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wilbert mutsaers, zendermanager van 3fm en radio 6

  ‘Het beleid is, 
dat het soms mag 
  ontsporen’
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H et moet een bijna surrealistische ervaring 
zijn, om in de profielschets van je droom-
baan bijna je eigen cv terug te lezen: 

contacten in de muziekwereld: check, voeling met 
radio en muziek: check, ervaring in livemuziek: check, 
kennis van artiesten en management: check, een 
achtergrond in soul en jazz: check. Dat maakt iemand 
natuurlijk niet automatisch geschikt voor een baan, 
maar het helpt wel…
Officieel per 1 oktober, maar eigenlijk al iets eerder, 
startte Mutsaers als zendermanager van 3FM, radio 
6 en Uruzgan FM, hoewel die laatste zender door de 
voorgenomen terugtrekking van de Nederlandse  
militairen uit het oorlogsgebied aan zijn laatste 
maanden bezig is. Maar dan nog heeft hij zijn han-
den vol aan twee strijdtonelen.

Is zendermanager van 3FM en Radio 6 een logische 
combinatie?
“Vanuit mijn verleden en interesses zeker wel, maar 
vanuit de inhoud gezien niet per se.”

Wat is je opdracht met betrekking tot Radio 6?
“Het vertrekpunt is om jazz/soulmuziek en culturele 
informatie voor het voetlicht te brengen. radio 6 is 
er niet zozeer voor de marktaandelen, maar we gaan 
ook geen prachtig toneelstuk opvoeren voor een 
lege zaal. al sinds de start, ruim twee jaar geleden, 
heeft de zender een luistertijdaandeel van 0,2 pro-
cent. Dat is niet bijzonder veel, maar radio 6 is alleen 
via internet, kabel en nu ook via de mobiele telefoon 
te beluisteren. De zender moet dus een duidelijker 
profiel krijgen en iets meer luisteraars gaan trekken.
De zender is op dit moment gewoon nog te onbe-
kend, en onbekend maakt onbemind. Bij de publieke 
omroep zijn geen enorme marketingbudgetten  
beschikbaar. Daarom zoek ik het bijvoorbeeld in een 
aanpassing van de pay-off (van ‘de jazzzender’ naar 
‘soul & jazz’, WS) en een bescheiden campagne met 
de prikkelende slogan ‘Nu nog zwarter’. Die heeft al 
veel publiciteit gegenereerd.”

Hoe verdeel je je tijd tussen 3FM en Radio 6?
“Niet! (lacht). ik heb in feite twee volledige banen 
naast elkaar, maar vind ze allebei erg leuk.”

Is Radio 6 het ondergeschoven kindje omdat 3FM 
al ‘staat’, of juist andersom?
“ik begrijp de vraag, maar als je radio 6 er maar  
een beetje bij doet, krijg je ook een selffulfilling  
prophecy. Tegelijk is 3FM runnen een weekvullende 
taak. Er moet nog van alles gebeuren.”

Een van de eerste dingen die je deed toen je aan de 
slag ging, was een aanpassing in het jinglepakket 
van 3FM. Is dat soort details echt onderdeel van 
je takenpakket?
“Dat weet ik eigenlijk niet, ik doe het gewoon… 
(lacht). ik vind het belangrijk om daarbovenop te zit-
ten. Net zoals het muziekbeleid: welke single wordt 
Megahit, welke nummers komen op de playlist en 

waarom? Dat is het leukste wat er is en het bepaalt 
sterk je zender.
Of neem onze weekacties: ik vind het belangrijk dat 
die negen van de tien keer over livemuziek gaan. Dat 
hoort bij 3FM. Dan denk ik niet ‘Dat hoor ik wel’. 3FM 
hoort zijn publieke taak waar te maken en het  
muziekbeleid staat daarin centraal. Daar praten we 
gezamenlijk over. Je hoort ook op de zender dat de 
dj’s het naar hun zin hebben.”

Niet lang na je komst vertrok oudgediende Corné 
Klijn (48). Was hij te oud voor 3FM?
“Er liepen al gesprekken met hem voordat ik kwam, 
maar we vroegen ons af of we dat uur (waarin alleen 
dance classics gedraaid werden, WS) nog wel  
moesten doen. De conclusie was van niet. Het was, 
hoe leuk ook, een wat geïsoleerd uur geworden.”

Welke eisen stel je aan de mensen die op de zender 
te horen zijn?
“Die zijn redelijk vanzelfsprekend: iemand moet  
een goede radiomaker zijn, prettige stem hebben, 
helemaal voor muziek gaan, daar iets aan toe  
kunnen voegen en de klankkleur van 3FM hebben. 
Dat laatste houdt in dat iemand een randje, iets  
eigens moet hebben. Giel Beelen, Eric Corton, Gerard 
Ekdom en Claudia de Breij zijn allemaal anders, maar 
toch helemaal 3FM.”

Eind vorig jaar is flink aan Coen Swijnenberg en 
Sander Lantinga getrokken…
“De Coen en Sander Show wordt ontzettend goed 
gewaardeerd en is zelfs marktleider in bepaalde 
groepen. Gelukkig hebben we hen kunnen behou-
den, ze passen perfect bij 3FM. Er zal echter best een 

moment kunnen komen dat iemand van 3FM kiest 
voor een nieuwe uitdaging of het grote geld. Het zou 
ook gek zijn als we hier over tien of vijftien jaar nog 
allemaal dezelfde mensen zouden hebben zitten.”

Hoe houd je als publieke omroep je talent vast, als 
je maximaal de Balkenende-norm kunt bieden?
“ik denk niet dat mensen alleen verkassen omdat  
ze meer geld kunnen verdienen. Onze dj’s zijn niet 
armlastig, maar ik vind het vooral belangrijk dat ze 
gewoon happy zijn. in dat opzicht behandel ik hen 
zoals ik tot dusver met artiesten omging.
als je van het radiovak houdt, biedt het mogen  
meewerken aan een project als bijvoorbeeld het 
Glazen Huis echt meerwaarde. Wij kunnen ook de 
doorvertaling maken naar tv. Zo zie je Giel bij De 
Wereld Draait Door aanschuiven, Michiel Veenstra 
een festivalprogramma doen of Coen & Sander Wie 
is Di-rect? presenteren.

Verder hebben we een zeer succesvolle dj-opleiding. 
Vanuit het ‘nachttraject’ zijn mensen als Giel,  
Gerard en Coen doorgestroomd naar de dag- 
programmering.”

Is het behoud van dj’s een taak van de betreffende 
omroepen of van de zender?
“Van beide. Wij werken met ‘geld op schema’:  
omroepen hebben een bepaald budget voor alle 
uren, waarbij een uur Giel (vanwege diens grote  
redactie, WS) duurder is om te maken dan een uur 
arbeidsvitaminen. De Nederlandse publieke Omroep 
kan dat geld op schema binnen bepaalde grenzen 
ophogen, om zo'n ploeg aan boord te houden. Dan 
moet uiteraard wel op andere uren minder geld wor-
den uitgegeven.”

Een veelgehoorde klacht – overigens niet alleen 
op 3FM – is, dat de uitzendingen meer zouden 
draaien om de dj’s dan de muziek. Is dat beleid of 
ontspoort er dan iets?
“Vooropgesteld: 3FM is een muziekzender. Het beleid 
is tegelijk, dat het soms mag ontsporen. laatst is mijn 
kapstok ‘live’ het raam uitgegaan omdat ik had gezegd 
dat die lelijk was. Dat vind ik eigenlijk wel grappig.
als in juli all i Want For Christmas is You gedraaid 
wordt, moet dat kunnen. Dat moedig ik ook wel een 
beetje aan. Een beetje rafelig en ontregelend, dat 
mag wel. in onderzoeken zeggen mensen standaard 
dat er te veel wordt gepraat en soms is dat feitelijk 
ook zo.
Er is een heel duidelijk beleid over de opbouw  
van de dag en wat de verhouding muziek/gesproken 
woord op elk uur is. ’s Ochtends vroeg, tijdens de 
lunch en aan het eind van de middag worden veel 

minder liedjes per uur gedraaid. Dan kun je zeggen 
‘Er wordt in die uren veel meer geluld’, maar we  
bieden ook informatie en nieuws aan, praten  
met nieuwe Nederlandse bands, elke dag weer. Die 
betrokkenheid bij wat er allemaal speelt, hoort ook 
wel bij 3FM.” 

Sinds de frequentieverdeling klinken de meeste 
zenders hetzelfde, met dezelfde muziek. Waarin 
wijkt 3FM in jouw optiek af?
“Dat verschil is enorm. Wij draaien veertig procent 
andere muziek dan bijvoorbeeld 538 of Q-music, 
veel meer nationaal product en we signaleren bands 
ook vaak als eerste. Het luisteren naar 3FM vraagt 
iets meer aandacht dan luisteren naar andere  
zenders, omdat we relatief veel nieuwe muziek  
draaien en veel informatie aanbieden. Dat hoort ook 
zo, daar zijn we voor en dat wordt ook cijfermatig  
onderbouwd. ▶

‘We gaan geen prachtig toneelstuk 
opvoeren voor een lege zaal ’

Een half jaar geleden startte muziekman Wilbert Mutsaers als zendermanager van 3FM en Radio 6. Zijn 
achtergrond maakt hem de perfecte man voor de baan, maar overziet hij zijn voorland?

Door: Werner SchloSSer fotografie: K aroly effenberger
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▶  Naam: 
Wilbert Mutsaers 

▶  Geboortedatum: 
29-08-1969

▶  Geboorteplaats: 
Goirle

 
▶ Werkzaamheden:
1994-1995: a&r-manager BMG Nederland
1995-1999: manager Mojo Concerts
1999-2001: marketingmanager & a&r-manager 
Sony Music Nederland
2001-2009: marketingdirector & director artist 
development Universal Music Nederland
2009-heden: zendermanager 3FM & radio 6

▶ Beste beslissing?
“Dat is aan anderen en hopelijk moet de beste 
beslissing nog komen.”
▶ Slechtste beslissing?
“Ook dat is aan anderen, maar hopelijk komt er 
geen slechtste beslissing.”
▶ Grootste teleurstelling?
“Het uitzicht vanuit mijn kantoor: een soort 
blinde muur, ik noem het liefkozend een keurig 
DDr-uitzicht. Kortom, ik heb niets te klagen of 
om teleurgesteld over te zijn.”

CV
Tevens wordt gezegd dat de zender onder mijn  
invloed een beetje alternatiever is geworden en dat 
klopt ook wel, geloof ik.”

Maar er komt ook regelmatig Hollandse muziek 
voorbij waarvan je je kunt afvragen of die bij het 
zenderprofiel past…
“Dat gebeurt zelden, maar ik vind dat we ook daarin 
een gids- en nieuwsfunctie hebben. als Frans Bauer 
een nieuwe single uit heeft, komt hij bijvoorbeeld bij 
Giel langs en als net het nationaal songfestival geweest 
is, laten we zo’n liedje horen. Vind je dat niet leuk, dan 
is het geruststellend te weten dat dat niet ‘core-3FM’ is 
en je het dus niet snel nog een keer zult horen.”

Waarom kiest 3FM niet een radicaler niche en 
verkoopt dát als ‘unique selling point’ aan de 
adverteerders?
“Wij verkopen niets aan adverteerders, dat doet de 
STEr. ik ben niet met de zender bezig in termen van 
‘boodschappers a of B’, wij hebben een missie met 
de muziek en vullen die met overtuiging in.
Het afgelopen halfjaar zijn de luistercijfers behoorlijk 
omhooggegaan (tot een evenaring van het radio 
538-marktaandeel in de periode december-januari 
aan toe, WS) en daar zijn wij natuurlijk heel blij mee, 
maar dat is niet waar het om te doen is.”

Komt die blijdschap ook door hogere 
STER-inkomsten?
“We zouden grotere STEr-blokken kunnen uitzenden, 
maar doen dat niet. Je moet hoofd- en bijzaken wel 
uit elkaar houden. Overigens rekenen we het succes 
niet alleen maar aan onszelf toe, blijkbaar laten ande-
ren ook iets liggen. Wat precies? Daar houd ik me niet 
zo mee bezig. ik ga van onze eigen missie uit.”

Kijk je, sinds je start bij de radio, anders naar de 
muziekindustrie?
“ik heb altijd geprobeerd zaken vanuit verschillende 
perspectieven te zien: artiest, management, media, 
de muziekliefhebber. Naar al die partijen moet de in-
dustrie veel vooroordelen wegnemen. Zelfs hier sta ik 
regelmatig op de barricaden voor de maatschappijen, 
als er bepaalde clichés gehanteerd worden. Wel  
heb ik meer een onafhankelijk gevoel gekregen. De 
selectie die je maakt is in het belang van de zender en 
wat je wilt bereiken. De balans is heel belangrijk.”

Wat zijn de grootste overeenkomsten tussen de 
muziekindustrie en de radiowereld die je bent 
tegengekomen?
“Dat het uiteindelijk om goede muziek gaat, deugde-
lijke songs en artiesten met een visie. ik heb ook hele-
maal niet het gevoel gehad dat ik hier heb moeten 
acclimatiseren. Werken met dj’s lijkt heel erg op  
werken met artiesten en je zou omroepen kunnen 
vergelijken met labels, promotors of managements.”

Hoe belangrijk is de muziekindustrie voor 3FM? 
“Heel belangrijk.”

Onmisbaar?
“Vooralsnog wel. Hoewel we zelf ook heel regelmatig 
muziek signaleren. Neem ons Serious Talent-platform. 

eigen doelgroep. Maar er zijn ook mensen die alles 
leuk vinden. Zo zit de radio 6-doelgroep ook in el-
kaar. We hoeven niet met elk programma iedereen 
aan te spreken, want radio 6 is in NpO-jargon een 
‘verrijkende’ zender. 3FM is meer een ‘verbindend’ 
station. radio 6 moet niet te belerend zijn, maar het 
‘puristisch fanatisme’, zoals ik dat altijd noem, is in de 
jazz groter dan in de pop.”

Hoe geef je de nieuwe ondertitel ‘soul & jazz’ vorm 
buiten de gedraaide muziek om?
“Onder meer door ons te liëren aan verschillende  
festivals, maar ook door het uitzenden van veel  
‘levende muziek’: grote orkesten en uitvoeringen, 
met uitwaaiers naar bijvoorbeeld wereldmuziek en 
blues. We hebben nog gezocht naar vergelijkbare 
zenders in het buitenland, maar die zijn er eigenlijk 
niet. 'Verder hebben we recent De Zwarte lijst met 
succes uitgezonden.'”

Wat is momenteel de grootste bedreiging/uitda-
ging voor Radio 6?
“Er komt wel een kavel vrij (de etherfrequenties van 
het zogenaamde a8-kavel (geclausuleerd voor jazz/
klassiek), die vrijkwamen nadat arrow Jazz FM zijn li-
centie vorig jaar verloor, WS), maar ik denk dat dat 
juist goed is. Concurrentie dwingt je jezelf goed te 
positioneren en te focussen op de publieke taak.
Bovendien maakt dat het voor labels en artiesten 
ook interessanter om meer aan promotie te gaan 
doen. De vraag naar die muziek is in elk geval groter 
dan ons huidige marktaandeel.”

En voor 3FM?
“Hoewel de muziekconsumptie de afgelopen jaren 
individueler geworden is dankzij bijvoorbeeld de 
ipod en lastFM, is de gemiddelde luistertijd van ra-
dio het afgelopen jaar ook weer gestegen. De taart is 
dus alleen maar groter geworden. Er wordt steeds 
meer radio via internet en mobieltjes geluisterd. 
Desondanks ben ik ervan overtuigd dat de voor-
naamste concurrenten ‘aardse’ radiozenders zijn.”

Per 1 september gaan de nieuwe omroepconces-
sies in. BNN krijgt meer uren, Powned en Wakker 
Nederland komen erbij, Omroep Max verliest zijn 
aspirant-status, Llink verdwijnt… Extra druk?
“Max speelt voor 3FM geen rol en Wakker Nederland 
heeft ook geen aspiraties op onze zender, maar BNN 
en powned natuurlijk wel. Er moeten daarom wel 
wat dingen tegen het licht gehouden worden en dan 
moeten omroepen ook meer op macroniveau gaan 
denken. Toch hoop ik zoveel mogelijk intact te kun-
nen houden, want het loopt nu lekker. Gelukkig is er 
veel common sense bij de omroepen.”

Welke plaats zullen 3FM en Radio 6 in het toekom-
stige radiolandschap innemen?
“Zenders – 3FM voorop – zijn al steeds meer ‘platfor-
men’ geworden. internet is een geïntegreerd onder-
deel, inclusief onder meer twitter en visual radio. 
Welke ontwikkelingen zich de komende jaren ook 
zullen aandienen, wij willen daarmee voorop blijven 
lopen. langetermijnvoorspellingen doen is moeilijk 
en niet altijd verstandig.” ■

Daar kiezen we soms songs voor die we leuk vinden, 
maar we hopen vooral dat daar artiesten bij zitten die 
mensen over twee jaar ook nog kennen.”

Hoe belangrijk is 3FM voor de muziekindustrie, in 
een wereld waarin muziek alom aanwezig is? 
“Natuurlijk, internet is een medium op zich gewor-
den: on demand, dus sneller en persoonlijker. Het is 
onze rol om een gids te zijn in die onuitputtelijke 
bron van muziek. Signalering, nieuwsvoorziening en 
enthousiasme zijn wel meerwaarden die wij hebben 
boven andere platformen.
3FM moet ook eerder als audiofeed gezien worden 
dan enkel als een radiostation. Online- en mobiele 
toepassingen, inbedden in social networks, visual 
radio (een webcamstream met extra visuele infor-
matie, WS): het past allemaal in het totale 
3FM-plaatje.”

Wat zijn precies de doelgroepen die 3FM en Radio 
6 trekken? 
“Dé 3FM-luisteraar bestaat niet, maar ze zijn gemid-
deld wat jonger dan bijvoorbeeld die van radio 538, 
wat vaak niet wordt gedacht. Vaak zijn ze ook iets 
hoger opgeleid. Je kunt je voorstellen dat de gemid-
delde lowlands- of pinkpopganger wel iets met 3FM 
heeft. Maar ook de verkiezingen en het WK voetbal 
zijn voor ons en onze luisteraars relevante thema’s.
radio 6 vergelijk ik weleens met North Sea Jazz. Daar 
treden grote en kleine artiesten op, ieder met hun  


