
Rick Brandsteder
Welke rattige pr-Raspoetin gaat het merk Rick 
Brandsteder nou eens exploiteren? Nu zelfs de 
steriele computergigant Intel rapper Will Smith 
tot creatief directeur heeft durven kronen, zou je 
toch verwachten dat ook bad boy Rick Brandsteder 
 ergens wordt ingelijfd als tegendraadse rebel.
De RTL-presentator heeft een imago van dronken 
caféknokker, maar is in wezen een dolende rock 
‘n’ roll-ziel met een Brits gevoel voor humor. Zijn 
laatste affaire dateert van oudejaarsnacht.
Rick en zijn broertje Bob raakten betrokken bij een 
vechtpartij, waarbij de Brandsteders iets te lang 
doortrapten op een paar jennerige heerschappen, 
is het verhaal. Het duo moest zich bij de politie 
komen verantwoorden.
Beelden zijn er niet, er zijn alleen getuigen die 
 elkaar tegenspreken. Brandsteder beroept zich op 
familiair noodweer, aangezien zijn broertje werd 
 aangevallen.
Graaimeter sprak Brandsteder. Hij was  tamelijk 
rustig onder de affaire en constateerde dat de 
 omgangsvormen in de maatschappij aan  ver- 
ruwing onderhevig zijn. De zoon van een bekende 
 presentator, die zelf decennialang in de showbizz-
kolommen van kranten figureerde, snapt dat roem 
een maatschappelijke last met zich meebrengt, maar 
liet weten niet alles te tolereren. Heel goed.
BN’ers zouden meer van zich af moeten slaan 
om het volk op te voeden. F. Scott Fitzgerald, de 
 Amerikaanse schrijver, constateerde al eens dat 
rijke mensen ‘anders zijn’ dan arme luizen. Juist dat 
anders-zijn maakt het gepeupel, dat zichzelf via LPF 
en PVV heeft geëmancipeerd tot zure  zedenmeester, 
woedend: in de Lage Landen mag niemand  boven 
de massa verheven zijn. Rick Brandsteder is 
een  vechtersbaas die het fatsoen hoopt terug te 
 brengen, even tragisch als die politiemannen die 
nu in Kunduz de vrede mogen bewaren.
MARK KoSTeR

GraaiMeTeR
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Alle dagen 
uitverkoop

De expansiedrift van kortingssite Groupon

veelvraat.
Groupon-
oprichter 
Andrew 
MAson wil 
binnen  enkele 
MAAnden 
uitbreiden 
nAAr vijftiG 
lAnden. 

Kopen met korting, hoe simpel wil je het hebben? 
Het is de basis van het spectaculaire succes van 
Groupon, zeker in het koopjesjagende Nederland.

door Nikki SterkeNburG
fotoGrAfie hollaNDSe hooGte

‘A
ls je nog eens terug wilt komen voor een job interview, mail dan 
maar,’ zegt Pieter-Jan Vandepitte, managing director van Groupon 
Benelux aan het einde van de rondleiding door het nieuwe gebouw. 
Naast hem staat chief of sales Rolf Monteiro, die nu tweeënhalve 
week bij het bedrijf werkt.
Binnen een jaar tijd is de Nederlandse vestiging van Groupon   

gegroeid van één naar honderd werknemers. ‘Het pand aan de Kerkstraat barstte 
uit z’n  voegen, medewerkers moesten bij elkaar op schoot zitten,’ grapt een  jongen 
met zwarte  gympen en blauwe veters. ‘Ik ben hier nu drie maanden, daarmee 
ben ik echt een van de langst werkenden hier.’ Hoewel ze pas anderhalve week 
 geleden verhuisd zijn, is er alweer een ruimte bij getrokken in het nieuwe pand in 
A msterdam-Noord.
Groupon is het snelst groeiende bedrijf ter wereld. Het bedrijf bestaat nog geen twee 
jaar, maar zette in 2010 al 500 miljoen dollar om. De waarde wordt door  kenners 
geschat op 7 à 8 miljard dollar, Google deed onlangs een overnamebod van 6 miljard 
dollar, maar dat werd hautain afgeslagen.
De succesformule? Veel en snel mensen door de deur van een ondernemer krijgen 
door middel van grote kortingsacties. Diner voor twee personen voor de helft van 
de prijs, 45 minuten rondrijden in een Lamborghini, of een gezichtsbehandeling... 
bij Groupon zijn het altijd Dol Dwaze Dagen.
‘Het is onweerstaanbaar,’ zegt Danny Mekić, internetondernemer en oprichter van 
domeinbalie.nl. ‘Als je op de website rondkijkt en zin hebt om te klikken en geld uit 
te geven, hang je voor je het weet aan een parachute.’ Dat vindt ook Erwin Boogert, 
redacteur bij het tijdschrift Emerce en auteur van het boek Scoren met social media. 
‘Je wordt de hele week verleid om te gaan eten, onder de zonnebank te gaan en een 
gezichtsbehandeling te nemen.’

Twee miljoen mensen 
Groupon is in Nederland nu in negen grote steden actief en dagelijks krijgen meer 
dan twee miljoen mensen aanbiedingen in hun mailbox. Maar niet iedere aanbieder 
is geschikt, zegt Vandepitte van Groupon. ‘We hebben er niks aan als de  ondernemer 
het niet aankan, soms moet je een ondernemer tegen zichzelf in bescherming nemen.’ 
Zo rekende het Amsterdamse eetcafé Parck op een paar honderd extra klanten, het 
werden er 2500. Eigenaar Edwin Streep bestelde extra borden, grotere partijen vlees 
en zette meer mensen achter de bar.
‘Nu stellen we in bepaalde gevallen ook een maximum aan het aantal verkochte 
aanbiedingen,’ zegt Vandepitte. ‘Vandaag adverteert bijvoorbeeld restaurant Ganesha 
en hebben we het maximum gezet op 650 verkochte bonnen. Het is al een populair 
restaurant, het is nu 3 uur ’s middags, dus ik denk dat de actie is uitverkocht.’

Groupon bestaat inmiddels in 35 landen en wil binnen enkele  maanden 
 uitbreiden naar vijftig landen. Boogert: ‘In de Verenigde Staten heeft 
 Groupon al een enorme staat van dienst, internationaal breidt  Groupon 
zich vooral uit via overnames.’  Maar explosief groeien gaat niet  zonder 
 problemen. Het is volgens Boogert nog niet duidelijk of het  succes 
en de  stabiele prestaties van Groupon met zo’n snelle  uitbreiding 
nog  gegarandeerd kunnen worden: ‘Je kan niet ieder personeels- of 
 organisatorisch probleem met geld oplossen. Als je klachten niet  serieus 
neemt, dus administratief bijhoudt en terugkoppelt, vormt dat een 
 bedreiging voor het bedrijf.’
Op het internetforum van Radar wordt er bijvoorbeeld geklaagd over 
aanbiedingen van fotoshoots die uren later beginnen dan gepland, en 
deals voor een hotelovernachting waarbij achteraf blijkt dat koopjesjagers 
alleen doordeweeks kunnen overnachten. De boze koopjesjagers delen 
een mening: Groupon is nauwelijks bereikbaar. Ook de uitbetaling aan 
ondernemers is slordig, zei Tessa Kroon van tandenbleekcentrum WIT 
in de Volkskrant.
Vandepitte: ‘We hebben veel internetgebruikers, dus er zijn altijd  klachten. 
Maar we hebben nu een professioneel team voor customer service dat 
binnen 24 uur de klacht probeert af te handelen. En we begeleiden de 
ondernemers meer. Als die niet kunnen leveren, krijgen klanten hun geld 
terug. We willen dat ze terug blijven komen voor aanbiedingen. Niet 
alleen de prijs moet kloppen, ook de geleverde kwaliteit.’
Het bedrijf kan zich dergelijke fouten niet permitteren. Groupon is 
 webtechnisch makkelijk te klonen en dat zorgt voor concurrentie. Zo 
kocht de Telegraaf Media Group onlangs een aandeel in concurrent 
Groupdeal, komt Amazon met Living Social, krijgt Marktplaats een 
eigen aanbiedingengedeelte en komt Google binnenkort met de kopie 
Google Offers. Boogert: ‘Daar kunnen ze het zeker in West-Europa 
lastig mee gaan krijgen, waar Google een marktaandeel van boven de 
90 procent heeft.’
Zelf ziet Groupon het niet zo somber in. ‘De concurrentie houdt ons 
scherp,’ zegt Vandepitte. ‘We zíjn er nooit. Dat is de grootste fout van 
dotcom-bedrijven, dat achteroverleunen en zeggen: we zijn er.’

BuBBel
Groupon-oprichter Andrew Mason kondigde onlangs aan bijna een 
miljard dollar te hebben opgehaald bij investeerders voor innovatie, 
 uitbreiding en het belonen van de investeerders van het eerste uur. ‘Ik 
wil iets neerzetten waarvan mijn toekomstige kinderen zich niet kunnen 

voorstellen dat het niet zou bestaan,’ zei hij afgelopen week.
Toch is er ook een groeiend aantal durfkapitalisten en experts die op het moment 
waarschuwen voor een nieuwe internetzeepbel, waar Groupon een voorloper van zou 
zijn. Verblind door het succes van Facebook, springen investeerders blind enthousiast 
op nieuwe internetprojecten. Daarbij komen de ‘helden’ van de dotcom-gekte uit de 
jaren negentig weer terug: zo hielp de omstreden internetbankier Frank Quattrone 
het bedrijf 3Par bij de onderhandelingen rond de overname door Hewlett-Packard. 
Het bedrijf werd voor 2,35 miljard dollar verkocht, drie keer de eigenlijke waarde.
Boogert: ‘Er zijn meer mensen met geld, kleine fondsjes in de VS staan klaar om 
in het internet te investeren. De hebberigheid van de aandelen vertegenwoordigt 
niet de werkelijke waarde. De vroege bubbel waar geen kennis en te veel geld was, 
zul je niet meer zien. Maar er is een cowboymarkt en er is weer geld.’
Mekić denkt ook niet dat er een nieuwe internetbubbel aankomt, maar ziet wel 
donkere wolken. ‘Groupon neemt gigantische vormen aan. Er komt een moment 
dat je dreiging ondervindt van nieuwe internetpioniers. Als je een tanker bent, word 
je op een gegeven moment door een speedboot ingehaald.’
Zelf maakt Groupon zich daar niet druk over. ‘Het is een fantastisch concept,’ zegt 
Rolf Monteiro, die een maand geleden nog in Dubai woonde en werkte. ‘Hoe sneller 
we uit dit pand groeien, hoe beter.’  
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