
Ook winkeliers moeten met de stroom mee 

 

De recente marktcijfers bevestigen het beeld dat velen al van de 

ontwikkelingen op de entertainmentmarkt hebben. Maar wie vangt het 
schaap in wolfskleren? 

 

De niche heeft de toekomst, maar winkeliers die gekozen hebben voor de 

niche ‘entertainmentproduct’ zullen zich nog weleens achter de oren 
krabben. Vorige week vond in Den Bosch de derde editie van Buma NL 

plaats, een conferentie/awardshow/showcasefestival specifiek gericht op 

het volkse muziekgenre. Onderzoeksbureau GfK Retail and Technology 

deed daar de marktcijfers uit de doeken. Een paar ‘highlights’: 
 

- Van september 2011 tot en met augustus 2012 besteedden 

consumenten €29 miljoen aan Nederlandstalige muziek (fysiek product 

en digitale downloads) 
- In de totale muziekmarkt bedraagt de verkoop van fysiek product, 

uitgedrukt in stuks, inmiddels minder dan de helft; in omzet is dat 

echter nog 80% 

- De totale muziekmarkt is de eerste acht maanden van dit jaar met 

22% gekrompen vergeleken met dezelfde periode in 2011. De verkoop 
van Nederlandstalig product liep zelfs met 23% terug. De oorzaak is, 

dat Nederlandstalig product vooral in de vorm van fysieke albums 

verkocht wordt, en daar zit nu precies de krimp 

- Van al het verkochte product (fysiek en digitale downloads) is slechts 
3,2% Nederlandstalig 

- De tien populairste Nederlandstalige artiesten waren dit jaar tot nu toe 

bij elkaar goed voor 30% van de totale trackopbrengst en zelfs 40% 

van de totale albumomzet (fysiek plus digitaal) 
- Gers Pardoel was in zijn eentje goed voor 8% van alle trackverkopen, 

Jan Smit voor 6% en Gerard Joling en Nick & Simon ieder voor 4% 

- Guus Meeuwis verkocht van alle Nederlandstalige artiesten de meeste 

albums (7% van het totaal), gevolgd door Marco Borsato (5%), André 

Hazes (5%) en K3 (4%) 
 

GfK erkent dat de groei van digitale downloads in Nederland niet snel 

genoeg gaat, zeker in vergelijking met andere landen in de wereld, maar 

‘gelukkig’ heeft het volgende businessmodel zich al aangediend: 
streaming. Oftewel muziek die op een andere computer is opgeslagen en 

daarvandaan door de gebruiker beluisterd wordt, zonder dat het naar 

diens eigen computer wordt gekopieerd. GfK voorspelt voor 2012 een 

omzetdaling van de muziekmarkt (fysiek, downloads én streaming) met 
8%. Downloads en streaming zullen daarbij ongeveer evengroot uitvallen. 

Volgend jaar slinkt de daling naar verwachting tot 2%, waarbij de 

streamingmarkt die voor downloads voorbij zal streven. 

 
Ik zette ‘gelukkig’ tussen aanhalingstekens, omdat het erop lijkt dat 

vooral artiesten en de industrie baat gaan hebben bij het streamingmodel. 



Toch kunnen ook winkeliers met enig creatief nadenken een graantje van 

deze ontwikkeling meepikken. 

 

Wie er vertrouwen in heeft dat streaming ook een promotioneel doel kan 
dienen, plaatst vol vertrouwen een luisterpaal op zijn site. Dat vereist 

uiteraard dat de winkelier een webshop heeft, maar hé… het is 2012. 

Overigens vereist dit ook een soepele opstelling van de industrie bij de 

verlening van toestemming. Zonder al teveel in details te treden moeten 
voor zo’n luisterpaal namelijk auteursrechten worden afgedragen. Rondom 

de 30-secondenpreviews die veel webshops aanbieden ontstaan jaren 

geleden een enorm gesteggel; hopelijk kan dat in redelijkheid worden 

geregeld als winkeliers besluiten hele tracks en albums ter beluistering 
aan te bieden. 

 

Ook is het mogelijk prepaidkaarten met abonnementen op 

streamingdiensten te gaan verkopen. Wie dat ziet als het paard van Troje 
maakt dezelfde fout als bij de introductie van blanco cassettebandjes en 

later cd’s, en weigert op zijn minst een graantje van de nieuwe 

ontwikkelingen mee te pikken. If you can’t beat them… 

 

In diverse panels tijdens Buma NL werd voorspeld dat de omzet uit fysiek 
entertainmentproduct over vijf jaar verder gehalveerd zal zijn. Als tegen 

die tijd ook het aantal winkels met de helft is verminderd, kunnen de 

resterende zaken hun huidige omzet op peil houden. Dat zou in ieder 

geval gedeeltelijk goed nieuws zijn. En wie weet kan door het omarmen 
en strategisch inzetten van streaming muziek zelfs een impuls aan de 

verkoop gegeven worden. Het negeren en je ertegen afzetten zal in ieder 

geval niet dat resultaat hebben… 
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