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frank helmink

    ‘Ik verwacht 
  niet dat ik 
   hier tien jaar 
aan het roer 
   ga staan’
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frank helmink

B ij het binnenlopen van zijn kamer, geeft 
Helmink net een fles champagne weg die hij 
voor zijn verjaardag gekregen heeft. “Het is 

demi-sec, maar ik ben meer van de brut”, licht hij toe.
enerzijds typerend. Helmink staat voor duidelijke 
keuzen, niet voor halfzachte beslissingen. Anderzijds 
is het misschien atypisch dat hij alcohol weggeeft, 
gezien zijn uiterst bourgondische inslag. Goede je-
never, bier, Italiaanse wijn en de Italiaanse keuken 
zijn dingen waar Helmink niet graag nee tegen zegt. 
Hij compenseert die inslag door drie keer per week 
naar de sportschool te gaan. “Daardoor creëer ik nog 
iets van evenwicht en het is bovendien prettig voor 
mijn conditie.”
Die goede conditie kan hij, met werkweken van naar 
eigen zeggen 60 tot 80 uur, goed gebruiken. Zijn 
eerste maanden bij buma Cultuur gebruikte Helmink 
vooral voor het schrijven van een beleidsplan, dat  
inmiddels door het bestuur van buma Cultuur is 
goedgekeurd en nu ter goedkeuring bij het buma-
bestuur ligt. Daarna kan hij écht aan het werk.

Waar een opleiding aan de School voor  
Journalistiek allemaal niet toe kan leiden.
“Integendeel, zou ik haast willen zeggen. Het hoofd 
van de afdeling tv-opleidingen zei ooit tegen me: ‘Je 
hebt eigenlijk een 4 verdiend, maar krijgt een 6 als je 
me belooft nooit iets in de tv-wereld te gaan doen’. 
Daar heb ik mee ingestemd, maar al snel startte TmF.
Toen heb ik Lex Harding toch maar een brief ge-
schreven om hem uit te leggen dat hij op TmF wel 
een paar uur per week aan metal moest besteden, 

dat hij dat zus en zo moest doen en hoe hij er dan 
geld mee kon verdienen. voor ik het wist, zat ik bij 
hem aan tafel en vier dagen later kon ik beginnen. 
een jaar daarna werd ik programmadirecteur. Ik was 
toen 25. Die docent is volgens mij vrij kort daarna 
overleden.” (lacht)

Al voordat je met Buma Cultuur in gesprek raakte, 
zegde je je baan bij reclamebureau Alpha69 op. 
Gedurfd.
“Dat was vorig jaar november, terwijl de crisis net  
begon en met vier kinderen thuis. veel mensen snap-
ten dat niet, maar dan antwoordde ik dat ik maar 
één baan nodig heb. Die instelling komt voort uit 
zelfvertrouwen en een focus op wat ik niet wil. Door 
veel dingen weg te strepen, wordt het op een gege-
ven moment relatief eenvoudig te bepalen waar je 
wél goed in bent. Dat is in mijn geval niet om in een  
gespreid bedje te blijven. Dan ga ik me vervelen.
Ik moet, hoezeer ik dat woord ook probeer te ver-
mijden, altijd wel een uitdaging hebben. niets is zo 
erg als zonder plezier naar je werk gaan. Alpha69 

stond, nadat ik daar negen jaar gezeten had, als een 
huis. Het had echter niet veel langer moeten duren, 
hoewel die tijd is omgevlogen. In diezelfde periode 
kregen mijn vrouw en ik namelijk ook zes kindjes, 
waarvan er twee zijn overleden. een turbulente  
tijd dus.”

Op 5 februari plaatste je je eerste en enige 
Twitterbericht: ‘Enjoying work @ Alpha69 and 
Toazted, Amsterdam NL’. Een maand later werd 
bekend dat je bij Buma Cultuur ging beginnen. 
Was dat berichtje een afleidingsmanoeuvre?
“nee hoor, ik was toen écht lekker aan het werk. Ik 
weet dat er op een gegeven moment allerlei namen 
gingen circuleren rondom de opvolging van Jerney 
(Kaagman, WS), maar daar zat de mijne zeker niet 
bij.”

Was je ook zo verbaasd dat juist jij voor deze 
functie bent aangenomen?
“Het lastigste tijdens de procedure vond ik, dat ik 
niet wist waarnaar het bestuur van buma Cultuur 
(waarvan Hans Kosterman voorzitter is, en Cees 
vervoord secretaris, WS) zocht. Aan de andere kant 
stroomde ik in allerlei andere gesprekken ook vrij 
snel door naar de laatste ronde.
eén functie heb ik zelfs zelf afgezegd, omdat ik er op 
het allerlaatste moment achterkwam dat die hele-
maal door de overheid gefinancierd was. Ambtenaar 
worden is geen ambitie van me. Dat is zo’n keuze die 
ik al eens gemaakt heb en waar ik dan niet snel op 
terugkom. Duidelijkheid staat bij mij voorop.”

Hoe zou je je karakter omschrijven, ook in relatie 
tot dat van Jerney?
“Ik ben gedreven, doelgericht en vastberaden. 
Ik vind het niet erg om af en toe tegen schenen te 
schoppen, want met ultiem voorzichtig opereren 
verlies je aan duidelijkheid. Ik ken Jerney niet zo 
goed, maar onze grootste verschilpunten lijken  
me zo’n twintig jaar in leeftijd en haar muzikale  
achtergrond. Ik wilde altijd saxofoon spelen, maar 
dan moest je eerst een jaar op blokfluitles. Dat heb ik 
principieel geweigerd.”

En je managementstijl?
“vriendelijk dwingend. Uiteindelijk is er één iemand 
die in grote lijnen bepaalt welke kant het opgaat. De 
uitvoering daarvan laat ik graag over aan mensen die 
daar echt verstand van hebben, hoewel ik altijd meer 
oplet dan mensen denken.
Toch vind ik mezelf een bouwer, geen controleur. 
Ik wil ook niet anders. Ik neem aan dat mijn streven 
naar commerciële efficiëntie ook bijgedragen heeft 
aan mijn benoeming, evenals het feit dat ik me ge-

‘We zullen actiever met onze relaties en 
netwerken bezig moeten zijn ’

durende mijn hele carrière heb beziggehouden met 
de koppeling van merken en entertainment.”

Was je overstap dan tóch geen cultuurshock?
“Ik heb altijd geprobeerd van één euro zoveel moge-
lijk andere euro’s te maken. Het grootste verschil met 
buma Cultuur is, dat dat een stichting is en dus geen 
winstoogmerk heeft. nu kun je je afvragen of buma 
Cultuur winst moet gaan maken, maar je kunt wel 
kijken naar zaken als efficiency, contracten tegen het 
licht houden en proberen sponsors of andere derden 
te vinden om kosten van ons over te nemen.
Wel is het zo dat al langer lopende evenementen 
makkelijker rendabel te draaien zijn dan concepten 
die we net aan het opstarten zijn. maar ook daar zijn 
uitzonderingen in: buma Zuiderslag bijvoorbeeld 
(een nieuw platform voor het nederlandse lied, WS) 
moet vrij snel succesvol kunnen zijn. ondanks de 
beperkte aandacht voor dit genre in de media is er 
absoluut behoefte aan.”

Het gaat de laatste jaren toch juist steeds beter 
met de aandacht voor Nederlandse muziek, zowel 
vanuit de industrie als de media?
“De aandacht vanuit de industrie heeft natuurlijk 
te maken met het creëren van extra bestaansrecht. 
ook 100%nL gaat als een komeet en er zijn diverse 
‘serious talent’-achtige projecten, hoewel een aantal 
ook alweer gestopt is. In Frankrijk zijn heel succesvol 
quota te draaien nationaal product aan de media  
opgelegd. Dat vind ik ook wel iets hebben, maar 
commerciële zenders kun je geen quota opleggen.”

In hoeverre is de huidige nederpophausse aan 
Buma Cultuur te danken?
“Wij zijn hier erg bezig met besef creëren. ADe, de  
televisie-uitzendingen vanaf eurosonic noorder-
slag… het helpt allemaal mee. maar wij moeten daar 
wel een grotere rol in gaan nemen. Wij zullen actie-
ver met onze relaties en netwerken bezig moeten 
zijn. Persoonlijk, maar ook via social media, internet 
en mail.
onze eigen website bijvoorbeeld moet meer heb-
ben dan alleen nieuwtjes en plaatjes. We moeten 
onze relaties redenen geven om er regelmatig terug 
te komen. Wij weten ook wel dat er nieuwe busi-
nessmodellen moeten komen, zoals Arda Gerkens in  
entertainment business aangaf, maar ik geef het je 
te doen. Content aan merken koppelen is bijvoor-
beeld echt niet zo makkelijk meer. Je houdt er weinig  
aan over en er zijn nog maar weinig bedrijven in  
geïnteresseerd.”

Op welke manieren wil je Nederlands succes in  
het buitenland bevorderen?
“Ik ben er erg voor om meer in lijn met de ambities 
van artiesten te investeren. en door meer gefocust 
te (net)werken, moeten we beter in kaart krijgen 
waaraan in andere markten behoefte is. Ik vraag me 
daarbij af of een project als musicXport voldoende ▶ 

Eind vorig jaar maakte Jerney Kaagman bekend als Buma Cultuur-directeur op te stappen. Hoewel het 
functieprofiel erop leek te wijzen dat het Buma-bestuur zocht naar een ‘tweede Jerney’, bleek ook Frank 
Helmink eraan te voldoen. De nieuwe directeur ontvouwt zijn plannen.

Door: Werner SchloSSer FotograFie: K aroly eFFenberger
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interview frank helmink

▶  Naam: 
Frank Helmink

▶  Geboren: 
24 september 1971

▶  Geboorteplaats: 
Winterswijk

▶  Werkzaamheden: 
2009-heden: ▶  directeur buma Cultuur
2004-2009: ▶  schrijver voor Aardschok
2002-2009:  ▶  managing director Toazted 

media
2000-2009: ▶  managing partner Alpha69 

Communications
2000-2006: ▶  presentator programma Heavy 

Alternative op Kink Fm
1995-2000: ▶  programmadirecteur bij The 

music Factory (TmF)
1990-2003:  ▶  schrijver voor oor

▶ Beste beslissing?
“Het schrijven van een brief aan Lex Harding 
en daarna ja zeggen tegen een baan die 
zorgde voor een extreem drukke, maar uiterst 
leerzame periode. Alleen die vijf jaar hebben 
me inhoudelijke en zakelijk verder gebracht in 
mijn loopbaan dan ik met een baantje bij een 
regionaal dagblad ooit had kunnen bereiken. 
en daarnaast natuurlijk het gaan voor een 
groot gezin. niets is zo confronterend en 
interessant als vier nieuwe kleine ego’s om je 
heen. met daarbij het verlies van twee van de 
zes Helmink-baby’s. De relativeringslag die je 
daarmee maakt is ongekend.”

▶ Slechtste beslissing?
“In het kader van die vier kinderen: het 
aanschaffen van een renault espace. een ruime, 
comfortabele auto… als-ie rijdt.”

▶ Favoriete band
“Textures. Kwalitatief het beste dat nederland 
in het harde genre ooit heeft geleverd.”

▶ Favoriete album
“The Hermit Sessions van Kyteman. niet eens 
zozeer omdat de muziek mij in extase brengt, 
maar vooral omdat dit een enorm potentieel 
werk is. Zeker in combinatie met de liveperfor-
mance. Lang geleden dat het (internationale) 
plaatje zo klopte.”

▶ Favoriete nummer
“Heb ik niet. Daarvoor is er te veel goeds 
uitgebracht en vergelijk ik deze nummers te 
weinig met elkaar. Als ik naar de radio luister, 
word ik wel vrolijk van Waylon. Die heeft iets 
frissigs.”

effect  sorteert, hoewel we daar niet gelijk de stekker 
uit zullen trekken.
maar als je mij over een jaar belt, moet ik je wel twee 
of drie bands kunnen noemen waarvoor het nut  
gehad heeft dat ze met ons en muziek Centrum  
nederland hebben samengewerkt.”

Welke projecten worden nog meer kritisch 
bekeken?
“In principe al onze activiteiten. maar de muzikan-
tendag zoals die tot nu toe altijd geweest is, behoort 
wel tot het verleden. Ik denk meer aan een soort 
‘muzikantendag on Tour’. waarbij op verschillende 
locaties workshops gegeven worden. We moeten 
gewoon het land in, ook om kenbaar te maken dat 
er zoiets als auteursrechten bestaat. Daarnaast zou 
ik heel graag volgend jaar een Download-10Daagse 
willen organiseren, bijvoorbeeld in samenwerking 
met bol.com en iTunes.”

Wat is überhaupt het bestaansrecht van Buma 
Cultuur? Met andere woorden: hoe verantwoord 
je aan de achterban van Buma/Stemra dat een 
deel van de omzet wordt besteed aan sociale en 
culturele doelstellingen?
“Dat is maximaal 10% van hun omzet en daar wordt 
onder andere buma Cultuur uit betaald. onze  
begroting is echter slechts een klein deel van dat 
percentage. ons bestaansrecht is mijns inziens te 
legitimeren, omdat wij er daadwerkelijk voor zor-
gen dat het nederlands copyright meer gebruikt of  
gekocht wordt. Daarnaast ondersteunt buma Cultuur 
ook nog eens allerlei direct aan datzelfde nederland-
se copyright gekoppelde instrumenten en projecten. 
ook die activiteiten zorgen voor een beter klimaat 
voor nederlandse rechthebbenden.”

Je bent nu bijna een half jaar directeur Buma 
Cultuur. Wat heb je in dat halfjaar (af)geleerd?
“Ik heb in elk geval gemerkt dat ik hier op allerlei 
vlakken mijn ei kwijt kan. Kijk, waar je ook gaat wer-
ken, je moet weten aan wie je rapporteert, met wie 
je gaat werken, hoe de lijntjes lopen en meer van dat 
soort clichés. Die heb ik nu wel ‘voor de bril’, zoals 
dat zo mooi heet. en ik heb ook al nagedacht over 
hoe dat efficiënter en doelgerichter kan.
Gelukkig heb ik een mT dat mee wil in de richting 
die we nu hebben geformuleerd. We hebben het 
beleidsplan ook samen gemaakt. natuurlijk hebben 
daarbij discussies plaatsgevonden, maar er zijn geen 
problemen geweest.”

Heb je het idee dat je je stempel al op de organisa-
tie hebt kunnen drukken?
“Ja, maar nog niet heel zichtbaar, omdat ik tot nu 
toe nog vooral met het beleidsplan bezig geweest  
ben. Je ziet het wel aan hoe sommige mensen met 
externen praten: een stuk zakelijker al.”

Wat wil je in deze positie koste wat kost bereiken?
“Ik wil dat buma Cultuur, zoals het in het beleidsplan 
staat, ‘genrebreed zichtbaar en relevant aanwezig is’. 

Heel belangrijk is, dat we instrumenten ontwikkelen 
om te meten in hoeverre een evenement bijdraagt 
aan de doelstelling: het stimuleren van de verkoop 
of het gebruik van nederlandse muziek.”

Bedoel je met genrebreed gespecialiseerd of juist 
alomvattend?
“We onderscheiden op dit moment vier clusters: pop/
rock/alternative, dance/urban/wereldmuziek, ern-
stig (jazz/kleinkunst/hedendaags/toegepast (multi-
mediaal) en mor/volks/cabaret/jongeren/kinderen/ 
hafabra (harmonieën, fanfares, brassbands, WS).
elk cluster krijgt – wat mij betreft per 1 januari 2010 – 
zijn eigen genremanager, die specifieke evenemen-
ten voor die specifieke doelgroep(en) gaat opzetten. 
Het heeft geen nut om voor elk genre een ‘noorder-
slag’ op te zetten.”

Jerney Kaagman zei in haar afscheidsinterview 
met Entertainment Business dat Buma Cultuur, 
nog meer dan al het geval is, de ‘imagomachine’ 
van Buma/Stemra moet worden. Wat vind jij 
daarvan?
“Ik denk dat wij onderling tot een intensiever en  
actiever communicatie en taakverdeling moeten ko-
men. oké, onze activiteiten moeten duidelijk maken 
dat buma niet alleen geld int, maar met een deel van 
de inkomsten ook ondersteuning en promotie voor 
de aangeslotenen verzorgt. buma Cultuur is in mijn 
optiek echter niet het marketingapparaat van buma/
Stemra, maar heeft een heel duidelijke focus op het 
ondersteunen van het nederlandse muziekauteurs-
recht in binnen- en buitenland.
Wij zijn een soort ‘salesgerichte marketingorganisa-
tie voor rechthebbenden’, staat in het beleidsplan. 
Ik moet praten met alle sleutelfiguren binnen deze 
branche, maar ik denk niet dat wij politiek Den Haag 
als doelgroep moeten hebben. Daar is buma voor. 
naar mijn mening moeten wij de lobby wel facili-
teren, maar niet uitvoeren. buma en buma Cultuur 
moeten elkaar niet voor de voeten lopen.”

Hoelang zie je jezelf deze functie uitoefenen?
“Ik wil iets van A naar Z brengen en ga dan niet nog 
een tijdje zitten oogsten. Ik verwacht dus niet dat ik 
hier tien jaar aan het roer ga staan.”

In het beleidsplan wordt 2012, het jaar dat 
Conamus/Buma Cultuur vijftig jaar bestaat, een 
aantal keren als peildatum genoemd…
“Dat is voor mij wel een ijkmoment om te kijken of 
er nog iets te bouwen valt. Dan kun je daar nog een 
paar jaar aan vastplakken om dingen door te ontwik-
kelen of nieuwe projecten te bedenken, maar dan 
heb je het bij elkaar dus over een termijn van een 
jaar of zes, zeven.”

Wat ontbreekt nog in je cv?
“Ik wil de muziek wel eens uit. maar als je me dan 
vraagt waarheen, kom ik nu gevoelsmatig niet verder 
dan bedrijven die ik prettig vind, zoals Schiphol en 
KLm. maar eerder tv, zij het alleen commercieel.” ◾   
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