
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

MEDIA & MARKETING

A P R I L  2008     21  

INSPELEN OP VERANDERENDE CONSUMPTIE

“Ik heb onze dvd-  
 unit al afgeschreven” 

Mede door technische ontwikkelingen is een discrepantie ontstaan in de wijze waarop de consument 
content wil consumeren en de manier waarop de markt die aanbiedt. Een onderwerp op de scheidslijn van de 
vakbladen Entertainment Business en Broadcast Magazine, die daarom een gezamenlijke rondetafeldiscussie 
belegden.

VERSLAG  INGRID BAKHUIS, WERNER SCHLOSSER, RONALD TER VOERT

▶ Wensen consument nog altijd genegeerd
▶ Rechten blijven struikelblok
▶ Industrie lijkt niet te leren uit het verleden

E ind februari kwamen zes belangrijke spelers 
bijeen die tezamen de volledige bedrijfsko-
lom van contentaanbod vertegenwoordigen. 

Van eigenaars, via distributeurs tot dienstverleners. Zij 
voerden een discussie op het scherpst van de snede 
aan de hand van een aantal prikkelende stellingen.

Exploitanten van entertainment spelen 
onvoldoende in op de behoeften van 
de consument.
 
Erwin Blom is het geheel met deze stelling eens. “Ik 
snap niet dat de entertainmentindustrie niet heeft 
geleerd van de veranderingen die zich in de muziek-
branche hebben voltrokken en er nog steeds niet in 
slaagt de producten op een goede wijze bij de con-
sument te krijgen. Het beeld dat de consument al-
leen geïnteresseerd is in illegaal verkregen content, 
is onjuist. Ze willen best voor de producten betalen, 
maar dan niet als een crimineel worden behandeld.” 
Als voorbeelden noemt hij drm (digital rights ma-
nagement), beperkte uitwisselbaarheid en regioco-
deringen, waardoor het genieten van muziek of � lm 
in zijn optiek bijna onmogelijk wordt gemaakt.
Rein Aantjes is het grondig met Blom eens en con-
stateert een onbalans tussen vraag en aanbod. “Met 
de � lm- en videorechten gaat het dezelfde kant op 
als in de muziekindustrie. Ik heb onze dvd-verkoop-
unit al afgeschreven.”
Volgens Ligtvoet is de MTV-doelgroep niet meer be-
reid te betalen voor content. Daarom wordt in de 
nieuwe TMF SuperChart de verkoop van fysieke sin-
gles niet meer meegewogen. De keuze om bijvoor-
beeld streams en downloads bij de samenstelling te 
betrekken, vloeit voort uit het feit dat de actualiteit 
en betaalbaarheid van fysieke verkopen vaak te 
wensen overlaat. “Jongeren maken dan gebruik van 
digitale wegen om in hun wensen en behoeften te 
voorzien”, aldus Ligtvoet.
Aart Verbree ziet nog een andere verklaring voor dit 
fenomeen: “Content had vroeger meer waarde om-
dat er minder aanbod en meer diversiteit was.”
Ook Margriet Koedooder is het met de stelling eens. 

“De ‘klant is koning’-benadering, waarin de consu-
ment krijgt wat die wenst, is nog niet doorgedron-
gen. In tegendeel: er zijn steeds meer belemmerin-
gen in de sfeer van � ltertechnieken.”

Dat neemt niet weg dat de consument de weg naar 
de content zelf wel weet te vinden. Zo toont de 
vlucht die YouTube in korte tijd heeft genomen vol-
gens Blom aan dat mensen content willen zien, waar 
ze niet via andere wegen aan kunnen komen. “Het 
laat ook zien wat mensen ervoor overhebben, want 
het is een heel gedoe om eigen content toe te voe-
gen.” De kracht ervan is onbetwistbaar. Ook exploi-
tanten ontkennen dat niet. Soms maken zelfs con-
tenteigenaren er gebruik van als promotiekanaal. 
MTV heeft nog wel een appeltje met YouTube te 
schillen, want dat wordt voor een groot deel gevuld 
met illegaal verkregen producten. Overigens wil 
Ligtvoet de behoeften van de consument niet over-
schatten. De meeste mensen consumeren passief. 
“Door gebrekkig marktonderzoek is de kennis van 
de consument, vooral in de televisiewereld, gering. 
En wie de wensen van de klant niet kent, kan daar 
ook niet op inspelen.”

Gevraagd wat de belangrijkste belemmeringen in 
de rechtensfeer zijn, antwoordt Koedooder dat het 
altijd zo is geweest dat de rechten toegang geven 
tot de content. Dat is in haar ogen terecht, want de 
maker moet worden betaald voor wat hij heeft ge-
creëerd. Zij vindt het als consument echter wel ‘bij-
zonder irritant’ dat je in Europa alleen door auteurs-
rechtelijke belemmeringen geen toegang hebt tot 
onlinemuziekdiensten als Pandora of Rhapsody. 
“Internet is een prachtig mondiaal medium, maar 
door allerhande � ltertechnieken wordt de werking 
ervan gefrustreerd.” 
Koedooder zegt dit jaar voor het eerst in ruim twin-
tig jaar pessimistisch te zijn teruggekomen van de 
jaarlijkse MIDEM-conferentie in Cannes. “Er is een 
aantal grote problemen: door onderlinge concur-
rentie vormen de collectieve rechtenorganisaties 
niet één front, de gebruiker die wil betalen kan daar-
door momenteel nergens terecht. De hoge tarieven 
die her en der door de rechthebbenden worden ge-
vraagd, kunnen veel contentgebruikers niet betalen. 
Er is geen standaardisatie van drm. Er is een impasse 
ontstaan die onoplosbaar lijkt.”

Het beschermen van contentrechten in plaats 
van te investeren in creativiteit staat de ontwik-
keling van nieuwe businessmodellen in de weg. 

Ropers merkt op dat de huidige businessmodellen, 
ook die van zijn bedrijf, nog altijd gestoeld zijn op de 
verkoop van dragers. Platen hebben hierbij welis-
waar plaatsgemaakt voor cd's en video's voor dvd's, 
maar verder is het concept eigenlijk onveranderd. 
Een verkoopmethodiek die volgens hem nog zeker 
groeikansen biedt en waar alle betrokken partijen 
voordeel van hebben. “Maar nu schijnen rechtenor-
ganisaties een he�  ng te willen invoeren op het be-
luisteren van geluidsfragmenten van 30 seconden. Is 
er één consument die in plaats van het kopen van de 
cd of de track naar onze site komt om de 30-secon-
denfragmenten te beluisteren? Nee, deze fragmen-
ten leiden juist tot de verkoop van fysieke cd’s. 
Geluidsfragmenten belasten is dus de verkoop ▶ 
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van cd’s frustreren. Het kenmerkt de kortzichtigheid 
die momenteel heerst: In plaats van de schaarse be-
staande successen extra uit te knijpen, zouden rech-
tenorganisaties zich moeten richten op het ontwik-
kelen van een visie op nieuwe businessmodellen 
waar consumentgroepen behoefte aan hebben, 
zoals onlinedistributie. We zitten nu in de houdgreep 
van een discussie over de verdeling van een taart die 
nog niet eens gebakken is. Alle marktpartijen zijn ge-
diend bij een gezamenlijke visie, want als er geen 
model tot stand komt om content digitaal in de markt 
te zetten tegen een fatsoenlijke prijs, glipt de consu-
mentenmarkt weg en wordt muziek verkopen afhan-
kelijk van allerlei afgeleide businessmodellen, zoals 
de hardwareverkoop.”
Zo’n 99% van de muzikanten wil volgens Blom juist 
gehoord worden, waarbij het verspreiden van hun 
product, ook via Buma/Stemra, van groot belang is. 

“Je aansluiten bij Buma/Stemra werkt verspreiding 
echter tegen en frustreert de creativiteit. De consu-
ment heeft al de indruk dat platenmaatschappijen 
enorme winsten maken, ook ten koste van de muzi-
kant. Dat beïnvloedt uiteindelijk ook het gedrag van 
de consument.”
Ligtvoet heeft in de loop der jaren al diverse veelbe-
lovende businessmodellen kunnen weggooien door 

de onbeweeglijkheid van de rechthebbenden. Als 
concreetst voorbeeld noemt hij de verkoop van ring-
tones voor op de mobiele telefoon. “Het is niet ren-
dabel product, aangezien je in de waardeketen naast 
rechthebbenden ook te maken krijgt met partijen als 
KPN. De marges worden hierdoor te smal. MTV pro-
beert de consument dan ook vooral via nieuwe me-
diakanalen te bedienen. “De hoge eisen die platen-
maatschappijen stellen, maken het ons namelijk 
redelijk onmogelijk om content lineair in de markt te 
zetten. De consument zoekt uiteindelijk toch zijn ei-
gen weg en komt dan al snel bij bijvoorbeeld 
YouTube terecht. Zo hebben alle partijen het nakij-
ken en Buma/Stemra doet daar niets aan.”

Aantjes vindt het achteraf betalen voor rechten geen 
e� ectief middel. “Het zou beter zijn om de rechten 
eenmalig aan de voorkant af te kopen met de voor-

waarde dat de content daarna in verschillende vor-
men en op diverse platforms kan worden gebruikt. 
Dan kunnen commerciële modellen worden ontwik-
keld zonder regionale belemmeringen van regels en 
rechten. Laat de relatie met een speci� ek product 
los. Waarom zou je voor hergebruik van dezelfde 
content opnieuw rechten afdragen? Als dit eenmaal 
is geregeld, zou (her)gebruik moeten zijn toege-
staan, ongeacht het medium.”
Verbree pleit ook voor een andere manier dan het 
achteraf betalen van rechten. Hij denkt aan een eind-
he�  ng op de creatieve verwerking van content. “Wie 
als consument iets aankoopt waar creativiteit aan te 
pas is gekomen, stort een procentuele afdracht in 
een fonds waaruit de oorspronkelijke creatieve in-
spanningen worden betaald. Bij elke verkoop of wij-
ziging van content wordt dan afgedragen.”
Aantjes is het met hem eens. “He�  ngen moeten bij 
de exploitant worden gelegd. Die draagt het onder-
nemersrisico en als hij het goed doet, verdient hij er-
aan. De ondernemer biedt een bepaald pakket aan 
voor een bepaald bedrag en als dit de consument 
aanspreekt, zal die daarop ingaan en de exploitant 
daarvoor betalen.”

Voor Ropers staat het buiten kijf dat eerst de ontwik-
kelingskosten moeten worden terugverdiend. 
Volgens hem zijn de kosten bij een digitale herlance-
ring van een fysiek product gering en is alles wat er-
voor betaald wordt mooi meegenomen. “Dat komt 
omdat de distributie van digitale content nauwelijks 
geld kost. Dus moet je niet consumptie belasten, 
maar het gebruiksrecht: als iedereen €10,- betaalt 
voor onbeperkt gebruik van content, zou dat voor de 
eigenaren ruim meer omzet genereren dan in de hui-
dige fysieke wereld, tegen lagere kosten. Er kan een 
goedwerkend model ontstaan als de betrokken 
marktpartijen hierover overeenstemming bereiken. 
Maar rechthebbenden blijven vasthouden aan een 
minimumbetaling per gedistribueerd stuk content, 

waardoor nieuwe modellen niet van de grond 
komen.”

Het intellectuele eigendomsrecht en de  daaruit 
voortvloeiende wetten en regels moeten rigou-
reus op de schop.

In de visie van Blom speelt het criminaliseren van de 
consument ook hier een rol. De problematiek zou 
volgens hem omgekeerd moeten worden benaderd: 
“Uitgangspunt moet zijn dat de consument wil ge-
nieten van de content die er is en daarvoor een rede-
lijke vergoeding wil betalen.” Hergebruik van be-
staande content leidt volgens hem tot nieuwe 
kunststromingen die resulteren in nieuwe content. 
Daarbij wordt de creativiteit van anderen gebruikt. 
Beginnende artiesten zijn echter niet in staat daar-
voor rechten te betalen.”
Koedooder herinnert eraan dat de Auteurswet uit 
1912 stamt en een verbodsrecht inhoudt. “Omdat 
nieuwe technologische ontwikkelingen zich moeilijk 
in een verbod laten vangen, is een aantal uitzonde-
ringen op de Auteurswet geformuleerd. Maar het 
verbodsrecht werkt inmiddels niet goed meer als het 
gaat om digitale exploitatie.” Het feit dat isp’s (inter-
netserviceproviders) vanwege recente Europese re-
gelgeving niet aansprakelijk kunnen worden gesteld 
voor de content die via hun netwerken wordt ver-
spreid, noemde Paul McGuinness (manager van U2, 
red.) tijdens zijn openingsspeech op de MIDEM ‘een 
cruciale fout in de wetgeving’, aangezien daardoor 
geen toezicht of handhaving mogelijk is. “Het is in-
derdaad te gemakkelijk gebleken om isp’s eenvou-
digweg met de postbesteller te vergelijken”, zegt 
Koedooder, “maar � ltering is niet de weg voorwaarts, 
want strijdig met de mondiale toegankelijkheid van 
internet.”     ▶

Erwin Blom: “Je aansluiten bij Buma/Stemra werkt verspreiding 
tegen en frustreert de creativiteit.”

Aart Verbree: “Content had vroeger meer waarde omdat er minder 
aanbod en meer diversiteit was.”

“De consument wil niet als een 
crimineel worden behandeld ”
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Verbree is dat niet met haar eens. “Internet is primair 
bedoeld als communicatiemiddel, niet als distributie-
medium. Dat internet gebruikt wordt voor het ille-
gaal verspreiden van content, staat daar los van.” 
Oplossingen voor dat probleem zouden in zijn optiek 
kunnen zijn: de herintroductie van een datalimiet of 
het belasten van uploaden.
Ligtvoet en Ropers beamen dat laatste. “Iemand die 
veel verkeer op het internet veroorzaakt, zou daar-
voor een vergoeding moeten betalen”, aldus 
Ligtvoet. 

Welke aanpassingen zijn nodig in de wet- en re-
gelgeving om de consument goed te kunnen be-
dienen en toch een goede boterham te kunnen 
verdienen aan het exploiteren van content? 

Volgens Koedooder kunnen de hoofdprincipes van 
het auteursrecht overeind blijven. Die waarborgen 
dat de oorspronkelijke maker wordt betaald voor zijn 
creativiteit. De regelgeving voor de exploitatie is in 
haar ogen wel aan vernieuwing toe. “De systematiek 
van dwanglicenties, waarbij tegen een door de staat 
vastgestelde vergoeding bepaalde vormen van ge-
bruik zijn toegestaan, zou voor digitale exploitatie 
een middel kunnen zijn. Een dergelijke oplossing zou 
dan niet op nationaal niveau, maar in Europees ver-
band moeten worden ingevoerd.” Omdat het on-
doenlijk is om alles wat gebeurt te controleren met 
de Auteurswet in de hand, worden de inspanningen 
gericht op zaken met een bepaalde schaalgrootte. 
Koedooder benadrukt dat niet de advocaat bepaalt 
wat wel of niet bestreden wordt, maar de opdracht-
gever; die maakt een afweging tussen de kosten en 
baten van de inspanningen.

Ligtvoet vindt het klassieke eigendomsrecht te abso-
luut en verstrekkend. Hij trekt een vergelijking met 
het begin van de luchtvaart, toen er problemen met 
landeigenaren ontstonden als je over hun grondge-
bied wilde vliegen. De rechten van de grondbezit-
ters reikten - letterlijk - tot in de hemel. Hij zegt 
businessmodellen te zien instorten door de 
krampachtige houding van platenmaatschappijen. 
“MTV probeert platenmaatschappijen te interesse-
ren voor nieuwe modellen, maar de gevestigde bol-
werken zijn moeilijk in beweging te krijgen en bo-
vendien bang om nieuwe wegen in te slaan.”
Aantjes herkent die krampachtigheid ook bij de dis-
tributeurs. “De prijs van de rechten van een kassuc-
ces is zo hoog, dat je de dvd tot in lengte van jaren 
moet blijven verkopen om die terug te verdienen. 
Dat leidt tot een krampachtige aanpak.” Hij pleit dan 
ook voor een eenmalige afkoop van de rechten.

Is het zinvol om te investeren in de beveiliging van 
dragers? 

Blom meent dat beveiliging slechts schijnveiligheid 
brengt: “Het frustreert degene die wil betalen, maar 
weerhoudt degene die niet wil betalen niet.” 
Contenteigenaren zitten volgens Ropers met de han-
den in het haar, maar hebben zelf de sleutel in han-
den om de situatie te verbeteren. “Het is aan hen om 
modellen te ontwikkelen die recht doen aan de wen-
sen van de consument én de belangen van rechtheb-
benden. Met video-on-demand (vod) via de kabel-
maatschappijen kunnen nieuwe geldstromen op 
gang komen via betrouwbare kanalen.”
Aantjes geeft aan hier niet veel in te zien, omdat dan 
met vele kabelexploitanten moet worden onderhan-
deld, waarop Ropers oppert dat ook bol.com vod zou 
kunnen aanbieden. Hij erkent echter dat ook partijen 
als Nokia dit naar zich toe kunnen trekken. “Dat soort 
partijen zet content in om marktaandeel te winnen en 
heeft dus andere invalshoeken en motieven dan wij. 
Het zijn opportunisten die ook opportunistisch ge-
drag bij de maatschappijen veroorzaken.” Zijn ideaal-
plaatje voor over tien jaar is, dat consumenten voor 
een vast bedrag per maand onbeperkte toegang kun-
nen krijgen tot alle mogelijke vormen van content.

Electronic sell-thru, vod, electronic rental, 
download-to-own en pay-tv zijn allemaal kansloze 
exploitatievarianten.

Volgens Verbree is video-on-demand voor CAIW mo-
menteel wel van toegevoegde waarde, maar gene-
reert geen substantiële inkomsten. Hij verwacht ook 
niet dat dit in de toekomst zal gaan gebeuren, aan-
gezien veel partijen de kabelexploitant links zullen 
laten liggen. Aantjes stelt dat de kabelexploitant wel 
bereid moet zijn te investeren én te betalen aan vi-
deoaanbieders, aangezien deelname aan vod-plat-
forms van de aanbieders een enorme inspanning 
vraagt. “Zij moeten met afzonderlijke partijen onder-

handelen. Het zou beter zijn om met onafhankelijke 
aanbieders te werken, die op hun beurt weer zaken 
doen met exploitanten.”

Ropers zegt enige onzekerheid bij de eigenaren van 
content te bespeuren door de ontwikkelingen die 
hardwareleveranciers in gang zetten. “Neem Nokia, 
maar ook andere leveranciers. Zij introduceren busi-
nessmodellen die op een andere leest zijn geschoeid 
door content te bundelen en te koppelen aan (mo-
biele) hardware of aan dienstenabonnementen. 
Contenteigenaren zijn dan geneigd daarmee in zee 
te gaan en inkomsten te genereren uit hergebruik 
van bestaande content. De prikkel om nieuwe busi-
nessmodellen voor de eigen markt te ontwikkelen, 
valt hierdoor weg. En dat is jammer, want het succes 

van de koppeling met hardwarefabrikanten is slechts 
tijdelijk. Het doet me denken aan het enthousiasme 
waarin eind jaren negentig deals werden gesloten 
met frisdrankfabrikanten en andere fast moving con-
sumer goods-fabrikanten, ook dat heeft geen blij-
vende omzet opgeleverd.” Er zou wat hem betreft 
gezocht moeten worden naar nieuwe modellen, 
waarbij alle partijen in de waardeketen voldoende 
worden beloond.” Ligtvoet stelt dat hardwarefabri-
kanten snel succes weten te behalen doordat het een 
chaotische wereld is.
Volgens Ropers zou de entertainmentbranche dan 
ook zelf moet zorgen voor een stabiele situatie. Het 
getoonde opportunisme schrikt af om echt te inves-Margriet Koedooder: “Als advocaat zie ik de toekomst zonnig in.”

“We weten geen van allen zeker waar we 
straks ons geld mee gaan verdienen ”

Rein Aantjes: “Waarom zou je voor hergebruik van dezelfde content 
opnieuw rechten afgedragen?”
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teren in nieuwe modellen, terwijl daar wel ruimte 
voor is. Bij bol.com is een deel van het succes volgens 
hem toe te schrijven aan de enorme catalogus, waar-
door de consument steeds weer nieuwe producten 
ontdekt. “Bij boeken is bijna elk product uit ons as-
sortiment tenminste één keer verkocht. Mensen heb-
ben een zeer diverse smaak of interesse. Dezelfde 
consument koopt bij ons zowel een kookboek, een 
hardrock-cd als een romantische � lm. Het is voor de 
meerderheid van de consumenten niet zo interessant 
om zich te abonneren op een bepaald themakanaal. 
Hij wil toegang tot het gehele aanbod, maar heeft 
wel hulp nodig om te ontdekken wat er te vinden is. 
In de ideale wereld weet de consument nog niet wat 
hij gaat consumeren, maar heeft een maandbedrag 
over voor alles wat hij zou willen zien of beluisteren 
en wat beschikbaar is.”

Televisie blijft ondanks de opkomst van internet 
hét medium voor een avondje entertainment.

Wat Ligtvoet betreft is de focus op alleen televisie 
langzamerhand wel passé. De komende tien jaar 
blijft het medium volgens hem zeker van groot be-
lang, maar het begrip ‘televisie’ zou over enkele jaren 
echt achterhaald zijn. “De consument raakt gewend 
aan schermen op verschillende plekken zowel bin-
nen- als buitenshuis. Hoe het beeld op het scherm 
komt, is niet meer bepalend. Dat neemt niet weg dat 
een groot deel van de consumenten, net als nu, een 
voorkeur zal houden voor een passieve vorm van het 
consumeren van entertainment. Het gedrag van de 
mens verandert langzaam en het zenderaanbod zal 
daarom nog zeker enige tijd van belang zijn.” 
Aantjes stelt wederom dat het medium los moet wor-

den gezien van de consumptie. “Beeld en geluid kun-
nen op talloze manieren worden geconsumeerd. 
Televisie kan in dat licht worden beschouwd als een 
lineaire vorm van het overbrengen van beeld en ge-
luid. Terwijl er steeds vaker wordt geconsumeerd via 
vele platforms.” Internet knaagt wat hem betreft aan 
het medium tv. “Voor de jeugd is het een medium dat 
ze vooral consumeren voordat ze in slaap vallen”, al-
dus Aantjes.
“Als de consument zich dat bewust wordt, zal deze 
snel loskomen van de televisie, waardoor een onom-
keerbaar proces start waarmee het zijn positie als 
hoofdmedium op termijn gaat verliezen”, aldus 
Ligtvoet, die hiermee Blom aan zijn zijde heeft. “Wat 
bij audio (radio, red.) is gebeurd, kan evengoed op-
gaan voor televisieconsumptie.” 
Mensen stappen volgens Aantjes inderdaad niet snel 
van ingesleten gewoonten af, totdat zij de voordelen 
van nieuwe vormen ontdekken. “Dat is de redding 
voor video- en dvd-verkopers, ook in de toekomst, 
want video's en dvd's blijven via bijvoorbeeld Blokker 
te koop.”
Het scherm blijft in de ogen van Ropers een belang-
rijke rol vervullen op het gebied van home entertain-
ment. Het verschil tussen een scherm, computer en 

televisie is in zijn ogen dan ook een kunstmatig 
onderscheid.

Is het live consumeren of on-demand hierbij nog 
van invloed? 

Dan Ligtvoet stelt dat het een sociologisch gegeven 
is dat mensen ervaringen willen delen. “Iedereen 
heeft het over Boer Zoekt Vrouw of de uitzending 
van Peter R. de Vries aangaande Joran van der Sloot. 
De vraag is of die behoefte blijft.” Volgens Blom heeft 
de consument niet direct de behoefte om deel uit te 
maken van een community van zeven miljoen men-
sen die allemaal eenzelfde ervaring beleven. “Een 
kleine kring is daarvoor voldoende”, aldus Blom. Wat 
Ropers betreft zijn deze recente voorbeelden de uit-
zondering op de regel. “Vroeger bespraken mensen 
de gebeurtenissen in Payton Place of Twee Voor 
Twaalf met elkaar, maar dat is allang niet meer zo. 
Alleen echte bijzonderheden zijn nog onderwerp 
van gesprek.”

De consument wil dat de media-exploitant bepaalt 
welke content te zien is.

Ligtvoet stelt dat de meeste content passief gecon-
sumeerd wordt. “Heel weinig consumenten zijn echt 
actief, zeker in Nederland, waar Sky Radio marktlei-
der is. Voor een commerciële zender is het lucratief 
om zelf de � ow te kunnen bepalen. Er zijn talloze in-
teractieve internetradiostations en aanbieders van 
videoclips, maar weinig consumenten maken daar-
van gebruik. In de ideale wereld die Daniël Ropers 
schetst, is alles beschikbaar, maar de consument 
heeft dan wel iemand nodig die hem de weg wijst en 

vertelt waar hij kan vinden wat hij zoekt. Dat kan een 
vriend zijn, een klasgenoot of een gids die de consu-
ment door het aanbod loodst. De aanbieder moet 
een � lterfunctie vervullen voor de consument die 
passief wil consumeren en voor degene die wil wor-
den gestimuleerd om nieuwe content te ontdekken. 
Tegen die achtergrond ontwikkelt MTV Networks de 
‘clip creator’, waarmee de consument zijn eigen TMF-
programma kan maken.”
Verbree merkt op dat dit wel de nodige bandbreedte 
vraagt, waardoor een dergelijk aanbod via televisie 
nog niet mogelijk is. 
Blom heeft zijn eigen visie op deze vorm van interac-
tiviteit. Actief consumeren suggereert dat de consu-
ment zelf op zoek gaat. Kanalen die de consument 
op grond van een eigen pro� el naar aanbod leiden 
dat aansluit bij zijn smaak of interesse, leveren de 
consument wel een breder aanbod op, maar blijven 
in zijn visie een vorm van passief consumeren. 

De consument gaat het mobiele beeldscherm 
verkiezen boven de beeldbuis in de huiskamer.
Volgens Blom is de situatie in Nederland uniek. “Dat 
is het gevolg van de ontwikkelingen in de infrastruc-
tuur. In de Derde Wereld wordt de fase van de com-

puter overgeslagen en neemt mobiele apparatuur 
die plek in een klap in.” Ligtvoet beaamt dat de mo-
biele telefoon in Nederland, ook door jongeren, an-
ders wordt benut. “In Italië heeft de mobiel een heel 
andere functie en positie.”
Volgens Verbree zijn de mogelijkheden van mobiele 
apparatuur wel enorm toegenomen. “Vroeger keek 
je in de hotelkamer naar de televisie, nu kun je over-
al ter wereld gebruikmaken van de content die je 
zelf online hebt opgeslagen. Mede dankzij een ap-
paraat als de Slingbox.” Ligtvoet voegt eraan toe 
dat de content toch vaak regionaal is afgebakend. 
“MTV Overdrive is er alleen in de VS, wat absoluut 
jammer is.” Blom deelt zijn mening: “Er zijn initiatie-
ven genomen om de consument in staat te stellen 
eigen content altijd en overal te kunnen oproepen. 
De eerste iTunes-downloads waren uitwisselbaar, 
maar daar heeft de platenindustrie een stokje voor 
gestoken. De obstakels om – waar en wanneer dan 
ook – toegang te hebben tot informatie of enter-
tainment die op dat moment passend is, moeten 
worden weggenomen. Hierdoor is het tevens mo-
gelijk dat je als consument, niet onbelangrijk, wordt 
verrast.”
Ligtvoet stelt dat voor een commerciële muziekzen-
der televisie nu nog werkt. Als het aan zijn bedrijf 
ligt, heeft de consument straks toegang tot zo’n 

100.000 TMF-kanalen, waaruit iedereen zijn eigen, 
vaak ook nog professionele, kanaal kan samenstel-
len. MTV en TMF zijn in dit kader de merklabels. 
Verbree stelt dat een dergelijke methodiek op ter-
mijn ook op de kabel mogelijk zal zijn.

Alle content wordt op termijn gratis toegankelijk 
voor de consument; de adverteerder betaalt. ▶

Daniel Ropers: “We zitten nu in een discussie over de verdeling van 
een taart die nog niet eens gebakken is.”

“De ‘klant is koning’-benadering is nog 
niet doorgedrongen ”
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“Een voorwaarde voor commerciële modellen, die gra-
tis aanbod van content mogelijk maken, is dat die zijn 
geënt op de interesses van het publiek”, stelt Blom. 
Aantjes ziet op dit vlak mogelijkheden, ook voor vod. 
”Video kan gratis worden aangeboden met reclameo-
nderbrekingen, of tegen betaling zonder onder-
brekingen.”
Ropers daarentegen verwacht niet dat zo'n model ren-
dabel is te maken. “De kosten die voor het 
eenmalige streamen aan de contenteigenaar moeten 
worden betaald, zijn niet af te dekken met adverten-
tie-inkomsten, tenzij een adverteerder zelf een groot, 
ander belang heeft. Dat soort adverteerders is op één 
hand te tellen en zal geen blijvend commitment 
hebben.”
Volgens Aantjes heeft vod tot nu toe wel weinig op-
geleverd, ‘maar elke cent is meegenomen’. “Als exclu-
siviteit wordt gegarandeerd, is een adverteerder be-
reid te betalen, dus daarin zijn nog wel 
businessmodellen mogelijk. Ook kan worden gedacht 
aan het aanbieden van extra content. Wij onderhan-
delen momenteel met een vod-kanaal over het aan-
bieden van a� everingen uit de Classic Collection van 
Spider-Man voor €0,10 per download. Zo kunnen be-
scheiden extra inkomsten worden gegenereerd, maar 
we weten geen van allen zeker waar we straks ons 
geld mee gaan verdienen.”

De meerderheid van de MTV-programma’s (“80 à 90 
procent”) wordt al uit advertenties betaald, aldus 
Ligtvoet. “Film en video zijn dure producten, veel 
duurder dan audio. De kosten zijn niet volledig te dek-
ken uit advertentie-inkomsten. Alleen content met 
een hoge betrokkenheid kan een uitzondering zijn, 
zoals beelden van belangrijke voetbalwedstrijden. 
Daarmee zouden wellicht zelfstandige inkomsten kun-
nen worden gerealiseerd, ook via internet.”

Ropers weet dat het ontwikkelen van nieuwe model-
len hoge IT-, marketing- en vaste kosten met zich mee-
brengt. “Daarom zijn wij al jarenlang aan het naden-
ken over digitale distributie, maar niet verder gekomen 
dan het bedenken van modellen en het zoeken naar 
zekerheden bij mogelijke partners. Als je er niet van 
op aankunt dat je model een aantal jaren kan draaien, 
ga je die investeringen niet doen.”

Hoe moeten de publieke omroepen inspelen op de 
ontwikkelingen?

Blom benadrukt dat de publieke omroepen niet ten 
doel hebben geld te verdienen, maar zo goed moge-
lijk te bedienen. “De publieke omroep brengt het pu-
bliek in contact met nieuwe content, maar volgens de 
Mediawet mag zij niet aangeven waar die content ver-
krijgbaar is. Voor de kijker of luisteraar kan dit worden 
opgeheven door dwarsverbanden te zoeken met de 
nieuwe media.”
In de ogen van Ligtvoet is de publieke taak meer ge-
richt op kleinere doelgroepen. “MTV heeft ook � ink 
geïnvesteerd in digitale televisie, maar dat wordt niet 
terugverdiend als de publieken met zeventien digitale 
kanalen komen. Waarom zou men zich bij ons betaald 
abonneren als dezelfde content elders gratis is? Het is 
uit concurrentieoogpunt niet oké.”
Volgens Ropers is de scheiding van de publieke en 
commerciële rol en taak echter niet zo zwart-wit. “Het 
houdt niet per de� nitie op waar de doelstellingen van 
commerciële partijen beginnen.”

Toekomstige broadcasters zijn de faciliterende 
marktpartijen van vandaag, zoals KNP en Tele2.

Blom vraagt zich af waarom iemand moet bepalen 
wat de consument te zien en te horen krijgt. 

“Faciliterende marktpartijen geven alleen bepaalde 
signalen door. Bij internet heb je dat niet, dat is ook 
meteen de kracht, die openheid.”
Volgens Aantjes moet er juist worden geïnvesteerd in 
kabelnetwerken en de aanleg van breedband om de 
mogelijkheden verder te kunnen benutten.
Verbree als afgevaardigde van de kabelbranche rea-
geert: “Contenteigenaren willen de status quo vast-
houden wat in zekere zin ook geldt voor de kabel-
maatschappijen. Naarmate de consument sterker gaat 
aandringen, zullen exploitanten echter proberen aan 
hun wensen te voldoen. Het glasvezelnet, de uitbrei-
ding van kabelnetwerken en digitale televisie zijn in 
die zin een goede stimulans.” 

Er zouden volgens Ropers enorme bedragen kunnen 
worden vrijgemaakt om nieuwe modellen te ontwik-
kelen. “Op dit moment betaalt de consument afzon-
derlijk voor de telefoon, internet en kabel. Die kosten 
komen al gauw uit op zo'n 50 euro per huishouden 
per maand. Televisie en internet convergeren en zul-
len op termijn in handen komen van enkele marktpar-
tijen en door één kabel. In deze wereld zijn dan echter 
wel goede contentdiensten nodig, die consumenten 
via hun breedbandpijp af kunnen nemen. Om die te 
ontwikkelen vergt echter grote investeringen. 
Samenwerking in de waardeketen is daarom essenti-
eel. Als één partij niet mee wil doen, mislukt het. We 
denken al jaren na over het aanbieden van content in 
digitale vorm. De investeringen in IT-systemen en 
marketing zijn echter zo hoog, dat die beslissing pas 
wordt genomen als er zicht is op overeenstemming 
met alle betrokken partijen.”
Wat Ligtvoet betreft zal er de komende 20 à 30 jaar 
weinig veranderen. “We zijn getraind te handelen vol-
gens vaste, ingesleten gedragspatronen en die door-
breek je niet zomaar.”  ■

Dan Ligtvoet: “De gevestigde bolwerken zijn moeilijk in beweging 
te krijgen en bovendien bang om nieuwe wegen in te slaan.”

Waar ligt voor MTV de focus voor de komende 
vijf jaar?
Ligtvoet: “De toekomst van onze tv-zenders is, dat 
ze op termijn een resultante zullen zijn van wat er 
op onze onlinezenders gebeurt.”

Wanneer gaat bol.com digitale content 
verkopen?
Ropers: “Niet, zolang er geen mogelijkheid is het 
rendabel te doen. Maar ik houd stille hoop op de 
totstandkoming van een model waarbij elke partij 
hieruit reële inkomsten kan genereren.”

Wat zijn de uitdagingen voor CAIW?
Verbree: “Letterlijk zo dicht mogelijk bij de klant 
komen door onder meer de opzet van lokale win-
kels die de interactie met de klant stimuleren. Wij 
zijn en worden meer en meer een marketingbe-
drijf. Tevens proberen we de acties van de KPN’s 
van deze wereld te pareren.”

Welke ontwikkelingen bereidt Indies voor? 
Aantjes: “De aankoop van rechten op content die 

in zoveel mogelijk vormen kan worden geëxploi-
teerd, ongeacht het medium. Hierbij is het zelf 
knippen en plakken van content een van de 
mogelijkheden.”

Wat gaat er de komende jaren gebeuren op het 
gebied van de bescherming van de rechten? 
Koedooder: “Er moeten nieuwe contracten en re-
gelgeving komen voor digitale exploitatie. De 
laatste MIDEM liet echter zien dat er internationaal 
minder consensus is dan ooit. Als advocaat zie ik 
de toekomst dus zonnig in, want wij zullen onze 
handen nog wel even vol hebben aan advies en 
geschillen.”

Waaraan ontleent The Crowds zijn bestaans-
recht? 
Blom: “De consument moet centraal staan. 
Die moet je kennen en 1-op-1 bedienen. 
The Crowds streeft ernaar om de sociale interactie 
nog mooier en waardevoller te maken door de in-
zet en toegankelijkheid van multimediale 
middelen.”

Korte slotronde

20_Ronde Tafel.indd   27 14-03-2008   17:29:44


