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muziekmaatschappij emi verhuist naar hoofdstad en reorganiseert

w w w. e n t e r t a i n m e n t b u s i n e s s . n l

▶  Ook EMI zoekt links met management- en 
boekingskantoren

▶  Major zoekt naar nieuwe partners
▶  Consumentenonderzoek steeds belangrijker

Z oals eerder bekend werd, betrekt EMi Music 
eind september ruimte in de Kauwgombal-
lenfabriek in Amsterdam, waar ook Q-music 

gevestigd is. De major wil daar - naast de huidige rela-
ties - andere partners vinden, zoals mobielbedrijven, 
isp’s, filmdistributeurs, media- en reclamebureaus.
Maar de verhuizing symboliseert ook de wens om op 
de troepen vooruit te lopen, zegt Goegebeur. “Wat 
ook de perceptie mag zijn van sommigen, EMi gaat 
vooruit”, claimt hij. “Toen we op zoek gingen naar 
een nieuwe behuizing, wilden we dan ook niet van 
een kasteel naar een tuinhuisje. Dat zou een verkeerd 
signaal afgeven.” Hij is zich bewust van de files en het 
feit dat mensen hun persoonlijk leven hebben afge-
stemd op het kantoor in Hilversum, maar wil daar 
flexibel mee omgaan.
Bij EMi werken nu meer mensen aan een grote release 
dan voorheen, en om de samenwerking tussen de 
verschillende teams te bevorderen, wordt de nieuwe 
werkplek meer een ‘open space’. Dat moet het bedrijf 
volgens Goegebeur ook meer laten ‘bruisen’. Het ma-
nagement zit weliswaar in eigen kantoren, maar die 
zijn van glas. “Dan ziet men wanneer we er zijn en dat 
we ook echt iets doen”, grapt de Belg.

Herstructurering
De laatste maanden heeft binnen EMi een aantal be-
langrijke strategische wijzigingen plaatsgevonden. 
Er wordt volgens Goegebeur weer meer naar de toe-
komst gekeken. Het bedrijf is in nieuwe ‘global busi-
ness units’ opgedeeld: new music (nieuwe lokale en 
internationale releases), catalogue en music services 
(verantwoordelijk voor sales, distributie, licenties, 
synchronisatie, partnerships enz.). Die units moeten 
elk hun eigen broek ophouden en komen in elk land 
terug in de organisatie.
Voor catalogue en music services heeft EMi vice pre-
sidents op Benelux-niveau (respectievelijk Werner 
Boyens en Werner Potoms). New music is gesplitst, 
waarbij Floris janssen in Nederland vice president 
new music is en Erroll Antonie A&R director. Er zijn 
geen plannen daar Benelux-functies van te maken.
De Nederlandse EMi-organisatie wordt aangestuurd 
door countrymanager Mark Bremer en Goegebeur, 
die zijn tijd tussen België en Nederland verdeelt. 
Bremer rapporteert aan laatstgenoemde, die op zijn 
beurt verantwoording aflegt aan ‘international’. “Een 

organisatie is nooit af, maar de interne structuur 
staat nu wel”, zegt Goegebeur. “Los daarvan kijken 
wij op welke manieren we ons in de toekomst  
kunnen linken aan management- en boekingskanto-
ren. in België vinden daar al concrete gesprekken 
over plaats, maar ook in Nederland hebben we nu  
al een aantal artiesten waarvan wij inkomsten  
krijgen uit bijvoorbeeld boekingen, concerten en 
merchandise.” Namen wil Goegebeur echter niet 
noemen.

Consument centraal
De manier waarop de muziekindustrie gebruikmaakt 
van sociale netwerken kan volgens Goegebeur nog 
stukken beter. “Wij leunen nog te veel op een goeie 
recensie of airplay, maar jongeren zitten de hele dag 
achter de computer, met hun eigen playlist. Het 
wordt steeds individueler. je gaat af op de adviezen 
van een paar vertrouwde bronnen. ik ben zelf ge-
abonneerd op een nieuwsbrief van Sigur Rós. Als 
daarin een band aanbevolen wordt, ben ik eerder 
geneigd dát serieus te nemen dan wanneer die tip 

op een andere manier tot mij komt. Het zou mooi 
zijn als wij artiesten konden bewegen bij hun fans 
een lans te breken voor onze nieuwe acts.”
EMi wil zijn releases in de toekomst meer op een con-
sumer goods-achtige manier benaderen. Dus: pro-
ducten in diverse formats en prijscategorieën 
uitbrengen, voor verschillende doelgroepen. in na-
volging van universal komt EMi begin 2010 bijvoor-
beeld met een brede catalogus aan slidepacks op de 
markt. Goegebeur: “Een stofzuigerverkoper die met 
één model komt, verkoopt niets. Daarom komt hij 
met een goedkoop, middel en duur apparaat en 
stemt zijn verkooppraatje volledig af op de consu-
ment die hij voor zich krijgt.”
Ter ondersteuning van deze aanpak gaat de maat-
schappij eigen wetenschappelijk consumentenon-
derzoek doen voor bepaalde acts. “Toevallige 
creativiteit van talent en A&R blijven ontzettend be-
langrijk, maar we willen minder alleen op onze gut 
feeling vertrouwen.” ◾

Major wil bruisen
De huidige marktsituatie kan niet met halve maatregelen gekeerd worden. Daarom heeft EMI Music niet alleen 
de organisatie op de schop gegooid, maar ook besloten uit ‘entertainmentdorp’ Hilversum te trekken. “Wat ook 
de perceptie mag zijn van sommigen, EMI gaat vooruit”, aldus chairman & head of A&R Erwin Goegebeur.
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Amsterdamse Kauwgomballenfabriek.
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