
Menig stevige ondernemersrelatie werd tot stand gebracht met hulp van acteurs, 

ingehuurd bij ‘Aaaaha! The factory’. Een interview met Erik Peekel, directeur van dit 

bedrijf en aldus leverancier van potsenmakers, stand-up comedians, gangmakers en 

‘gewone’ acteurs. 

Informeert . . .Ode

Het is de oude ondernemerswijs-
heid. Door maatschappelijke 
ontwikkelingen ontstaan kansen 
voor ondernemers. Een actuele 
ontwikkeling is de ‘onpersoonlij-
king’ van het werkverkeer, onder 
andere als gevolg van email. 
“Email is een verrijking voor de 
productiviteit, maar waarschijn-
lijk is de ‘replay all’ button één 
van de meest misbruikte knop-
pen op de computer”, sugge-
reert Peekel. Mensen krijgen een 

Ondernemen met hulp van acteurs

“ Eigenlijk krankzinnig, maar het werkt”

mailtje en reageren met één druk 
op de knop zonder iemand ook 
maar even persoonlijk te spre-
ken. Gevolg daarvan is dat het 
aantal regelmatig terugkerende 
persoonlijke contacten van men-
sen is afgenomen, en dat mensen
minder vaardig worden in het 
face to face contact. Dat is jam-
mer, vindt Peekel, want een 
geschreven boodschap is maar 
1/3 zo krachtig en/of duidelijk 
als direct persoonlijk contact. 
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De mimiek van de boodschap-
per en z’n intonatie zijn immers 
even veelzeggen als de letterlijke 
tekst. 

AAAAHA!
Het bracht bedrijfskundige Erik 
Peekel op een idee. In 1999 start-
te hij in Den Haag met Aaaaha! 
The Factory, een ‘acteursfabriek’ 
waar een ieder kan aankloppen 
die gangmakers nodig heeft. 
Acteurs treden bijvoorbeeld op 

als gastvrouwen op netwerkbor-
rels. Peekel: “Eigenlijk is het 
krankzinnig dat je acteurs moet 
inhuren om mensen met elkaar 
in contact te brengen, maar het 
werkt.”
De acteurs brengen leven in 
de brouwerij tijdens een jubi-
leum, houden als nepprofessor 
een voordracht bij een kickoff of 
gooien tijdens een debat de knup-
pel in het hoenderhok. Al heel 
vaak is volgens Peekel bewezen 
dat je op die manier veel beter 
de aandacht pakt, dan wanneer 
een bedrijfsmanager of dagelijks 
bestuurder met een boodschap 
komt. Die missen in veel geval-
len het vermogen om de bood-

schap te verpakken in een juiste 
dosis op de doelgroep gerichte 
humor en luchtigheid. “Humor 
verkoopt.”

Waardevolle contacten
“Wij worden vaak ingehuurd 
door MKBers, die een evenement 
organiseren voor hun relaties”, 
vertelt Peekel. “Als je zo iets 
organiseert, is het zaak om je er 
goed in te verdiepen wat die rela-
ties willen. Ze voelen zich veelal 
verplicht om op een uitnodiging 
voor zo’n evenement in te gaan. 
Maar wat willen ze terug voor 
hun tijd? Waardevolle contacten 
opdoen, wellicht?”
Door alleen wat drank te serveren 
en een band te laten spelen, schep 
je niet automatisch een atmos-
feer waarin iedereen met iedereen 
praat, doceert Peekel. Acteurs 
van Aaaaha! brengen mensen in 
zo’n situatie actief met elkaar 
in contact. Ze nemen bijvoor-
beeld een bankstel mee waarin 
twee spelers verwerkt zijn. Dat 
levert een wonderlijk beeld op. 
De acteurs nodigen willekeurige 
gasten uit om op hun bankstel te 
komen zitten. Al snel ontstaat er 
een geanimeerd gesprek tussen 
de ‘bankzitters’. 
Peekel benadrukt dat het een 
bepaald type acteur is, dat goed 
is in dit soort werk. 
Normaal geven ze immers alleen 
hun eigen ideeën door aan de 
zaal. Nu moet bij voorbeeld een 
Comedian een grappig verhaal 
vertellen op basis van de input 
van een opdrachtgever. Dat vergt 
een andere opstelling dat het 
‘gewone’ kunstenaarsschap, maar 
de mensen waarmee wij werken, 
kunnen dat als geen ander. Ook 
voor kerstborrels en nieuwjaars-
recepties van dit door de krediet-
crisis geteisterde jaar kan dat een 
unieke manier zijn om samen 
terug te blikken op de hoogte - en 
de dieptepunten van 2008.”

Meer informatie: www.acteurs.nl

Zakelijke Evenementenagenda
28 t/m 30 oktober
• Zaken Festival Rotterdam
 Beurs-WTC Rotterdam
 www.zakenfestival.nl

30 oktober
• 25e Rotterdamse 
Ondernemersprijs
 Beurs-WTC Rotterdam
 www.rotterdamseonderne-
mersprijs.nl

1 november
• Startersdag 2008
 Beurs-WTC
 www.kvk.nl

3 november
• Hoe blijf ik de groei de baas?
  Centrum Ondernemen in 

Delfshaven

5 november
• Zuid-Hollands Kennisfestival
  Dutch Water Dreams, 

Zoetermeer
 www.kennisfestival.com

6 t/m 11 november
• Handelsmissie naar Dubai
 www.wtcro.nl

7 november
• Oriëntatiedag Brazilië en Mexico
 KvK Rotterdam

8 november
• Huisartsbeurs
 Ahoy Rotterdam 
 www.huisartsbeurs.nl

11 november
• KvK ZakenBorrel Kring 
Rotterdam 
 Droogdok 17, Rotterdam

14 november
•  Financiële wereld in zeer woelig 

vaarwater
 a/b Tourmalijn, Rotterdam
 www.flevum.nl

17 november
• Starten als freelancer/ZZP’er
 KvK Rotterdam 

19 november
• Startersavond Maassluis
 Kvk Rotterdam 

20 november
• Betondag 2008
 Doelen Rotterdam 
 www.betonvereniging.nl

24 november
• Groeifinanciering
 Ondernemershuis Zuid
 www.ondernemershuiszuid.nl

25 t/m 27 november
• Leisure & Sport totaal
 Ahoy Rotterdam
 www.leisuresporttotaal.nl

25 november
• Themadag Wetten en Regels
 De Kuip, Rotterdam
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