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Sony MuSic wapent zich tegen de toekoMSt

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

▶  Sony verdeeld in nationaal, frontline en 
strategic

▶  Vergaande gesprekken met AT over joint-
venture

▶  Tweede major wil marktleider Universal 
inhalen

T oen Sony Music eind april bekendmaakte 
dat het gedwongen afscheid gaat nemen 
van licensing coördinator Paulien van Wijn-

gaarden, promotion manager Marco Witkamp en 
Albert Grootoonk, verantwoordelijk voor ‘artist, 
content & management, legde managing director 
Rick van Schooten uit dat die beslissing voortkwam 
uit een strategische wijziging binnen Sony Music. 
Het bedrijf ‘moet zich wapenen tegen de toekomst’, 
 vertelde hij Entertainment Business.
De koerswijziging houdt onder meer in dat de natio-
nale afdeling een steeds belangrijker rol moet gaan 
spelen binnen Sony Music. naar eigen opgave lag 
het lokale marktaandeel van de major vorig jaar in 
nederland rond de 10 procent, dat percentage zal 
flink moeten toenemen.

Joint-venture
Daartoe start Sony naar buitenlands model een joint- 
venture onder de naam Day1. Deze nieuwe activiteit 
was eerder aangekondigd als Sony Music Live 
Entertainment nederland. Hierover voert Sony ge-
sprekken met AT Productions uit Den Haag, maar 
meer dan ‘de intenties zijn goed’ wil Van Schooten 
hier nog niet over kwijt.
Mocht de samenwerking met AT Productions door-
gaan, dan krijgt Sony Music een belang in het ma-
nagement en de boekingen van artiesten. En omdat 
het niet om een overname gaat, zijn de risico’s ook 

stukken lager. immers, de pogingen van Sony (maar 
ook universal en Warner) om The Entertainment 
Group over te nemen, strandden vorig jaar.
“Door dit soort samenwerkingen met gespecialiseer-
de bedrijven wordt Sony Music weer meer een   ‘tra-
ditionele’ platenmaatschappij”, zegt hij. “Hier in Hil-
versum gaan we ons vooral focussen op de digitale 

en fysieke exploitatie (in de breedste zin) van 
 artiesten en hun repertoire. Dingen als management 
en boekingen worden vanuit Den Haag ge co ör di-
neerd.”

Lokaal succes
Met nieuwe acts zal alleen een deal worden gesloten 
als die bereid zijn Sony Music te laten delen in al hun 
inkomstenstromen. in ruil daarvoor zal de major ook 
mee-investeren in alle aspecten van de artiest zijn 
carrière, verzekert Van Schooten.
Sony Music probeerde zich al eerder op het manage-
mentvlak te begeven. Eind 2006 sloot het een over-
eenkomst met White Mountain Management, maar 
die hield nog geen twee jaar stand. “Wellicht zijn we 
daar te snel uitgestapt”, erkent Van Schooten nu. 
Daarna probeerde de major het management in 
 eigen huis te doen. “idee: een 8; uitwerking: onvol-
doende”, stelt de managing director achteraf vast. 
Grootste struikelblok was het feit, dat de managers 
zowel de belangen van de artiesten als van Sony 

Music moesten behartigen, terwijl die soms con flic-
teer den.
Van Schooten constateert ook dat lokaal succes niet 
meer alleen kan worden afgeleid van de cd-verkoop; 
carrières ontwikkelen kost tijd. “Wij weten bijvoor-
beeld dat nikki succesvol is. Kijk bijvoorbeeld naar 
de airplay (de SEnA-opbrengsten zijn voor ons een 

belangrijke inkomstenbron) en haar vele optredens. 
Maar het vertaalt zich nog niet direct in album-
verkoop.” 
Sony Music richt zich met zijn lokale stal vanaf nu 
dan ook niet meer per se alleen op albums. “We wil-
len het sterkste product commercieel uitbrengen, of 
dat nu een losse track, video, ep of cd is”, zegt Van 
Schooten. “Een album is voor sommige genres in de 
toekomst steeds meer een promotioneel item of 
 visitekaartje ter ondersteuning van een  carrière.” 
Hoe hij lokaal succes in de toekomst dan wil meten? 
“Wij willen artiesten ontwikkelen die succesvol kun-
nen zijn als touring-artiest, gedreven en ondersteund 
door onder meer airplay, merchandise en verkoop.”
De rol van de ‘platenmaatschappij’ is volgens Van 
Schooten dan ook nog lang niet uitgespeeld. Door 
hun investeringen in A&R, opnamen, marketing en 
promotie zijn het volgens hem juist die muziekmaat-
schappijen die er nog steeds voor zorgen dat carriè-
res kunnen worden opgebouwd. Dat geldt zeker 
voor Sony Music. “Wij hebben maar één ambitie; 
overal de beste in zijn. Dat betekent dus automatisch 
dat we de strijd zullen aangaan met universal.” ◾

Entertainmentbedrijf wordt 
weer platenmaatschappij
Sony Music voert momenteel een strategiewijziging door. Eerder werd al bekend dat drie mensen daardoor 
gedwongen afscheid moeten nemen van de major. Managing director Rick van Schooten licht de noodzakelijke 
veranderingen toe.

Door Werner SchloSSer

“Hier in Hilversum gaan we ons vooral 
focussen op de digitale en fysieke exploitatie ”

Managing director Sony Music Rick van Schooten

Rick van Schooten:  “Een album wordt steeds meer een promo
tioneel item of visitekaartje.”
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