
Contributie Popauteurs.nl 

 

De komende weken zullen wij de 

facturatie voor de contributie 

over 2017 ter hand nemen. Dit 

betekent dat je je factuur als 

bijlage in een e-mail kunt 

verwachten. 

Ben je het afgelopen jaar 

veranderd van e-mailadres? Stuur 

dan even een mailtje naar 

administratie@popauteurs.nl. Wij 

veranderen dat dan in de administratie. Ook als andere 

gegevens (zoals telefoonnummer en/of adres) zijn veranderd: 

graag even een mailtje naar de administratie. Bij voorbaat 

dank! 

 

 

Doeland voorziet het digitale eindspel van de muziekindustrie 

 

De Algemene Ledenvergadering van 

Popauteurs.nl werd onlangs door 

zo’n 50 leden bezocht. Bedankt 

voor de grote opkomst! Een van de 

sprekers was Denis Doeland. De 

essentie van zijn voordracht komt 

ook ter sprake in een recent 

opiniestuk op Emerce. Daarin 

betoogt Doeland dat volledig 

geautomatiseerde communicatie de 

weg is die ingeslagen moet worden. 

Alleen artiesten, maar ook festivalorganisatoren, die hun 

relatie met hun fans digitaal optimaliseren zullen op termijn 

kans hebben te overleven. 

Voor wie niet bij de ALV aanwezig kon zijn: lees hieronder het 

complete artikel. 

 

Het digitale eindspel van de muziekindustrie is in zicht 

 

Het eindspel van de muziekindustrie is in zicht. Volledig 

geautomatiseerde communicatie is de weg die ingeslagen moet 

worden. Alleen artiesten, maar ook festivalorganisatoren, die 

hun relatie met hun fans digitaal optimaliseren zullen op 

termijn kans hebben te overleven. 

 

Veelal zijn mijn columns op actualiteit gebaseerd en data die 

op dat moment voorhanden is. Dit keer wil ik echter stilstaan 

bij een langer termijn beeld dat vorig jaar is ontstaan waar 

ik twee weken tijdens Emerce Digital Marketing Live 2017 

aandacht aan heb besteed.  

Relatie 

In de digitale cultuur is de relatie met de fan (als we het 

hebben over dj’s) of klant (organisaties) de belangrijkste 
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(economische) waarde. Het personaliseren van de relatie met de 

fan is voor dj’s de heilige graal. Feitelijk geldt hetzelfde 

voor festivalorganisaties en hun klanten. De relatie met de 

klant is immers de enige levenslijn van het businessmodel van 

een organisatie. 

Veel dj’s en organisatoren hanteren een waardepropositie die 

in essentie neerkomt op: ‘We leveren muziek, een evenement of 

festival en geven daar een beetje ondersteuning bij, in ruil 

voor een beetje betere marge.’ Erg veel interesse in hun fans 

en klanten hebben ze vaak niet. Dit ging goed, tot het 

internet en social media zich gingen manifesteren en de markt 

zijn verzadigingspunt heeft bereikt. 

Andere type fans en klanten zijn ontstaan, die always 

connected, en goed geïnformeerd willen zijn. Ze zijn beter in 

staat zelf onderscheid en bewuste keuzes te maken. Fans en 

klanten zijn nu assertiever, nemen minder snel iets voor waar 

aan en eisen connectie en transparantie. Voor hen staat de 

relatie met de artiest of het festival voorop. Het ‘content = 

relatie = informatie’-principe is de basis van de 

waardepropositie van het businessmodel van de muziek- en 

entertainmentindustrie. 

 

Intelligentie 

Met het voldoen aan de juiste waardepropositie ben je er als 

artiest of festivalorganisatie nog niet. Op een fiets kom je 

immers niet naar de maan, daarvoor moet je een raket bouwen. 

Hoe ziet die raket er dan uit? 

Waar vroeger nog een rapport door middel van een export uit 

een applicatie rolde, hebben we nu te maken met een complexere 

wereld: front-, mid-, en backoffices. Meerdere applicaties en 

koppelingen spelen mee, maar ook partners in de keten, social 

media, samenwerkingsverbanden met ticketproviders, e-

commercepartijen en shared service centra. Het realiseren van 

de juiste context speelt hierbij de belangrijkste rol. Zonder 

context in data doet een organisatie maar wat. 

Is in het huidige digitale tijdperk nog plek voor traditionele 

analytics-tools? Het antwoord is nee. Voor degenen die data 

hoog op de prioriteitenlijst hebben staan is het vasthouden 

aan traditionele silo’s met data geen optie meer. Een 

infrastructuur, zoals bijvoorbeeld het Business Acceleration 

Framework waarbij eenduidige definities worden gehanteerd en 

waarin de complete customer journey zichtbaar is, begint voor 

steeds meer organisaties de standaard te worden. Dit is de 

intelligentie van een organisatie. De raket binnen de digitale 

wereld die je naar de digitale maan lanceert. 

 

Automatisering 

Als de intelligentie van een organisatie op orde is dan moet 

je aan de slag met het automatiseren van de communicatie. Een 

artiest of festivalorganisatie die honderden of duizenden fans 

heeft kan simpelweg niet de relatie handmatig onderhouden. 

Het realiseren en onderhouden van connecties, die je doelen en 

doelstellingen uit het Business Acceleration Framework 
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behalen, vormen de hoofdmoot. De fan of klant van een dj en de 

onderlinge relatie in het ecosysteem staat in het beleid 

centraal. De inzet van bots via Messenger-apps op basis van 

dit beleid om de relatie te optimaliseren is een logisch 

gevolg. 

Kunstmatige intelligentie is het automatisch aanbrengen van 

context in data. Bots en intelligentie zijn onlosmakelijk 

verbonden dat staat vast. Het gebruik van een bot met het oog 

op marketing-, communicatie- en/of verkoopdoeleinden kent 

bijna oneindige mogelijkheden. In de opmaat naar de 

intelligentie van een bot heb je echter bergen data nodig. De 

data die hiervoor nodig is, komt uit het ecosysteem van de 

organisatie en daarbuiten. 

 

Uitdagingen 

Een nieuw tijdperk van communicatie en marketing is 

aangebroken. De scheidslijnen tussen analyses, coderen en 

marketing zijn verdwenen. Grote marketingcampagnes plaats 

hebben gemaakt voor kleine experimenten en het continu testen 

van lopende campagnes. Artiesten en hun teams hebben veel meer 

technische en analytische skills nodig om hun carrière te 

laten groeien. Zo ook festivalorganisatoren. 

Door gebruik van de juiste context neemt de kans tot bereik, 

interactie, relevantie en transactie significant toe. 

Contextuele inzichten, dat is het waar het uiteindelijk 

allemaal over gaat. Alleen zo kan je de intelligentie van een 

organisatie vergroten en tot betere relaties en samenwerkingen 

komen met fans en klanten. 

 

Hervorming 

Heeft een organisatie nog niet geïnvesteerd in data-vergaring 

en het aanbrengen van context? Dan is de kans groot dat je 

data nooit optimaal kan inzetten. Overigens kan geen enkele 

vorm van communicatie met fans plaatsvinden zonder dat je 

gebruik maakt van data. Bijna een kansloze exercitie. In 2017 

kan geen enkele organisatie meer zonder context. Zonder de 

juiste context in data maakt automatische communicatie geen 

schijn van kans. 

In het digitale spel moeten organisaties in de dance-industrie 

de volgende koers inzetten. De inzet van bots, blockchain-

technologie, voice assistant-applicaties en augmented/virtual 

reality zijn het logische vervolg in de steeds verdergaande 

digitalisering. De huidige zelfhulpboeken over de dance-

industrie voorzien hier niet in. Verdere hervorming van de 

dance-industrie en opleidingen binnen de dance-industrie is 

noodzakelijk en een onvermijdelijk gevolg. Het eindspel is 

inmiddels ingezet. Dat staat vast. 

 

 

  

https://denisdoeland.com/2016/06/07/achtergrond-data-management-en-de-te-nemen-route/
https://denisdoeland.com/2017/03/30/achtergrond-dance-opleidingen-in-nederland/


Buma NL promoot álle Nederlandstalige muziek 

 
TivoliVredenburg in Utrecht wordt 

maandag 2 oktober de nieuwe 

locatie van Buma NL 2017: dé 

conferentie en hét festival voor 

de Nederlandstalige muziek. 

Artiesten, componisten, 

tekstschrijvers, muziekuitgevers, 

labels en muziekliefhebbers kunnen 

weer een dag lang netwerken en 

aanschuiven bij interactieve 

panels, discussies, masterclasses en showcases. 

Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur, zegt behalve de 

nieuwe, meer centraal gelegen locatie weinig aan het evenement 

te willen veranderen: “Net als bij de uitverkochte laatste 

edities kiezen we ook nu weer voor een brede opzet, gericht op 

álle vormen van Nederlandstalige muziek. Dus zowel het 

levenslied als Nederlandstalige pop en wat ik zou willen 

omschrijven als de Nederlandstalige alternatieve muziek, zoals 

Spinvis en Eefje de Visser.”  

Kaarten vanaf €29,95 zijn te bestellen via 

www.buma.nl/tickets. 

 

 

Oproep Bandier aan streamingdiensten: vermeld de songwriters! 

 

Bestuursvoorzitter en ceo Martin 

Bandier van Sony/ATV Music 

Publishing roept streamingdiensten 

op om songwriters de credits te 

geven die zij verdienen. Hij 

erkent dat componisten en 

uitgeverijen beginnen mee te 

profiteren van de steeds hogere 

inkomsten door het succes van 

streaming. Daar voegt hij echter aan toe dat het de goede kant 

op gaat, maar dat de verhoudingen tussen songwriters en 

publishers enerzijds en uitvoerenden en labels anderzijds 

scheef zijn, waardoor zijn achterban niet zoveel van de 

streamingrevolutie profiteert als zou moeten. “Zonder 

componisten zouden er geen streamingdiensten zijn,” voegt hij 

daaraan toe. Daarom zouden er ook uitgebreidere song credits 

moeten worden opgenomen. 

 

 

  

https://www.bumastemra.nl/buma-nl-promoot-alle-nederlandstalige-muziek/
https://www.buma.nl/tickets
http://www.musicweek.com/publishing/read/sony-atv-s-martin-bandier-calls-for-streaming-services-to-fully-credit-songwriters/068810
http://www.musicweek.com/publishing/read/sony-atv-s-martin-bandier-calls-for-streaming-services-to-fully-credit-songwriters/068810


 

Ook Apple Music wil minder royalty’s gaan betalen 

 

Volgens een rapport van Bloomberg 

verlopen de lange termijn 

licentiecontracten van zowel Apple 

Music als iTunes met de 

muziekmaatschappijen eind deze 

maand. Als voorschot op de 

heronderhandelingen vraagt Apple 

om de doorbetaling aan de labels 

terug te brengen van de huidige 

58% van de omzet naar een lager percentage, dat dichter bij 

dat van Spotify ligt. Naar verluidt heeft Spotify met 

Universal Music nu een deal gebaseerd op 52%. Die verlaging 

vindt echter pas doorgang als wordt voldaan aan ambitieuze 

groeidoelstellingen. Volgens de bronnen van Bloomberg zou de 

industrie bereid zijn tegemoet te komen aan de vraag van 

Apple, mits ook die zijn handtekening zet onder een forse 

groei van het aantal betalende abonnees. Ook zou Apple iTunes 

moeten blijven promoten in belangrijke downloadmarkten. 

 

 

Ook interessant: 

• Spotify surpasses 140m active users – up by 100m in just 

three years 

• YouTube now has 1.5bn monthly logged-in viewers 

• Tesla looks set to launch its own music streaming service 
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