgt sneller voor een 
duidelijk en eenduidig beeld van wie je bent en wat je kan. En wees vooral jezelf. Authenticiteit 
maakt je likable!

ENGAGEMENT EN INTERACTIE
Wat voor Facebook en Twitter geldt, geldt ook voor de andere sociale netwerken zoals YouTube 
en dergelijke. Het draait allemaal om engagement en interactie. Engagement is geen eenmalige 

handeling maar een doorlopend proces dat gemeten kan worden aan de hand 
van zijn intensiteit. Het echt onderhouden van de relatie met fans binnen een 
netwerk. 
Social media is een emotionele, ‘echte’ manier voor fans om een dj waarvan 
zij houden te volgen, hun eigen ervaringen te delen en andere fans aan te 
sporen om te interacteren met elkaar. Het moet integraal onderdeel van de 
digitale strategie van een dj zijn om Twitter, Facebook en YouTube te zien als 
een kanaal waar ze waarde kunnen toevoegen, zonder fans af te leiden.

Sociale en realtime strategieën en oplossingen zie je langzamerhand hun en-
tree maken. Maar het gaat dus niet alleen om het vinden van nieuwe ruimte 
om de naamsbekendheid te vergroten. Dj’s willen uiteindelijk meer optredens 
krijgen, maar ze dienen te beginnen met begrijpen dat dit voortkomt uit 
relaties met fans. Er zijn al verschillende verbeteringen te zien op het gebied 
van sociale strategieën, vooral in het gebruik van een multiplatformaanpak, 
zo blijkt wel uit de Edm Monitor 2013 van Rankingz. 

Doch, er is nog een weg te gaan. Dj’s moeten steeds beter gaan begrijpen 
hoe belangrijk het is om   interactieve communicatie op te zetten met fans op 
verschillende kanalen, en ze zo op een strategisch moment te bereiken. Het 
betreft niet meer alleen het kijken naar een leuke commercial, trailer, after-
movie of het tonen van een dj die staat te draaien. Tegenover dit scenario 
moet een effectieve manier staan om je als dj met jouw fans te verbinden en 
de fans uit te nodigen om deel te nemen aan het gesprek. Hen de mogelijk-
heid te bieden een duidelijke waarde bij jou als dj te vinden, om zo fans door 
elke afzonderlijke inspanning onderdeel van het grotere verhaal te laten 
maken. De hedendaagse dj moet likable zijn. 

Bijspijkeren
In DJ Mag krijg je elke editie les in 
dj-marketing van Denis Doeland. 
#08 Internet is jouw dj-carriere
#09 De dj en het internetecosysteem
#10 De dj is likeable 
#11 Wat moet je doen op internet als dj
#12 De dj en zijn data
#12  Welke meetinstrumenten heeft een dj nodig
#13 Hoeveel ben je waard als dj
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internet&dj Tekst Denis Doeland

1.

2.

3.

4.

5.

In DJ Mag krijg je elke editie les in dj-marketing van Denis Doeland. Voorgaande lessen vind je op www.djmag.nl 
Deze keer; wat moet je doen op internet als dj.

 
Volgende 

editie; de dj en 
zijn data.

Zorg dat je digitale strategie een geïntegreerd onderdeel is van jouw algehele beleid in plaats van een afzonderlijke activiteit. Het 
is raadzaam om een digitale strategie op te bouwen naast traditionele reclame zoals tv, radio, print, evenementen, e-mail, instore 
promotie en andere marketingactiviteiten. 

Succes boeken als dj?  

Dan heb je de volgende zaken op orde:

•  Integratie met jouw crossmediale  

marketingmix 

•  Organiseren en veranderen van jouw 

organisatie

•  Bepalen van de zakelijke doelstellingen en 

die van de mensen

•  Benaderen van fans, ambassadeurs,  

leveranciers, klanten en andere relaties

•  Bouwen van een netwerk. Bouw kanaal-

breed aan zichtbaarheid om de doelgroep 

de kans te geven om een plek te vinden die 

hen past.
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Tekst Denis Doeland

18/10 ADE NEXT - conference voor  
opkomende dj’s en producers

In DJ Mag NL krijg je elke editie les in dj-marketing van Denis Doeland. Voorgaande lessen vind je op www.djmag.nl

 
Volgende 

editie: Welke 
meetinstrumenten 

gebruikt de dj? 

Elke dj is eigenlijk een merk. Wat zou je moeten doen om online 
goede zichtbaarheid en waarde te kunnen realiseren? Voor goede 
branding als dj in de digitale wereld gelden de volgende vereisten:
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Tekst Denis Doeland

Persoonlijk contact met klanten en fans en luisteren 
naar wat zij willen is waar het tegenwoordig in de 
marketing om gaat. Gelukkig is dit niet moeilijk te 
realiseren. Gegevens hoeven tegenwoordig niet meer 
gekocht te worden bij bijvoorbeeld databrokers, mensen 
die tegen betaling data verzamelen. Je kunt gemakkelijk 
zelf aan de slag met bijvoorbeeld sociale opt-in: het via 
mails of sms-jes op grote schaal opvragen en vastleggen 
van gegevens, uiteraard met toestemming van de fan of 
klant. De waarde hiervan voor jou als dj, organisatie of 
merk is enorm. Vier redenen waarom een dj deze data 
moet willen hebben:

1. De manier van marketing bedrijven 
veranderd
Alleen een bericht versturen via enkele kanalen zoals 
traditionele print, radio, televisie of zelfs internetre-
clame heeft zijn langste tijd gehad. Een ontwikkeling van 
deze tijd is zogenaamde Multichannel Marketing, het 
inzetten van meerdere kanalen om een boodschap over 
te brengen en deze kanalen elkaar te laten versterken. 
Bijvoorbeeld door in een Facebookbericht te verwijzen 
naar een YouTube-filmpje.

2. Het analyseren van gegevens wordt 
voor iedereen toegankelijk
De nieuwe technologie maakt het mogelijk zelf te bepa-
len waar, hoe vaak en wanneer je fan- en klantgegevens 
opvraagt. Bijvoorbeeld via een sociale opt-in zoals hier-
boven beschreven. Maar je kunt ook het (koop)gedrag 
van jouw doelgroep in kaart brengen. Zo is het met 
nieuwe technologie mogelijk een vergelijkend onderzoek 
te doen en de transacties die worden gevoerd via de pc, 
laptop of tablet (cross device werken) te analyseren. 
Daarnaast kan er inzicht verkregen worden in zoekacties 
naar productreviews via social media, zoals Facebook 
en Twitter. Deze resultaten kunnen worden gebruikt voor 
onder andere precisiemarketing, ofwel exacte doelge-
richte productpromotie op basis van de locatie van de 
individuele fan of klant. Op die manier is er een grotere 
kans dat hij of zij tot actie overgaat.

3. Het werkt om in te spelen op wat de 
klant of fan wil, in plaats van puur een 
boodschap te zenden
Fans en klanten zijn niet meer gevoelig voor puur en 
alleen gezonden reclameboodschappen. Ze willen de 
dialoog aangaan. Het analyseren van conversaties en 
interacties via de sociale kanalen geven goed inzicht in 
de wensen van de klant of fan. 

4. Meegaan met vernieuwingen
De technologische ontwikkelingen eisen van de dj’s om 
met hun tijd mee te gaan. Er worden steeds opnieuw 
manieren gevonden om tot de doelgroep door te drin-
gen. Om tegenover concurrenten niet achterop te raken, 
moet de dj hierin meegaan. Hij moet zelf signaleren 
wanneer bepaalde content niet scoort en met een goed 
alternatief kunnen komen dat wel werkt. 

Analyse van data zal dus dieper moeten doordringen in 
de organisatie van een dj. Om de marketingstrategie te 
kunnen bepalen, is het van belang om harde en meet-
bare informatie aan elkaar te koppelen. Afhankelijk van 
de hoeveelheid beschikbare informatie en de ambities 
moeten per maand of per jaar de gegevens over fans en 
klanten worden geanalyseerd. Data zal zo de leidraad 
worden voor de marketingstrategie van de dj, of in 
ieder geval aanzet geven tot het stellen van de juiste 
prioriteiten ten opzichte van het budget, het klant of fan 
centraal denken en het cross platform en cross device 
werken en denken.

Voor een dj en zijn management moet een uitgebreide 
analyse van de aanwezige informatie nu prioriteit krij-
gen. Data analyse is de enige logische en volgende stap 
voor bijvoorbeeld verkoop- en marketing-, maar ook voor 
serviceafdelingen. Want alleen scoren in zoekmachines, 
adverteren en het simpelweg zenden van de bood-
schap volstaan niet meer. Het uitspitten van gegevens, 
verbanden leggen tussen de resultaten en dit omzetten 
in een online strategie die aansluit op de marketings-
trategie van nu, is de nieuwe koers die je als dj met 
jouw organisatie moet varen. Dit vereist uiteraard wel 
een andere denkwijze van de organisatie. Data is geen 
toekomstmuziek meer maar keiharde realiteit. 

In DJ Mag NL krijg je elke editie les in dj-marketing van Denis Doeland. Voorgaande lessen vind je op www.djmag.nl

Doelgroep
analyse 

De dj en zijn data

Informatie of data uit een fanbase halen is niet 
het meest sexy onderdeel om bij stil te staan. 
Op het eerste gezicht is dit artikel daarom 
misschien wel het minst aantrekkelijk om 
te lezen, maar wel de belangrijkste uit deze 
reeks van columns.

 
In de  

volgende editie: 
Hoeveel ben je 
waard als dj?
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meetinstrumenten 
van het web

Tekst Denis Doeland

Over het algemeen wordt de term Internet Analytics 
gebruikt voor alle vormen van analyse die nodig zijn voor 
het meten van de prestaties van digitale media zoals 
websites, sociale kanalen, hosting providers, web- en 
appbouwers en social media. Er zijn verschillende analy-
tics die een dj in de gaten moet houden:

Analytics bijvoorbeeld een dj helpen met het herken-
nen van het klikgedrag op elke pagina. Aan de hand 
van deze informatie kan in een zoekmachine de positie 
van de site worden verhoogd.

welke mate social media invloed hebben op jouw 
doelen en conversies. Geïntegreerde gegevens van in-
ternet en sociale kanalen geven je een totaalbeeld van 
jouw inhoud en community, oftewel jouw achterban 
(fans of klanten).

gebruiksvriendelijk jouw site of app is (ook wel 

pagina’s optimaliseren om een zo goed mogelijk 
resultaat te behalen. Je biedt de gebruiker meerdere 
opties aan plaatjes, teksten en buttons om te zien wat 
het beste klikgedrag oplevert. 

toegang tot specifi eke informatie over internet, social 
media, business, fi nanciën, politiek en een breed scala 
aan andere markten. Zo kun je achterhalen waar jouw 

gebruikt gemaakt van smartphone of tablet, dan moet 
jouw site hiervoor geschikt zijn. Zijn er ontwikkelingen 
in privacywetgeving, dan kun je hierop inspelen. Loopt 
een land waarin jouw site veel wordt bezocht achter 
qua technologie dan pas je jouw site hierop aan. Een 

Global Rep Index.

niet alleen demografi sche gegevens die je wellicht al 

hebt verzameld, maar ook de gegevens die voortkomen 
uit het internet of van de markt. Een beknopt overzicht 
als voorbeeld:

360-GRADEN PROFIEL
Als je in staat bent om jouw fans en klanten te identifi ce-
ren in een brei van verschillende gegevens, kun je alles 
samenbrengen om een 360-graden profi el van jouw fan 

behulp van de informatie over een fan of klant kun je het 
aankoopgedrag profi leren (datum, frequentie, product), 
hun voorkeurskanaal bepalen (web, social media, smart-
phone, tablet, e-mail, enzovoorts) en combineren met 
geografi sche gegevens (waar ze wonen, van welke plek 
ze komen – smartphone, computer, winkel, welke plaats 
– of bijvoorbeeld waar ze inchecken). 

Zodra je deze gegevens in beeld hebt gebracht, heb 
je een volledige beschrijving van jouw fans of klanten 
en kun je hen adequater bedienen. Via voor de klant 
logische bronnen kun je ook nieuwe klanten aantrekken. 
Bovendien kun je de profi elen die je al hebt verder verrij-
ken met bijvoorbeeld geo-demografi sche gegevens, huis-
houdelijke demografi sche gegevens en meer relevante 
informatie uit andere databronnen.

GEREEDSCHAP
Elke timmerman heeft zijn eigen gereedschap maar 
als je niet weet wat je moet maken dan komt er dus 
niets uit je vingers. Gereedschap is niet leidend, er zijn 

vlieger gaat ook op voor de meetinstrumenten van het 

web (tools) om data te verzamelen en te meten. Op 

beste gereedschappen die nu voor handen zijn. Enkele 

Elke muisklik, iedere keer inloggen, ieder openen van 
een site of app, elk bericht of foto op welk sociaal kanaal 
dan ook: alle acties laten voortdurend een spoor van 
gegevens achter. Afzonderlijk lijken deze gegevens 
misschien onbelangrijk, maar wanneer je ze aan elkaar 
knoopt kun je verrassend veel over jouw fans of klanten 
te weten komen. Gemoedstoestand, seksuele voorkeur 
en hoe gevoelig iemand is voor korting: het zijn slechts 
voorbeelden van informatie die velen onbewust prijsge-
ven binnen het internetecosysteem.

Analytics met elkaar verbinden, zullen in de toekomst 
krachtiger zijn dan hun concurrenten die dat laten liggen 
en vergeten dat er niet alleen relaties tussen individuen 
en dj’s bestaan, maar dat deze ook kunnen worden 

helpen jou daarbij.

Uitgebreide informatie over dit onderwerp is te 

vinden in VanAnaloognaarDigitaal.nu, hoofdstuk 

16, Internet Analytics, Social Media Analytics, 

Interface Analytics en Markt Analytics.

In DJ Mag krijg je elke editie les in dj-marketing van Denis Doeland. Voorgaande lessen vind je op www.djmag.nl.
Deze keer; wat moet je doen op internet als dj.

Inzicht in je fans en klanten is een belangrijke eerste stap in het maken 
van gefundeerde beslissingen op het gebied van marketing in de 
digitale wereld. Dit geldt voor alle activiteiten op elk kanaal: e-mail, 
site, social media, televisie, radio, print, outdoor, etcetera. Hoe ga je 
aan de slag in een poging om jouw fans of klanten beter te begrijpen? 
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