
Column Werner Schlosser – Verbreden of verdiepen? 

 

De boeken- en entertainmentbranche kruipen steeds meer naar elkaar 

toe. Getriggerd door veranderende technieken en consumenten hebben ze 
dezelfde prachtige uitdagingen, maar maken helaas ook dezelfde fouten. 

 

Vorige week gaf Huib Lubbers hier zijn visie op het samengaan van De 

Slegte en Selexyz. Als liefhebber van woordspelingen vond ik zijn 
naamsuggestie voor het nieuwe, gecombineerde bedrijf briljant: Deslexyz. 

Hoewel dat ook wel weer erg klinkt als ‘dyslectisch’, wat voor een 

boekenketen misschien niet de handigste associatie is. 

Het samengaan van De Slegte en Selexyz is een logische ontwikkeling. De 
twee liggen in elkaars verlengde, dus met de overname gaat De Slegte 

binnen de productgroep boeken een groter deel van de ‘bedrijfskolom’ 

voor zijn rekening nemen. Als dat leidt tot de beoogde 

rendementsverhoging, zijn de torenhoge huurprijzen op A-locaties in 
mindere mate een molensteen om de nek van de ondernemer. Wat het 

bedrijf er overigens niet van moet weerhouden om een hopelijk prachtige 

nieuwe fysieke formule door te vertalen in een minstens even geniale 

onlinewinkel, want bol.com (en straks Amazon) lopen mijlenver op hun 

concurrentie vooruit. 
 

Zoals bekend werd bol.com onlangs door Ahold overgenomen, en in no 

time opende het een babywinkel. AH laat dus ook bol.com op de kleintjes 

letten. Critici zeggen dat die versnippering van de aandacht speciaalzaken 
de kans kan bieden hun opgebouwde achterstand versneld in te halen. 

Anderen zeggen juist dat je toeleggen op een specifieke productgroep 

remmend kan werken. Vooral op je portemonnee. 

 
Verbreden of verdiepen? Ook in de entertainmentbranche piekert men zich 

suf over de juiste strategie. Het is lang niet altijd evident. Selexyz ging 

ook andere producten dan boeken verkopen en probeerde door koffie te 

schenken zo’n bewierookt ‘belevenisconcept’ neer te zetten. Het mocht 

niet baten. Maar hoe kwam dat? Is ‘experience’ het dan toch niet? Werd 
het verkeerd toegepast? Was de verandering te laat ingezet? We weten 

het niet en dat maakt het moeilijk om van deze case te leren. Dus in de 

entertainmentbranche blijft ‘beleving’ een gevleugeld woord waar grote 

geneeskrachtige gaven aan worden toegedicht. 
 

En waarom zou je ook kiezen? De grootste entertainmentketen, Free 

Record Shop, kiest zowel voor verdieping als verbreding. Enerzijds is het 

ook tweedehands games gaan aanbieden en besloot het (in tweede 
instantie, maar gelukkig maar) ook de FAME megastore te handhaven als 

‘titel’ binnen zijn portfolio winkelformules. Anderzijds nam Free Record 

Shop eind 2009 een 50%-belang in cadeauformule EXPO. Dat laatste lag 

wellicht op het eerste oog minder voor de hand, maar blijkt nu dusdanig 
geslaagd, dat Free Record Shop zijn aandeel in EXPO tot 80% heeft 



uitgebreid. Het wordt straks dus eerder Free Record Expo dan een Expo 

Record Shop. 

 

Zelfstandige muziekwinkels hebben ‘specialisatie’ gekozen als hun 
toverwoord. Om zich duidelijker te positioneren t.o.v. de grote jongens en 

omdat dat nu eenmaal de oplossing is die het dichtst bij hen staat. Dus 

minder focus op films en games (wat niet wil zeggen dat zij die niet 

verkopen) en alle ballen op muziek. Op fysieke dragers wel te verstaan, 
met vinyl als de ‘nieuwe’ heilige graal. Naar goed Amerikaans en Engels 

voorbeeld wordt 21 april ook in Nederland weer Record Store Day 

georganiseerd (en met hulp van de Nederlandse organisatie dit jaar ook in 

een aantal andere Europese landen). Op Record Store Day zijn talloze 
vinylproducten exclusief te koop via de deelnemende onafhankelijke 

muziekwinkels (en later die dag ook via eBay). Een prachtig initiatief dat 

in Nederland nu al drie jaar een succes is. Zo’n succes, dat ik me afvraag 

waarom niet het hele jaar door producten (en niet alleen op vinyl) 
exclusief bij platenzaken verkrijgbaar zijn. Voor liefhebbers is het is 

immers zo’n 300 dagen per jaar feest in de muziekwinkel! 
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