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Beste Kees, 
 
Te gek, dat je mijn idee voor 'het boek op Rolodexkaartjes', dat ik je afgelopen 
maandag vertelde, zo enthousiast oppakt. Ik broed er al zo'n lange tijd op dat ik 
hoop dat we snel tot concrete uitvoering kunnen komen. Dat het een perfect idee 
is, daar was ik al van overtuigd. Gekoppeld aan jouw ervaring en de onorthodoxe 
marktbenadering van Bruna moet het beslist een internationale klapper kunnen 
worden. 
 
Ik heb nog een idee dat volgens mij past in de lijn van Bruna.  Het idee, 'de 
agenda met persoonlijk cachet', is evenals mijn idee van de ‘een taal leren in 365 
dagen’- scheurkalender iets dat aan een bepaalde tijd is gebonden. Ik noem het 
ook wel 'de doe-het-zelf-agenda', wellicht iets voor het volgende schoolseizoen. 
Hier volgt het idee rechtstreeks uit mijn ideeëndatabase, dus let niet te veel op 
de stijl: 
 
Wanneer je een agenda bekijkt, vooral van scholieren, dan zijn dat vaak dikke 
bulten volgeplakt met plaatjes die ze hebben uitgeknipt uit tijdschriften e.d. Ze 
geven hun agenda's zelf vorm. 
 
De doe-het-zelf-agenda bevat enkel de noodzakelijke gegevens (datum, etc) en 
wellicht wat pagina's met verkoopstimulerende voordelen (kortingsbonnen etc.). 
Op de overige ruimte kan de gebruiker zelf plaatjes plakken... die in grote getale 
zijn bijgeleverd. 
 



Er kan een bijzonder cachet worden gegeven door de kopers keuze te bieden uit 
meerdere thema's. Afhankelijk van het thema zijn plaatjes van popartiesten, 
dieren e.d. bijgevoegd (of losse blaadjes met tips voor computer en software) in 
het agendapakket. 
 
De doe-het-zelf-agenda leent zich door zijn open karakter voor allerlei 
marketingspeelgoed. Het heeft sponsor, wedstrijd, promotie, actie, joint venture 
en andere mogelijkheden. 
 
Om het doe-het-zelf karakter van de agenda te benadrukken kan bijvoorbeeld 
een flacon plaksel/lijm worden bijgeleverd (joint venture met gomfabrikant?). 
Ook andere produkten laten zich bijvoegen waarna een schrijvers-, sport- of 
geldagenda kan ontstaan. 
 
etc. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
René van Maarsseveen 
 


