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bart engel, voormalig commercial director universal music benelux

‘Bij Universal heb ik 
elke dag gelachen’

Hoe kijk je terug op 2009?
“Mijn veertigste levensjaar was turbulent. Enerzijds 
voor de business en anderzijds persoonlijk. Er begin-
nen wat zaken te bewegen op het gebied van 
merken en entertainment, sponsoring en digitaal, 
hoewel nederland wat achterblijft. nieuwe initiatie-
ven komen niet snel hiernaartoe, vanwege de schaal-
grootte en omdat nederlanders door de hoge 
breedbandpenetratie al gewend zijn aan gratis 
muziekconsumptie.”

Hoe heb je je ontslag bij Universal Music ervaren?
“als onverwacht en dat was het niet alleen voor mij.”

Wat was nu precies de reden?
“Verschillen in inzicht, meer kan en wil ik daar niet 
over zeggen. ik ben niet boos, of rancuneus, op 
universal als bedrijf.”

Hoe vind je dat Universal Music met de situatie 
omgegaan is?
“Wat erg jammer is, is dat je niet in staat bent om 
op een nette manier afscheid te nemen van de 
mensen waarmee je  veertien jaar gewerkt hebt en 
ze te bedanken voor de samenwerking. ik heb 
echter veel steun ontvangen van interne en exter-
ne relaties die er niets van begrepen. Dat helpt. 
uiteindelijk is er een goed bij de situatie passende 
regeling getroffen.”

Je hebt 14 jaar bij Universal Music gewerkt. Wat is 
het belangrijkste wat je in die tijd geleerd hebt?
“Het afgelopen jaar was de samenwerking met 
Heineken leerzaam, het opzetten van het merchan-
disetraject binnen universal en de voorbereiding 

van het instappen van universal in TargetMusic. al 
met al ben ik tijdens mijn dienstverband gaan besef-
fen dat de entertainmentbranche nog maar aan de 
vooravond staat van alle veranderingen. Muziek 
wordt steeds meer ontdekt als tool voor acquisitie, 
activatie en loyaliteit, waardoor substantiële nieuwe 
inkomsten kunnen ontstaan voor maatschappijen en 
artiesten. Ook kun je denken aan het benutten van 
mobiele applicaties voor consumenteninteractie en 
alternatieve marketing gedurende de gehele cyclus 
van een album. ik kan me voorstellen dat voor elke 
release een mobiele applicatie wordt gelanceerd, die 
je weer kunt laten sponsoren. Dat is mooi bedacht, 
maar om dat voor elkaar te krijgen, moeten a&r, 
marketing, digitaal en business development een 
gelijktijdig en gezamenlijk proces worden. Dat 
vraagt een andere werkwijze en organisatie voor alle 
labels.”

Welke eerste stappen worden hiertoe momenteel 
gezet?
“De rechtenindustrie wordt door derden als heel 
ondoorzichtig gezien en laten we eerlijk zijn: dat is 
het ook. Een stap in de goede richting kan zijn, dat 
maatschappijen elkaar de ruimte geven om zich 
meer als één loket namens de muziekindustrie te 
presenteren, zoals TargetMedia dat nu voor down-
loads beoogt. in de samenwerking met Heineken 
heeft universal die rol op zich genomen.”

Ga jij actief deel uitmaken van de toekomst waar-
over je sprak?
“Liefst wel. Momenteel ben ik voor twee 
amerikaanse ‘premium’ huidverzorgingsmerken 
sales en distributie in de Benelux aan het opzetten. 

De kans is groot dat een van mijn bestaande (enter-
tainment)contacten daarvan de fulfilment gaat 
doen. Ook adviseer ik nu een bedrijf dat zich 
bezighoudt met videoprojecties op 3D-objecten, 
waardoor die tot leven lijken te komen. Die techniek 
is in mijn optiek heel interessant voor allerlei soorten 
marketing en activatie. je kunt er als merk enorm de 
aandacht mee trekken op bijvoorbeeld beurzen. En 
verder ben ik door verschillende partijen benaderd 
voor uiteenlopende mogelijkheden. Het is echter te 
vroeg om daar iets over te zeggen.”

Wat zijn je toekomstplannen?
“De volle helft van het glas is dat je op je veertigste 
ineens de kans krijgt je toekomst opnieuw te orde-
nen. uiteraard brengt dat wat onzekerheden met 
zich mee, maar ik ervaar het als enorm uitdagend en 
verfrissend. ik sluit niet uit dat ik de toekomst weer 
ergens een baan accepteer, maar op dit moment 
geniet ik erg van de vrijheid en maak ik ook van de 
gelegenheid gebruik om op wereldreis te gaan. ik 
zou het ook leuk vinden weer wat meer internatio-
naal te werken. Dat heb ik de laatste jaren wel 
gemist.”

Wat doe je precies een jaar van nu concreet?
“iets heel erg leuks waarin ik word uitgedaagd op 
het snijvlak van creativiteit, techniek en business, en 
waarin ik een hoop lol heb. Bij universal heb ik ook 
elke dag gelachen.”

Welke tegelspreuk vat het afgelopen jaar voor jou 
goed samen?
“‘nuance is niet goed voor het debat’. En anders: ‘Elk 
inzicht heeft zijn uitzicht’.” ◼

Na een veertienjarig dienstverband gingen Bart Engel en Universal Music afgelopen najaar uit elkaar. Een 
paar maanden later overziet Engel zijn vertrek, de branche en de toekomst.
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