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Een aanvullend verdienmodel voor Spinnin’ Records? 
(door Denis Doeland en Pim van Berkel, 6 april 2013) 

 

Inleiding 
Afgelopen week heeft Spinnin’ Records zijn miljoenste abonnee op YouTube welkom 
geheten. Spinnin’ Records is een Nederlands Dance label dat het op YouTube erg goed 
doet. Met meer dan een miljard views zijn zij het kanaal in de Nederlandse Dance wereld dat 
verreweg vooroploopt. 
 
Internet is eigenlijk een ecosysteem. Een ecosysteem dat bestaat uit een gemeenschap die 
online verbonden is, gevormd door eindgebruikers, ontwikkelaars, leveranciers en 
distributeurs. Zij gebruiken elkaars sterke punten, vullen aan en versterken elkaar, om 
samen waarde te creëren voor andere eindgebruikers (bijvoorbeeld: klanten of fans). 
  
“Als Dance label dien je deel uit te maken van het gehele internetecosysteem. Te 
meer wanneer je meer kans wil maken op omarming door de eindgebruiker oftewel de 
(toekomstige) fan of klant. Daarnaast dien je je als Dance label te beseffen dat je 
bestaat door content (intellectueel eigendom) en dat je functionaliteit aanbiedt en 
data bent.” 
 
DDMCA heeft gekeken naar de data vanuit diverse Social Media kanalen waar Spinnin' 
Records actief is. Het blijkt dat Spinnin' Records veel fans en volgers heeft gecreëerd op 
verscheidene Social Media netwerken. Echter, de verzamelde data van Spinnin' Records 
van de afgelopen 2 jaar laat zien dat ze geen relatie met hun achterban hebben. De 
organisatie van Spinnin' Records is vooral actief in het ontvangen van berichten en data, 
maar de organisatie lijkt reactief in het opbouwen van een relatie. Betrokkenheid bij het 
merk is feitelijk wat fans willen. Fans willen graag een relatie met het merk.   
 
Het moge duidelijk zijn dat bij on-line marketing via het internet ecosysteem kasstromen 
meer meetbaar zijn dan bij offline marketing (bijv. een direct mailing).  
 
 



 
 

 

 
2 

DDMCA | Keizersgracht 330-b | 1016 EZ Amsterdam | The Netherlands | W: ddmca.com | E: mail@ddmca.com 

 
Bovendien neemt het bereik nog eens extra toe doordat fans met elkaar hun sociale leven 
willen delen. Niet alleen de eerste gebruikers en fans worden bereikt, maar ook hun vrienden 
en diens netwerken. Het marktpotentieel wordt hiermee aanzienlijk vergroot. Daarnaast 
wordt met de aanwezigheid van de huidige software technieken, on-line marketing veel 
transparanter en meer meetbaar dan voorheen. 
 
We zitten middenin een digitale revolutie. Hoewel een ‘discounted cash flow’ altijd aan de 
basis zal blijven van een waardering, is het duidelijk dat de huidige methoden en technieken 
van (integrale) bedrijfswaarderingen onder de loep genomen dienen te worden. Historische 
cijfers en resultaten uit het verleden geven steeds minder garantie voor de toekomst. 
 
“Door de verzamelde data nog beter te registreren, te structureren en te analyseren 
kan deze data weer doelgericht ingezet worden. Hiermee kan een aanvullend 
verdienmodel voor Spinnin' Records gerealiseerd worden, waardoor de waarde van 
het merk nog meer zal toenemen!” 
 
Een kort overzicht van de inhoud van dit document: 
 

■ Toename van de Digitale Wereld 
■ Financiële waardecreatie door Social Media 
■ Methodiek van waarderen  
■ Bepalen van de ‘Return on Investment’ 
■ Schatting waarde Spinnin' Records 
■ Fairness opinion 
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Toename van de Digitale Wereld 
We leven momenteel in een digitale economie waarbij sociale platforms als Facebook, 
Google, Twitter e.d. onbeperkt (gratis) toegang geven tot onze gegevens en gedrag middels 
de identiteit die daar wordt aangemaakt. De knop “Single Sign-on” is de heilige graal die 
leidt tot de mogelijkheden op basis van relevantie en demografie. Het is de knop die 
toegang geeft tot de data van het profiel zelf, de referenties alsook de aankopen en acties 
van een fan of gerelateerde klant. 
 

 
 
De ‘Big Data’ belofte van 2012 gaat in 2013 met behulp van geavanceerde software over in 
concrete ICT-oplossingen. Dit betekent een verschuiving van off-line marketing naar meer 
on-line marketing. Doordat binnen de on-line marketing alles wordt vastgelegd, kunnen 
marketeers binnenkort en meer dan voorheen, meten wat de impact is van hun 
marketingactiviteiten. Voor marketing acties die geen aanwijsbare bijdrage aan de omzet en 
de winst kunnen leveren, is geen plek meer. Daarmee worden marketeers langzaam de 
nieuwe verkopers van de toekomst. 
 
Er ontstaan grote hoeveelheden data, ook wel ‘Big Data’ genoemd. Is het een hype? Kun je 
als bedrijf, organisatie of merk wachten met het (strategisch) inzetten van data of is het 
eigenlijk al realiteit?  
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McKinsey is een van oorsprong Amerikaans consultancy bureau dat zich focust op de 
strategische vraagstukken van organisaties. Zij heeft een wetenschappelijke publicatie 
gepubliceerd waaruit blijkt dat effectief gebruik van data en analytics de productiviteit, 
winstgevendheid en marktwaarde van bedrijven met 5 à 6 procent verhoogt. In sommige 
branches zal de strategische inzet van data-analyse zelfs het verschil gaan maken tussen 
winst en verlies.!
  
‘Big Data Opslag’ en ‘Big Data Analytics’ zijn 2 trends die momenteel spelen. Deze twee 
trends zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: niet de mate waarin, maar de manier 
waarop men data wil gebruiken maakt data al-dan-niet ‘Big’. De eisen die gesteld worden 
aan ‘Big Data Opslag’ volgen uit de analyses die men wil uitvoeren op de data. 
  
Er is sprake van ‘Big Data Analytics’ als de data: 
  

• Snel beschikbaar is. 
• Afkomstig is uit meerdere bronnen. 
• Verrijkt wordt met andere (ongestructureerde) data. 

 
De perceptie verandering dat ‘Big Data’ van Social Media financiële waarde heeft, zal de 
marketeers van Spinnin' Records een andere kijk geven op ‘Likes’ en ‘Retweets’. Om 
succesvol waarde toe te voegen aan de content, dienen de marketeers steeds meer 
expertise te ontwikkelen rondom het vergaren en analyseren van die Social Media data die 
kan leiden tot nieuwe toekomstige kasstromen. 

  
Platte data vanuit de Social Media kanalen, zoals inmiddels aan het ontstaan is bij vele 
bedrijven, hebben niet direct een waarde. Pas na zinvolle correlaties, analytics en het 
opzetten van additionele verdienmodellen op gevalideerde ‘fan’, ‘tweet’ en ‘like’ data 
kunnen directe kasstromen gegenereerd worden. 
 
DDMCA heeft onderzocht en vastgesteld dat uit de data van Spinnin' Records platformen 
naar verwachting nog eens 7,5 miljoen Euro kan worden gegenereerd. De additionele 
verdienmodellen ontstaan door de context uit de data beschikbaar te stellen aan 
commerciële partijen die graag in het ecosysteem van Spinnin’ Records zichtbaar willen zijn, 
waardoor een verhoogde kasstroom voor Spinnin' Records ontstaat. 
 
Bovenstaand zal niet alleen leiden tot een verhoogde kasstroom, maar tevens zal de waarde 
van het concept gaan toenemen in de vorm van potentiële goodwill.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
5 

DDMCA | Keizersgracht 330-b | 1016 EZ Amsterdam | The Netherlands | W: ddmca.com | E: mail@ddmca.com 

Financiële Waardecreatie door Social Media 
Inventaris, hardware, voorraad, en debiteuren. Ze krijgen steeds minder waarde bij de 
waardering van een bedrijf. De houding en het gedrag van banken, valuators en 
investeerders onderschrijven dit. Maar wat doet de waarde van een bedrijf dan wel 
toenemen? Hoewel historische waarde nog altijd een rol zal blijven spelen in 
waardebepaling, gaat het voornamelijk om de toekomstige kasstromen. 
   
Door geavanceerd en zorgvuldig gebruik te maken van Social Media netwerken, waarbij 
nieuwe en digitale marketingprofielen uit deze data worden gecreëerd, stellen DDMCA en 
P.I.M. vast dat de waarde van bedrijven toenemen die dit zorgvuldig georganiseerd en 
geborgd hebben. 
 

  
 
Internetstrategieën en Social Media activiteiten kosten momenteel geld. Voornamelijk 
mensen en middelen. Dit dient te worden terugverdiend. Liefst meer dan dat. Maar gebeurt 
dit ook in de praktijk? Is dit meetbaar te maken? Jazeker! 
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Alvorens in te gaan op enkele voorbeelden en hoe meer waarde te genereren, heeft DDMCA 
in samenwerking met P.I.M. een definitie opgesteld.     
 
“Waardecreatie door content oftewel Intellectueel Eigendom via Internet en Social 
Media betreft het in de basis kunnen aanleggen, verspreiden, onderhouden en 
optimaliseren van bestaande en nieuwe digitale relaties op diverse internet platforms 
waar direct en op aantoonbare wijze additionele en toekomstige netto kasstromen 
gegenereerd worden.” 
 
De woorden “aanleggen, verspreiden, onderhouden en optimaliseren” refereren naar de 
kosten van arbeid en middelen. Daarnaast gaat het om “digitale relaties” op meerdere 
“platforms”. Digitaal is hierin het sleutelelement, aangezien dit duidelijk maakt dat het niet 
gaat om een adressenbestand of andere traditionele marketingactiviteiten. Uiteraard blijft er 
wel sprake van een stuk overloop tussen de digitale platforms en uitval (zogenaamde “churn 
rates”), net als bij off-line marketing. Twitteraars kunnen dezelfde zijn als de Facebook-fan 
en vice versa. 
 
“De opkomst van Social Media geeft Dance labels een extra mogelijkheid om hun 
huidige, maar ook toekomstige klanten te volgen en te bereiken. Er kan een directe 
relatie aangegaan worden, welke bij de traditionele off-line marketing niet bestond. 
DDMCA gelooft sterk dat dit een nieuwe beweging is binnen de digitale wereld, welke 
haar weerga nog niet kent en waarvan de mogelijkheden oneindig lijken.” 
 
Inmiddels zijn een hoop Dance labels aan de slag met een Facebook pagina. Er wordt hier 
en daar ook heel wat getweet zo blijkt uit de gegevens van Rankingz. Maar hoe moet deze 
data opgevangen worden? Hoe bereiken we nog meer mensen? Dit zijn de eerste 
vraagstukken waar veel organisaties nu mee worstelen. Er ontstaan steeds meer nieuwe 
software technieken, zoals die van de Social Brand Builder, om de opgebouwde Social 
Media omgevingen en communities ‘uit te luisteren’.  
 
De volgende stap is deze data te verzamelen en te analyseren om daarna een compleet 
nieuwe marketingstrategie op te zetten, met als doel toekomstige inkomsten te 
vermenigvuldigen. 
 
Hoewel Spinnin' Records vandaag de dag over meer gegevens van fans of volgers kan 
beschikken dan ooit tevoren, wordt het overgrote deel van deze gegevens niet opgeslagen 
en niet op waarde geschat.  
 
“De kennis uit data die vaak al aanwezig is, wordt niet altijd ten volle benut.” 
 
Spinnin' Records heeft al toegang tot diverse middelen zoals Google Analytics en 
mailinglijsten. Ook heeft zij toegang tot de data van de eigen Facebook en Twitter kanalen. 
De verbindende stap tussen al deze informatiestromen en data ontbreekt echter. De data is 
vaak niet op de juiste manier gekoppeld. De juiste aansluiting met de fan of volger weet men 
maar moeilijk te vinden. 
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Spinnin' Records mist hierdoor kansen op het vergroten van haar database bestand en haar 
bereik, alsmede inkomsten uit het aangaan van additionele overeenkomsten die de licentie 
waarde kunnen verhogen. Feitelijk wordt dan een kostenpost getransformeerd tot een 
opbrengst en wordt toegevoegde waarde gecreëerd door en voor Spinnin' Records.  
 
“Tevens vergeet Spinnin' Records daarmee wel misschien het allerbelangrijkste, 
namelijk waarde in financiële zin toe te voegen aan het merk.” 
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Methodiek van waarderen 
Welke stappen dien je te zetten voor deze nieuwe manier van financiële waarde creatie door 
Social Media? 
 

• Verzamelen van digitale data 
• Koppelen van databronnen  
• Screenen van data Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Hyves e.d. 
• Combinaties maken met (bestaande) datasets 
• Benaderen van co-creators & merken uit de diverse datastromen 
• Overeenkomsten aanpassen, aangaan en relaties uitbreiden 

 
Door toepassing van deze gedigitaliseerde traceerbaarheid ligt veel meer waarde 
opgesloten dan bedrijven momenteel oppakken, realiseren en transformeren naar een 
directe kasstroom. Vandaar dat in de definitie de woorden “aantoonbare wijze” en “direct 
genereren van additionele kasstromen” zijn opgenomen. 
 
Bij de eerste stap in het verzamelen van data wordt gekeken naar de basis informatie die 
aanwezig is. Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en email adres. Zijn mensen te 
bereiken en staan ze dit ook toe via sociale media? Indien een volledig profiel aanwezig is, 
zal dit een standaardwaarde opleveren.  
 
De standaardwaarde is een gemiddelde van wat de markt ervoor over heeft om die data aan 
te schaffen c.q. te verzamelen. Bij deze standaardprofielen worden overlappen tussen de 
verschillende media kanalen geëlimineerd en wordt tevens rekening gehouden met het feit 
dat mensen stoppen met het volgen van Spinnin' Records. De zogenaamde “churn rate” of 
ook wel “afhakers”.  
 
Daarnaast is binnen het model een inschatting gemaakt of een branche een laag, gemiddeld 
of hoog marketingbudget heeft. Verzekeraars en mobiele aanbieders kennen hoge 
marketingbudgetten. Net als recruiters zoals Monsterboard. Andere diensten en producten, 
zoals ondergoed of sokken, zullen lagere marketingbudgetten hebben dan andere diensten. 
De contante waarde van de potentiële inkomsten wordt bepaald aan de hand van deze 
branche specifieke marketing budgetten.  
 
Vervolgens wordt een waarde meegegeven (ratio) van de branche aan de potentiële relatie 
met Spinnin' Records. Een product of dienst is laag, gemiddeld of hoog toepasbaar bij 
Spinnin' Records, afhankelijk van de interesse. 
 
Bijvoorbeeld: Spinnin' Records zal minder snel verzekeringsproducten kunnen promoten 
aan haar publiek dan bijvoorbeeld audio apparatuur of een bepaald kleding merk. 
Audioproducten hebben dan een hoge toepasbaarheid, verzekeringsproducten een lagere 
toepasbaarheid.  
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Met al deze specifieke gegevens wordt een totaal som worden gemaakt per categorie, 
bovenop de vaste waarde van de standaard data van de profielen. Onderstaande tabel 
geeft een weergave. 
 
Tabel 1 - Standaard, toepasbaarheid en gewogen waarde 

Soort  Standaard 
profiel 

Toepasbaarheid 
(1-5) Gewogen Standaard Totaal 

Kleding € 1,50 2 € 0,60 € 4,00 € 4,60 

Horloges € 1,75 4 € 1,40 € 4,00 € 5,40 

Etc …      

 
Binnen de waardering wordt standaard uitgegaan van het feit dat slechts voor 35% van alle 
Tweets, Chats en Shares op het netwerk achterhaald kan worden wat mensen werkelijk 
boeit. Met andere woorden; van het totaal aantal volgers wordt met slechts 35% gerekend. 
Dit is de zogenaamde “Catch”-ratio. Het percentage dat daadwerkelijk wordt gevangen.  
 
Een rekenvoorbeeld: 
 
Stel dat Spinnin' Records 650.000 opgeschoonde, unieke en gevalideerde profielen en 
volgers heeft. Indien van al deze volgers de standaard informatie volledig is, zal dit € 4,- per 
volledig profiel opleveren.  
 
Om marketing profielen op te stellen wordt ook bij Spinnin' Records volgers uitgegaan van 
een catch-ratio van 35%. Voor het bepalen van de waarde van deze marktingprofielen, 
wordt gerekend met 227.500 volgers (= 35%* 650.000). 
 
Uit tabel 1 valt uit te lezen dat voor Spinnin' Records een gewogen netto contante waarde 
voor kleding is berekend van € 0,60 per gevalideerde volger of fan. In totaal kan dit een 
bedrag opleveren van 227.500 maal € 0,60 = € 136.500. Voor de horloge branche, waar 
Spinnin' Records veel meer aanhang heeft en kan maken, zal nog eens € 318.500 (= 
227.500 maal € 1,40) op kunnen leveren. 
 
Indien de kleding branche en de horloge branche de enige twee branches zijn welke worden 
meegenomen in de waarde berekening, zullen deze nieuw opgestelde marketing profielen 
van Spinnin' Records een totale waarde kunnen vertegenwoordigen zoals op gesteld in 
onderstaande berekening: 
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Standaardprofielen: 650.000 á € 4,- =    € 2.600.000 

Marketing profielen Kleding 227.500 á € 0,60 €    136.500 

Marketing profielen Horloges 227.500 á € 1,40 €    318.500  + 

Een totale contante waarde van   € 3.055.000 
 
Binnen de waarderingsmethode wordt uitgegaan van het voorzichtigheidsbeginsel, 
waardoor de waarde op een bedrag wordt geschat van ongeveer 3 miljoen euro.  
!  
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Bepalen van de ‘Return on Investment’ 
“De Engelse term Return on Investment geeft het rendement op de investering aan. Indien 
de investering een verlies oplevert dan is de return on investment een negatief getal. Een 
alternatieve omschrijving is Rate of Return. De R.O.I. van een geheel bedrijf kan men 
berekenen door de nettowinst te delen door de boekwaarde van de totale activa. De R.O.I. 
van een deelproject kan men berekenen door de specifieke opbrengst voor een project te 
delen door de specifieke investering.” aldus Wikipedia. 
 
Het onderstaande stappenplan is een suggestie en heeft in beginsel veel weg van de te 
nemen stappen binnen ‘Big Data‘ analyses. Echter, die houden op nadat de gewenste 
informatie naar boven is gehaald. Om daadwerkelijk een ‘Return on Investment’ uit Social 
Media te kunnen berekenen, zal verder dan dat gekeken moeten worden. ‘Big Data’ wordt 
na analyse ‘Rich Data’. ‘Rich Data’ vertaalt zich in cash flow wanneer nieuwe 
verdienmodellen, een nieuw publiek bereikt is of nieuwe product-markt combinaties 
mogelijk zijn. 
 
Stappenplan bepaling  van Social Media strategieën: 
 

1. Social Media Creation - het kunnen opzetten en aanleggen van een eigen online 
ecosysteem binnen bestaande sociale platforms; 

2. Data Sharing & Distribution - het kunnen delen en verspreiden van producten en 
diensten; 

3. Data Scraping & Data Capture - het kunnen verzamelen en opslaan van data 
vanuit meerdere sociale platforms; 

4. Data Validation - het kunnen valideren van alle verzamelde gegevens; 
5. Data Analysis - het kunnen analyseren en in kaart brengen van koopbehoeften; 
6. Business modelling - het kunnen opzetten en uitbouwen van zowel huidige als 

nieuwe verdienmodellen; 
7. Cash Generating - het op een betrouwbare en efficiënte wijze kunnen incasseren 

van de nieuwe kasstromen. 
 

 
 
De financiële formule van een Social Media strategie waardering blijft er hetzelfde uitzien, 
namelijk: 
 

• NPV = Net Present Value (de waarde per vandaag) 
• C0 = Investering en kosten van het opzetten en aanleggen van de Social Media 

strategie 
• Ct= Netto Cash in Flow periode t 
• r = Discount rate (veelal een WACC) 

 
!  
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Schatting waarde - Spinnin' Records 
In de onderstaande tabellen is de waarderingsmethodiek toegepast op Spinnin' Records en 
4 andere Nederlandse Dance labels. De tabellen en grafieken geven inzicht in de additionele 
waarde die ontstaat wanneer de data wordt ontsloten uit een 4-tal netwerken, te weten 
Facebook, Twitter, Youtube en Google+. 
 
Tabel 2 - Connecties per netwerk 
 

 
 
Tabel 3 - Geschatte waarde 
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Een voorzichtige schatting op basis van bovenstaande netwerken, waarbij uitgegaan is van 
25% “overlap”, 15% “churn rate” en een 25% “catch ratio” levert al snel een bedrag van 
jaarlijks ruim 7,5 miljoen Euro. Dit bedrag zou kunnen worden toegevoegd aan het 
verdienmodel van Spinnin' Records wanneer men in staat is de data uit de netwerken te 
vergaren en via (mogelijke) partners ten gelde weet te maken. 
 
NB. Het is overigens duidelijk dat Spinnin’ Records meerdere Twitter-accounts heeft. Voor de waardering heeft 
DDMCA het internationale account genomen. Het spreekt voor zich dat de waarde toeneemt wanneer 
bijvoorbeeld het Nederlandse Twitter-account wordt meegenomen in de waardering. 
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Fairness opinion 
Een fairness opinion is een professionele evaluatie door een investeringsbank of andere 
professionele partij, zoals een Register Accountant (RA) of Register Valuator (RV). Hier wordt 
de vraag beantwoord of de voorwaarden en aannames van een fusie, overname, inkoop van 
eigen aandelen, eerlijk zijn opgesteld en aannemelijk zijn.  
 
De fairness opinion wordt traditioneel gebruikt wanneer een vennootschap wordt verkocht 
of een fusie aangaat of een substantieel onderdeel van het bedrijf verkoopt. De opinies 
kunnen ook worden verlangd in andere vormen van transacties zonder dat een bedrijf wordt 
verhandeld op een beurs. 
 
Het bovenstaande waarderingsmodel is onderworpen aan een fairness opinion bij een 
gerenommeerd advieskantoor. De betreffende Register Valuator (RV) heeft aangegeven dat 
hij een opinie kan afgeven op het te genereren en te realiseren nieuw waarderingsmodel 
voor Spinnin' Records.  
 
Doch is het advieskantoor van mening dat bovenstaand een nieuwe gedachtegang is, 
waarbij nog geen tot zeer weinig referentie materiaal voor handen is. Dit referentie materiaal 
zal de komende tijd gaan ontstaan door de verdere ontwikkeling van Social Media. Vanwege 
het innovatieve en revolutionaire karakter werkt de Register Valuator en het kantoor graag 
mee aan de ontwikkeling van het nieuwe waarderingsmodel en gedachtegoed.  
 
De schrijvers van deze paper, alsmede de Register Valuator realiseren zich dat het nieuwe 
waarderingsmodel in de kinderschoenen staat en dat het de komende tijd aan bijstelling en 
aanpassing onderhevig zal zijn. 
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Noot 
 
Alle auteursrechten ten aanzien van dit document zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Niets uit dit document mag 
worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere 
wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming. 
 
Dit document is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De in dit document gepresenteerde 
gegevens en illustraties zijn gebaseerd op de meest actuele informatie op het moment van publicatie. 
Desondanks kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten. De genoemde bedragen in dit document zijn 
slechts schattingen. 
 
Noch DDMCA, noch Performance & Investment Management (P.I.M) is aansprakelijk voor enige schade, die 
direct of indirect ontstaat als gevolg van dit document of van het afgaan op onjuiste informatie uit dit document, 
tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat er sprake is van opzet en/of grove nalatigheid kan worden verweten. 
 
DDMCA en Performance & Investment Management (P.I.M) behouden zich te allen tijde het recht voor zonder 
aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen.  
 
Continue waardering & monitoring nodig? 
 

■ Maandelijks rapport Social Media, inclusief waardering 

■ Een uitgebreide waardering van digitale waarde en data om op ieder moment af te geven aan 
accountant, valuator, investeerder of een bank. 

DDMCA en Performance & Investment Management (P.I.M) werken op dit moment gezamenlijk aan het verfijnen 
van de waarderingsmodellen gebaseerd op o.a. data uit Social Media kanalen. Vragen over een waardering? Een 
waardering laten maken? Neem gerust contact op via denis.doeland@ddmca.com 
 
 
Over DDMCA 
 
DDMCA helpt merken, bedrijven en organisaties internet en social business toe te passen en zo te voldoen aan 
de nieuwe verwachtingen van fans, klanten, medewerkers en andere betrokkenen. DDMCA helpt hun stem een 
plaats te geven in de bedrijfsvoering. 

In de combinatie van kennisontwikkeling, kennisdeling en consultancy op het gebied van de inzet van internet 
vanuit de organisatie en social business loopt DDMCA voorop in Nederland. De diensten levert DDMCA in de 
vorm van o.a. advies, analyse, waardering, training, sociale monitoring en internet monitoring. 

Klanten van DDMCA zijn zowel grote organisaties als kleinere die zien dat communicatie en conversatie een 
steeds grotere rol gaat spelen binnen en buiten de organisatie. Voorbeelden zijn Marlies Dekkers, 22tracks, Join 
Feedback, Dance Therapy, Armada Music, Extended Music, Eurosport, B2S, 2-Dutch Agency, 8ballMusic, 
Whoopaa, HRMatches, Muziek Centrum Nederland, Herome, Oger, Amsterdam Dance Event. 

Contact: Denis Doeland - T: 020 4272880 - M: denis.doeland@ddmca.com 

 

Redactie 

Met dank aan Rankingz en Social Brand Builder voor het leveren van data over Spinnin' Records. 


