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FREE RECORD SHOP HOLDING ‘OPTIMALISEERT’ EN CENTRALISEERT

▶ Aantal Game Mania- en FRS-winkels stijgt fors
▶ VanLeest-formule niet volledig afgebouwd
▶  Zwaardere inzet op marketing- en omzet-

gerichte acties

H et jaar was nog geen maand oud toen 
het personeel van de Free Record Shop 
Holding bij elkaar geroepen werd. Op 

deze bijeenkomst maakte de Raad van Bestuur van 
de retailorganisatie zijn toekomstplannen bekend. 
Die behelzen enerzijds een forse uitbreiding op het 
gebied van games en anderzijds een aantal kosten-
besparende maatregelen. De eerste doelstelling 
moet worden bereikt door een aantal winkels (vooral 
vanLeest-� lialen) om te vormen naar de Game Mania-
formule. En om de uitgaven te verminderen, wordt 
het vanLeest-hoofdkantoor en -distributiecentrum 
in Eindhoven gesloten. Die activiteiten worden over-
geheveld naar het hoofdkantoor van Free Record 
Shop in Capelle aan den IJssel. Ceo Hans Breukhoven 
licht de plannen toe.

Het besluit tot centralisatie zal niet van de ene op 
de andere dag genomen zijn…

“We zijn al jaren bezig deze stap voor te bereiden 
door fors te investeren in onze erp-systemen (enter-
prise resource planning, WS). Je kunt zoiets alleen 
maar doen op het moment dat de organisatie nog 
gezond is, zodat je over middelen beschikt om te 
kunnen investeren. Als je kijkt naar alle 345 winkels 
binnen de Benelux-holding, zijn er maar vijf niet ren-
dabel. Toch zeggen critici nu al dat we deze operatie 
beter een jaar geleden hadden kunnen doen, want 
met name de structurele margedaling en de struc-
turele kostenstijgingen schetsten ook toen al een 
donker scenario voor de toekomst.”

Het persbericht dat de operatie aankondigt, 
meldt het ‘optimaliseren van het winkelbestand’. 
Wat houdt dat concreet in?
“In winkelstraten waar we meer dan één winkel 
hebben, maken we � lialen vrij voor onze formule 
Game Mania. In een aantal gevallen wordt de van-
Leest-winkel omgebouwd naar Game Mania, maar 
er zullen ook FRS-winkels worden omgezet. Waar 
een Free Record Shop en een vanLeest vlak bij el-
kaar zitten, zonder toegevoegde waarde te bieden, 
prevaleert de FRS-formule. Die heeft de hoogste 
naamsbekendheid bij de consument. Daarbij wordt 

besloten of we in het FRS-pand blijven of in dat van 
vanLeest.”

Wat gebeurt er met de vanLeest-� lialen die niet 
rechtstreeks met Free-� lialen concurreren?
“Waar twee in elkaars nabijheid gelegen winkels al-
lebei toegevoegde waarde creëren, blijven beide 
winkels. Er zullen vooralsnog ruim twintig winkels 
overblijven met de naam vanLeest op de gevel. 
Uiteraard de shop-in-shops in de Bijenkorf- en 
selexyz-winkels en daarnaast ongeveer tien zelfstan-
dige winkels.”

Is dit het begin van het volledig afbouwen van de 
vanLeest-formule?
“Honderd procent nee! Alleen al vanwege onze rela-
tie met de Bijenkorf en selexyz. We verwachten zelfs 
te groeien als ‘gast in huis’-partner voor retailers met 
grote winkels die entertainment aan hun assortiment 
willen toevoegen.”

Toen je vijftien jaar geleden vanLeest overnam, 
heb je het personeel ook beloofd dat de naam 
altijd zou blijven bestaan…
“Daar werd ik onlangs ook door een vanLeest-mede-

Met de botte bijl worden momenteel retailiconen uit het entertainmentlandschap gehakt. Zelfs Woolworths, 
Blockbuster, Virgin en Zavvi ontsprongen de dans niet. Free Record Shop wil niet in dat rijtje terechtkomen en 
heeft een drastische reorganisatie aangekondigd. Mede mogelijk te maken door de industrie.

DOOR WERNER SCHLOSSER

Meest rendabele pro duct krijgt voorkeur

Volgens Rick Hartman, com-
mercieel directeur A-Film 
Distribution, zijn de ver-
schuivingen binnen de Free 
Record Shop Holding ‘voor-
al een aderlating voor de 
cd- en dvd-branche’. 
“VanLeest was voor ons een 
belangrijke klant, omdat 
die zich richtte op de ‘meer 
ontwikkelde � lmkijker’. Free is voor ons ook een 
belangrijke klant, maar daar staat de top 50 van 
onze Quality Film Collection, terwijl bij vanLeest 
de top 150 staat. Gelukkig brengen wij de ko-
mende jaren steeds meer mainstream product 
uit.” Hartman is nog niet met FRS in gesprek, 
maar zegt het vreemd te vinden als Free Record 
Shop een extra bijdrage van de industrie zou vra-
gen. “Wij hebben ook een tijdje in zwaar weer 
verkeerd door hogere inkoopprijzen voor � lms, 
maar hebben dat niet aan onze klanten doorbe-
rekend. We hebben recent wel onze prijzen ver-
hoogd, maar niet voldoende om die hogere 
kosten te compenseren. Uiteindelijk moeten we 
allemaal onze eigen broek ophouden.”

Rick Hartman, A-Film Distribution

“Wij vragen 
de industrie 
ons te helpen 
verantwoord 
muziek te 
kunnen blijven 
verkopen”
FOTOGRAFIE: TESSA POSTHUMA DE BOER
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werker mee geconfronteerd (lacht). Ik heb vanLeest 
altijd zeer zelfstandig en concurrerend met FRS laten 
opereren en heel grote vrijheid gelaten. Daarnaast 
moet je niet vergeten dat na die uitspraak vanLeest 
de afgelopen jaren is uitgebreid met overnamen van 
Fox-winkels, Superclubs en een aantal losse winkels, 
en tenslotte de samenwerking met de Bijenkorf. Mijn 
intentie van toen blijft overeind, hoewel ik natuurlijk 
niet weet hoe de markt er over vijf of tien jaar 
uitziet.”

Zullen er ook winkels gesloten worden?
“Er gaat inderdaad een handvol zaken dicht. In te-
genstelling tot wat je wellicht zou verwachten, zijn 
dat allemaal Free Record Shops.”

Hoeveel Game Mania-winkels komen er in het 
retaillandschap bij?
“De keten groeit in Nederland naar circa 40 winkels.”

Wanneer vindt de ombouw plaats?
“We beginnen rond 1 mei en de hele operatie moet 
half september zijn afgerond. Daarna zijn er in de 
Benelux 253 Free Record Shops, 71 Game Mania-
� lialen, 20 vanLeest-winkels en één FAME music, 
waarvan 73 FRS’ en 31 Game Mania’s in België.”

De hele operatie zou tientallen banen kosten…
“We integreren de inkoop, verkoop en marketing 
van vanLeest binnen Free Record Shop. De logis-
tieke en administratieve functies in Eindhoven ver-
dwijnen daar en daarmee vervallen uiteraard 
banen. Aan de andere kant zullen in Capelle ook 
vacatures ontstaan om de distributie en backo�  ce 
voor alle winkels goed te kunnen uitvoeren. In de 
shops zelf vallen in principe geen ontslagen omdat 
het winkelnetwerk op zich niet kleiner wordt.”

Wat gaat de consument verder merken van deze 
operatie?
“De afgelopen drie jaar zijn we vooral bezig geweest 
met het optimaliseren van de systemen achter de orga-
nisatie. Nu de backo�  ce op orde is, gaan we weer 
zwaarder inzetten op marketing- en omzetgerichte ac-
ties. Ook worden vrijwel alle FRS-winkels ‘verYourcet’” 
(het nieuwe winkelconcept van FRS heet Yource, WS).

Wat betekent deze operatie voor het gevoerde 
repertoire in de Free Record Shops?
“Door het versterken van de Game Mania-formule 
willen we in de Free Record Shops meer ruimte gaan 
maken voor muziek en � lm. Daarmee willen we een 
deel van de breedte die vanLeest voerde, opvangen. 
We zijn daarover in gesprek met de industrie, om te 
kijken hoe zij ons kunnen helpen de verkoop van 
vooral muziek weer rendabel te maken.”

Ik hoor dat jullie forse extra kortingen willen…
“Er moet een nauwere samenwerking komen tussen 
de industrie en de retailer. Wij vragen de industrie in-
derdaad ons te helpen om verantwoord muziek te 
kunnen blijven verkopen. We kunnen en zullen dat 
niet alleen gaan doen.”

Hoe heeft de industrie op de plannen 
gereageerd?
“In het buitenland zie je gerenommeerde entertain-
mentketens als Woolworths, Virgin, Blockbuster en 
Zavvi omvallen. Daar is niemand bij gebaat. Wij ver-

kopen natuurlijk het product van monopolisten, 
maar het is ook in het belang van de industrie dat 
Free Record Shop blijft bestaan. We zijn in onze in-
dustrie erg lief voor elkaar. Grootwinkelbedrijven en 
warenhuizen vertellen hun leveranciers gewoon te-
gen welke kortingen ze mogen leveren. Wij gaan 
daarover in gesprek. Maar uiteindelijk zet ik op die 
vierkante meters wel het product dat het meest 
rendabel is.”

Waar staat de videobranche in dat opzicht?
“Voor wat � lm betreft heb ik dezelfde zorgen als voor 
muziek. Het downloaden is een bedreiging en de prijs 
van fysiek product wordt steeds lager. Dat kan aan de 
ene kant een goed antwoord zijn op het downloaden, 
maar omzetmatig wordt het minder interessant. We 
gaan dus ook met onze belangrijkste videoleveranciers 
in gesprek om te kijken hoe we elkaar kunnen helpen.”

Hoe zien de jaarcijfers over het boekjaar 
2007/2008 eruit?
“Zeer positief. Mede door de verkoop van onze orga-
nisatie in Noorwegen was dit een van onze beste 
boekjaren ooit.”

Wat is de prognose voor 2009?
“Het jaar is slecht begonnen. Januari en februari wa-
ren in Nederland slecht, terwijl die in België juist 
goed waren. Maart gaat tot nu toe lekker, mede 
dankzij een aantal belangrijke releases. Ik ga ervan 
uit dat 2009 een redelijk jaar voor ons wordt.” ◾

“Er moet een nauwere samenwerking komen 
tussen de industrie en de retailer ”

Meest rendabele pro duct krijgt voorkeur
Commercial director Bart Engel van Universal Music noemt het ‘slecht nieuws dat 
het kwalitatief uitstekende vanLeest grotendeels verdwijnt ten gunste van Game 
Mania’. “Hoewel ik snap dat het noodzakelijk is om de plannen te wijzigen. Het 
gaat uiteindelijk om winstgevendheid en rentabiliteit.” Engel vindt het dan ook ‘in 
de basis een goed signaal om actie te nemen en dingen ingrijpend te veranderen’. 
Goed zicht op de gevolgen voor de afzet en omzet van het Universal-product 
heeft hij nog niet. “De vraag is in hoeverre FRS muziek als strategische product-
groep binnen zijn winkels blijft behouden. Als dat heel veel minder wordt, is het 
logisch dat onze strategische focus verandert. Er is een aantal plannen neer-
gelegd. Welk scenario het uiteindelijk wordt, bepaalt de gevolgen die er voor ons 
zijn. Afhankelijk daarvan moeten wij bepalen hoe we hiermee omgaan: nog sneller andere strategische 
partners zoeken of ondersteuning verlenen aan een professionalisering van FRS.” Die ondersteuning 
komt in de praktijk dus neer op hogere kortingen. Vindt Engel dat redelijk en een passende oplossing 
voor het probleem? “Ik kan niet in hun boeken kijken en weet niet wat de kosten en opbrengsten van 
Free zijn per productgroep. Los daarvan hebben ook wij een duidelijk wensenpakket. Wij zijn gebaat 
bij voldoende winkeloppervlakte voor muziek in voldoende verkooppunten, een optimalisatie van het 
logistieke apparaat van de holding, kwalitatief beter winkelpersoneel en een upgrading van de winkel-
uitstraling. Als Free Record Shop ons ervan overtuigt dat deze zaken de komende jaren worden gerea-
liseerd, is er inderdaad sprake van het wederzijdse belang dat Breukhoven voorstaat.”

Bart Engel, Universal Music

Countrymanager Richard 
Stolk van Electronic Arts 
zegt in een reactie op de 
plannen: “Het lijkt een 
open deur, maar de extra 
verkooppunten gaan voor 
een verhoging in de game-
aankopen en bewust-
wording bij de consument 
zorgen. Er komt daarnaast 
meer specialisme op het gebied van games.” 
Hij noemt het ‘ook niet onbelangrijk dat games 
hierdoor nog beter verkrijgbaar zijn voor de 
consument’. “Als die makkelijker geconfron-
teerd worden met ons segment, zal dat voor 
extra omzet zorgen. Het is even niet belangrijk 
of dat nu verschuift van de ene naar de andere 
retailer. Het gaat voor de complete game-indus-
trie om het totaalplaatje.”

Richard Stolk, Electronic Arts
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