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ij zijn allemaal geboren met 
een talent voor muziek. En dat 
talent hebben we niet voor 
niets. Muziek raakt op een 
fundamentele manier aan al 

die voor ons mens-zijn cruciale functies, zoals 
perceptie, geheugen en emotie. Kennelijk 
doet muziek ertoe…’
Met erg veel plezier herhaal ik nogmaals dit 
aansprekende intro uit het rapport van 
Henkjan Honing, de muziek- en cognitie-
wetenschapper van de Universiteit van 
Amsterdam. Want inderdaad, muziek doet 
ertoe. Voor ons staat dat als een paal boven 
water, maar het is nog maar de vraag of ande-
ren dit ook zo zien. Dit vraagteken motiveerde 
ons om hier aandacht aan te gaan besteden.

Waarom? In de afgelopen jaren is muziek - en 
betalen voor het gebruik ervan - op een ver-
keerde manier aan elkaar gelieerd geraakt. 
Natuurlijk is elke ondernemer zich er diep in 
zijn/haar hart van bewust dat het gebruik van 
muziek een redelijke compensatie verdient. 
Maar door de komst van internet heeft muziek 
een ‘gratis’ imago gekregen. Misschien 
begrijpelijk, maar wel met gevolg dat een  
‘billijke vergoeding’ - en dus muziek - al snel 
wordt vertaald als ‘kosten’. En dat is toch een 
beetje een negatieve toonzetting.
Terecht? Wij denken van niet. Muziek is een 
prachtig instrument dat multifunctioneel 
inzetbaar is en een rol kan spelen binnen  
vrijwel elke onderneming. Muziek kent vele 
gezichten maar misschien wordt er wel te 
weinig bij stilgestaan welk muzikaal gezicht 
het beste past in een onderneming. Het is 
toch niet zonder reden dat gerenommeerde 
bedrijven serieus nadenken over zaken als 
repertoire, het tijdstip, voor welke doelgroep, 
de presentatie… Dit is toch niet uitsluitend 
voorbehouden aan de ‘grote jongens’?
Daarom, en met als doel het delen van infor-
matie, heeft SENA een tweede website  
ontwikkeld. Op www.muziekwerkt.nl wordt 
duidelijk welke verschillende functionaliteiten 
muziek te bieden heeft. 
Of het nu gaat om een rustgevend effect in 
de wachtkamer van de tandarts of een veilig 

gevoel in die donkere parkeergarage, muziek 
doet z’n werk. Maar ook als verkooponder-
steunend element of als sfeermaker voor klan-
ten en werknemers. 
Op www.muziekwerkt.nl komen ook onderne-
mers aan het woord die bewust met muziek 
omgaan. Zoals Hans Barnhoorn, directeur van 
Cartier het verwoordde: “Net als de aankle-
ding van de winkel is muziek een van de scha-
kels in de keten. Als er één zwak is heeft het 
gevolgen voor de hele beleving van het 
merk.” Ook Fred Wilkes, manager sales & 
marketing van Q-Park, kent de functie van 
muziek: “We willen natuurlijk graag dat onze 

bezoekers ook ‘s avonds laat een veilig gevoel 
hebben als ze onze parkeergarages in- of uit-
rijden.”
Uiteenlopende bedrijven, van de hyper-
moderne tandartsenpraktijk Den2 tot aan 
‘Wijnhandel van het Jaar’ Schaapveld, maar 
ook hier weer die muzikale overeenkomst.
Muziek doet zijn werk, keer op keer. Gelukkig 
laat ook de wetenschap zich niet onbetuigd. 
Vele (semi)wetenschappelijke studies tonen 
de voordelen keer op keer aan. Op de 
SENA-website geven we al geruime tijd elke 
maand voorbeelden van ervaringen met 
muziek in de praktijk. Onder de noemer ‘de 
impact van muziek’ worden elke keer weer 
verrassende praktijkvoorbeelden gegeven 
over wat muziek doet en kan doen. 

muziek werkt!
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Interessante en belangrijke informatie, soms uit 
onverwachte hoek, die natuurlijk ook te lezen is 
op www.muziekwerkt.nl.

SENA gaat in 2010 meer aandacht besteden aan 
de inzetbaarheid van muziek in de breedste zin 
van het woord. Met veel enthousiasme én plezier 
willen wij een lans breken voor een meer welover-
wogen keuze van muziek, of voor de wijze waarop 
met muziek wordt omgegaan. Ach, het voorbeeld 
van het winkelmeisje en haar favoriete zender is 
bekend, maar moet nu maar eens definitief tot het 
verleden gaan behoren. Daarom, ondernemer: 
kom op en gebruik die videoclips, laat ze zien op 
die prachtige flatscreens, exact wat uw jonge 
doelgroep graag wil horen en zien! Een sterker 
onderscheid met de collega/concurrent 
kunnen we ons niet voorstellen!
U weet niet goed welke muziek? De leve-
ranciers van achtergrondmuziek weten er 
alles van. Of het nu via het web of de 
satelliet binnenkomt, ze kunnen u op maat 
bedienen. Uw eigen repertoire als give-
away, als cadeautje, in uw huisstijl com-
pleet met logo verpakt? We willen het 
wel van de daken schreeuwen. Bekijk je 
zakelijke wereld eens door een 
muzikale bril en wees eens 
kritisch.

Hebt u tips? 
Laat het ons weten! 

Hans van Berkel

uziek is en blijft een prachtig iets. 
Samen met zo’n kleine tweeduizend 
ondernemers hebben we dat afge-

lopen maand nog kunnen ervaren tijdens ons 
MKB-jaarcongres. Onder het motto ‘De 
kracht van Ondernemen’ was het inspirerend 
om de ervaringen te horen van ondernemers 
uit de praktijk. Ook van die muzikale onder-
nemer… als slotakkoord van een succesvol 
congres.
Met een spetterend optreden sloeg Ilse 
DeLange in het World Forum letterlijk en 
figuurlijk de juiste toon aan. En dat voor, laten 
we eerlijk zijn, niet eens haar ‘eigen’ publiek. 
Maar een zaal van bijna tweeduizend onder-
nemers uit hun stoel spelen toont toch weer 
aan wat muziek met mensen kan doen.

SENA gaat in de komende periode een dui-
delijk accent leggen op de combinatie muziek 
en ondernemer. Anders gezegd, hoe kan 
muziek de ondernemer van dienst zijn, wat is 
de toegevoegde waarde? Speciaal voor dit 
doel is de website www.muziekwerkt.nl 
gelanceerd waar veel informatie valt te halen. 
Of het nu gaat om wetenschappelijk onder-
bouwd materiaal, de hedendaagse mogelijk-
heden of, niet in de laatste plaats, de ervarin-
gen van collega-ondernemers in een breed 
perspectief.
Een nieuw project, gericht op het voordeel 
van de ondernemer. MKB Nederland onder-
steunt dit initiatief dan ook van harte!

Loek Hermans, MKB Nederland
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De kracht van muziek
lke horecaonderneming heeft te maken met veel voorschriften en regels  
die tijd en energie kosten, zonder dat er sprake is van direct rendement. 
Denkt u hierbij aan een scala van vergunningen, veiligheidsregels, hygiëne 

of brandweervoorschriften.
Muziek is geen regel of voorschrift, maar een serieuze optie waar wel degelijk  
rendement aan gekoppeld kan worden. Het is een feit dat muziek een belangrijk 
element is binnen de horeca. Enerzijds misschien als omlijsting op de achtergrond 
bij een stijlvol diner, anderzijds als hét onderdeel van de bedrijfsformule, bijvoor-
beeld voor discotheken. Muziekkeuze of genre kan soms bepalend zijn voor het 
imago dat de onderneming wenst uit te stralen.

Bewust met je bedrijf bezig zijn is een ‘must’ voor 
elke ondernemer. En elke ondernemer kan tools 

gebruiken die hem daarbij helpen. Muziek is 
zo’n hulpmiddel. Een juiste, weloverwogen 

muziekkeuze, afgestemd op gasten, tijd-
stip, seizoen of misschien zelfs wel op de 

menukaart zorgt voor een tevreden  
(en dus terugkerende) klant. 

Het initiatief van SENA om via www.
muziekwerkt.nl meer aandacht te 

besteden aan een juist gebruik van 
muziek is in het belang van de 

ondernemer. En dit laatste is 
altijd hét uitgangspunt voor 

KHN. Anders gezegd: als het goed is voor haar ondernemers, 
dan heeft het de support van KHN. 

Lodewijk van der Grinten, Koninklijke Horeca Nederland
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Oeuvre Award voor Jacques Verburgt
Vorige maand heeft SENA zijn eerste 
Oeuvre Award uitgereikt. Een eerbetoon 
aan hen die zich verdienstelijk hebben 
gemaakt om de waarde van muziek voor 
mens en maatschappij te benadrukken.
De Award bestaat uit een bronzen sculp-
tuur van de hand van de Nijmeegse kunste-
naar Peter Janssen en werd voor het eerst 
toegekend aan Jacques Verburgt. De musi-
cus, producer en componist overleed 
echter helaas voordat de onderscheiding 
officieel aan hem kon worden uitgereikt.

Hans van Berkel: “Wij zijn echt dankbaar 
dat Jacques wist dat hij als eerste deze 
onderscheiding zou krijgen. Achter de 

schermen waren wij druk doende iets te 
organiseren, maar dat heeft niet meer zo 
mogen zijn. Het is triest dat wij door zijn 
ziekte zijn ingehaald. Hij verdiende het met 
deze Oeuvre Award nog een keer in de 
spotlights te staan.”

Jacques Verburgt heeft vanaf 1965 mee-
gewerkt aan een indrukwekkend aantal 
muzikale producties voor zowel 
Nederlandse en buitenlandse artiesten. 
Als gitarist/studiomusicus was hij te horen 
op hits van Vader Abraham, André Hazes, 
Gerard Joling, Frans Bauer, Corry Konings, 
Albert West, Jack Jersey, Marianne Weber 
en vele anderen.

Er is in Nederland een aantal ‘verborgen 
diamantjes’ in de muziekwereld. Nooit 
echt in de spotlights, maar wel altijd en 
overal aanwezig om aan een Nederlands 
muziekproduct net even de juiste ‘touch’ 
te geven. 
Zo’n diamant is Jacques Verburgt.
Als studiomusicus, producer en compo-
nist heeft hij een zeer grote bijdrage 
geleverd aan de inmiddels 50 jaar ‘jonge’ 
Nederlandse popmuziek en zijn stempel 
gezet op de successen van een indruk-
wekkend lange lijst artiesten.

Diamant

KERSTBOODSCHAP
Opnieuw is een enerverend jaar (bijna) voor-
bij. Met het schrijven van deze woorden rea-
liseer ik me weer hoe snel het jaar is 
gegaan. Nog even en dan is ook 2009 weer 
voltooid verleden tijd.
Het was voor ons een opvallend druk jaar, in 
tal van opzichten. Of het nu ging om voor 
het gebruik van uw muzikale creatie maar zo 
min mogelijk te betalen, of hoe lang u uw 
creatie uw eigendom mag blijven noemen, 
uw rechten waren ook dit jaar weer regelma-
tig onderwerp van gesprek. De gesprekken 
met als onderwerp de rechtvaardiging van 
uw rechten zijn schijnbaar een vast onder-
deel van ons werk.

Maar goed, zoals altijd zijn we met een 
enthousiast team ook in 2009 druk in  
de weer geweest met onze kerntaak:  
incasseren en verdelen.  
De precieze details zullen volgend jaar  
weer in ons jaarverslag worden toegelicht.

Maar zover is het (gelukkig) nog lang niet. 
Een sfeervolle periode wacht en de dagen 
van bezinning en samenzijn staan weer voor 
de deur. Ik wens u namens ons team veel 
gezondheid, geluk en veiligheid in het 
nieuwe jaar.

Hans van Berkel


