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AIM4MUSIC DRAAIT NA VIER JAAR BREAKEVEN

“Nokia had óns beter 
kunnen overnemen”
De periode sinds Hans Gort en Henri Lessing begonnen met Aim4Music (A4M), kenmerkt zich door hoge 
ambities en zware investeringen. Niettemin is de lat weer hoger gelegd en staat een aantal belangrijke 
uitbreidingen op stapel.

DOOR WERNER SCHLOSSER

▶  Al €1,5 miljoen geïnvesteerd; 2008 wordt 
winstgevend

▶  Uitrol buitenlandse ‘� lialen’ staat in de steigers
▶  Database groeit dit jaar richting de 5 miljoen 

tracks

Wie zijn de investeerders in A4M en hoeveel is 
er tot nu toe in totaal geïnvesteerd?
HL: “Dat zijn particuliere durfkapitalisten, onder wie 
Hans en ikzelf, Erik de Zwart en Nico Kreuning (voor-
malig commercieel directeur Radio 538, red.). De totale 
investering beloopt nu anderhalf miljoen.”

Het bedrijf bestaat sinds 2004. Is er ooit geld 
verdiend?
HL: “Eind vorig jaar hebben we break-even gedraaid, 
dus de volgende stap is geld verdienen. De prognose 
is dat we dit jaar winstgevend afsluiten.”

Waarom zou dit A4M wel lukken, terwijl zoveel 
 anderen daar niet toe in staat blijken?
HL: “Door veel te investeren en het feit dat we er snel 
bij waren, hebben we een voorsprong op anderen op-
gebouwd. Wij willen vooruitstrevend zijn en blijven, 
en de wet van de remmende voorsprong proberen we 
te ontlopen door te blíjven investeren.”
HG: “Wat ons van anderen onderscheidt, is dat wij 
denken vanuit de content en wat consumenten daar-
mee willen, in plaats van de techniek als uitgangspunt 
te nemen. Wij hebben een groot aantal modules ont-
wikkeld dat zelfstandig en in combinatie met elkaar 
gebruikt kan worden. Zo kunnen we voor elke wens 
een tailormade oplossing leveren. Voor het realiseren 
van al die wensen hebben wij nu vier programmeurs 
in vaste dienst, maar wij zijn dringend op zoek naar 
uitbreiding.”

Wat is de marktpositie van A4M en wat zijn de 
ambities?
HL: “iTunes is in Nederland marktleider met ongeveer 
70% marktaandeel. Wij zijn nummer twee met 15-20%. 
We willen op Europees niveau een van de tien belang-
rijkste spelers worden.”

Welke businessmodellen acht je rendabel voor de 
toekomst?
HG: “Ik zie een aantal toekomstmodellen: ‘veel voor 
weinig’, waardoor de wet van de grote getallen gaat 
werken, en muziek als drager van een commerciële 
boodschap. Advertenties en muziek zullen een inte-
graal onderdeel worden van het communicatiekanaal. 
Wij zullen in de toekomst dan ook niet alleen content, 
maar ook reclame-uitingen op maat gaan aanbieden. 
Dat is al in een vergevorderd stadium.”

HL: “Het gaat er niet alleen om een database van con-
sumenten op te bouwen, maar vooral om hen te er-
kennen en met hen te communiceren. Daarbij hebben 
zij de ene keer een actieve bui en de andere keer een 
passieve. Muziek on demand, community’s en pro� e-

len, aanbevelingen... dat zijn de kernbegrippen. De 
toekomst van muziekconsumptie is ‘anytime, anypla-
ce, anyhow’. Ons einddoel is om overal te zijn waar ie-
mand zit die de behoefte heeft muziek te consumeren. 
Of dat nu in de huiskamer, badkamer, auto of op het 
treinstation is.”

Of in het buitenland? 
HL: “Inderdaad. Nederland is maar 2% van de Europese 
onlinemuziekmarkt, dus we moeten onze vleugels uit-
slaan. Dit jaar beginnen we met de uitrol van ‘� lialen’ 
in België, Duitsland, Oost-Europa, Engeland, Spanje, 
Italië en de Verenigde Staten. In elk gebied zullen we 
daartoe joint ventures starten met lokale partijen, zo-
als muziek ondernemers, de industrie en mediapart-
ners. Wij leveren daarbij de techniek en de database 
en zij geven daar de speci� eke landgebonden invul-
ling aan. Al binnen enkele maanden starten wij een sa-
menwerking met de Belgische staatsomroep VRT.”

Ondanks voor de hand liggende toepassingen als 
promotie lijken veel maatschappijen nog niet heel 
actief op onlinegebied ...
HL: “Binnenkort komen we met een product dat pla-
tenmaatschappijen in staat stelt zelf downloads en 
streams van hun artiesten ter beschikking te stellen. 
Dit kan als b2b- en als b2c-toepassing worden 
ingezet.”

Kunnen artiesten ook rechtstreeks zaken met jul-
lie doen? 
HG: “Niet alleen artiesten, maar ook merken. We kun-
nen bijvoorbeeld acties ondersteunen via vouchers 
met een code erop. Zo werd de laatste cd van Rowwen 
Hèze geleverd met een blanco dvd waar additionele 

content op gebrand kon worden, die online was aan-
geschaft. De helft van de cd-kopers heeft zijn e-mail-
adres achtergelaten en 40% heeft extra geld betaald 
voor de content. Dat is een fantastisch resultaat, en al-
lemaal bovenop de opbrengsten van de cd-verkoop.”

“Muziek on demand, community’s en 
pro� elen, aanbevelingen... dat zijn de 

kernbegrippen. ”

De komende periode maakt Aim4Music een 
aantal nieuwe samenwerkingen bekend. Een 
daarvan is Jaha.nl, een muziekjukebox waarmee 
gebruikers voor een vast bedrag per maand on-
beperkt muziek kunnen streamen. Vanaf €8,95 
per maand kan worden geput uit de Aim4Music-
database, die nu al anderhalf miljoen tracks be-
vat. Naast deze jukeboxfunctie biedt Jaha diver-
se interactieve opties, die bijvoorbeeld ook 
Planet Music al kent. Zo kan de gebruiker eigen 
playlists samenstellen, playlists van anderen be-
luisteren en kiezen voor bepaalde genres of 
stemmingen. Zoals ook sites als LastFM doen, 
biedt Jaha de gebruiker onbekende muziek aan 
die is afgestemd op zijn smaak. De basis van 
Jaha is de pc, maar het gebruik van de muziek 
blijft daar niet toe beperkt. Een speciaal appa-
raat zet het platform draadloos door naar de 
stereo en binnenkort is de muziek ook te beluis-
teren op mp3-spelers en mobiele telefoons. Op 
het moment van schrijven worden contracten 
gesloten met een aantal grote platenmaat-
schappijen. Jaha.nl zal via een uitgebreide ra-
diocampagne worden gelanceerd.

Jaha.nl: interactieve muziekjukebox 

024_Aim4Music_SML.indd   24 18-02-2008   12:14:47



MEDIA & MARKETING

M A A R T  2008     25  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

AIM4MUSIC DRAAIT NA VIER JAAR BREAKEVEN

Een mogelijk toekomstscenario is dat consumen-
ten in staat gesteld worden een eigen muziekpor-
tal op te richten en hun sociale netwerken te ge-
bruiken voor verkoop. Is A4M zelf klaar om ook 
b2c-oplossingen te gaan aanbieden?
HL: “A4M werkt op de achtergrond van partnersites en 
maakt vanuit de redactionele teksten koppelingen 
naar allerlei vormen van content die ontsloten kunnen 
worden. Dat kunnen streams zijn, downloads, ringto-
nes, maar ook fysiek product. We zijn momenteel op 
zoek naar een distributeur die de afhandeling daarvan 
kan regelen. Een bol.com, Bertus of Free Record Shop 
bijvoorbeeld. De database bevat momenteel 1,5 mil-
joen tracks, maar zal dit jaar groeien naar 4 tot 5 mil-
joen tracks. Dit systeem kan ook prima achter bijvoor-
beeld pro� elpagina’s van consumenten of weblogs 
worden geplaatst. Daardoor kan iedereen als het ware 
reseller worden, via internet, iptv of mobiel.”

Als iedereen muziekverkoper wordt, dreigen jullie 
diverse afnemers met elkaar te gaan concurreren. 
Zullen zij geen exclusiviteit eisen binnen hun 
marktsegment?
HG: “In Nederland zijn grote volumes niet mogelijk. 
Als je rendabel wilt zijn, heb je minimaal 60% van de 
markt nodig. Dat betekent dat je minstens de nummer 
1 én 2, beide dus, moet bedienen. We kunnen het ons 
dan ook niet permitteren aan eisen om exclusiviteit te-
gemoet te komen.”

Je zou het systeem ook kunnen verkopen aan een 
onafhankelijke partij, waarbij jullie wel de tech-
niek blijven verzorgen en natuurlijk de database 
onderhouden...
HL: “Alle mogelijkheden worden momenteel onder-

zocht, maar het is nog te vroeg om daar nadere uit-
spraken over te doen.”

Hoeveel abonnees heeft Planet Music, de strea-
mingdienst die A4M afgelopen zomer voor KPN 
ontwikkelde, inmiddels Heeft het feit dat KPN met 
de merknaam Planet gaat stoppen inhoudelijk 
gevolgen?
HG: “In tegendeel, want de dienst doet precies wat 
KPN zijn klanten belooft: ‘KPN sluit je aan’. Ik heb er 
vertrouwen in dat er een goed alternatief komt voor 
het Planet-merk.”

Is jullie streamingmodel al geschikt voor mobiele 
toepassingen?
HG: “Ja, we zijn net een samenwerking aangegaan met 
Mobilaria, het bedrijf van Erik de Zwart. Dat is voor ons 
een extra distributiekanaal, waardoor onze abonnees 
nu ook onderweg toegang hebben tot de muziek. Op 
dit moment zijn dat 1,5 miljoen tracks, maar eind dit 
jaar hebben ze 4 à 5 miljoen liedjes in hun telefoon. 
Dat De Zwart ook aandeelhouder is in A4M betekent 
geen con� ict of interest; Mobilaria ontsluit ons plat-

form via de mobiele telefoon, daar hebben zowel hun 
klanten als de onze baat bij.”

Hoe ervaar je de medewerking van contenteigena-
ren en auteursrechtenorganisaties?
HL: “Je ziet dat artiesten en ook de mensen bij de pla-
tenmaatschappijen kriebels krijgen bij wat er allemaal 
mogelijk is. Dat leidt tot meer entrepreneurschap aan 
die kant. Wel moeten alle partijen in de keten geld aan 
de transacties kunnen verdienen. Tot nu toe zijn de 
marges te laag, waardoor iedereen terughoudend is 
om te investeren.”
HG: “Ik ben blij met de huidige ontwikkelingen bij 
Stemra. Daar zijn nieuwe mensen aangenomen die nu 
eens geen advocaten zijn, maar mensen uit de prak-
tijk. Wij dragen af op basis van revenue share. Er schij-
nen plannen te zijn de portals per stream te laten afre-
kenen, maar daar verzet ik me hevig tegen. Dit zou 
immers inhouden dat volume, en dus succes, wordt 
bestraft met mogelijk hogere afdrachten dan inkom-
sten. Daarmee komen alle risico’s bij de aanbieders te 
liggen, die sowieso al alle risico’s dragen. Op die basis 
kan geen enkel businessmodel standhouden. De toe-
komst ligt in ‘� at fees’ en – in de perceptie van de con-
sument – gratis aanbod dat door bijvoorbeeld spon-
sors wordt betaald. Afrekening zal plaatsvinden op 
basis van werkelijk gebruik.”

Is er wel eens aan gedacht de A4M-database in te 
zetten om achtergrondmuziek te verzorgen in bij-
voorbeeld retail- en horecagelegenheden?
HG, geheimzinnig lachend: “Ik kan me goed voorstel-
len dat er partijen zijn die ons systeem voor dit soort 
toepassingen willen inzetten.”

Blijft A4M zelfstandig?
HG: “Wellicht had Nokia beter ons kunnen overnemen 
dan OD2. We zijn er niet op uit, maar ik sluit een strate-
gische samenwerking op termijn niet uit. Wij zijn een 
geschikte overnamekandidaat voor een grote media-
partij die internationaal wil uitrollen.”  ◼

Hans Gort & Henri Lessing: “Wij zullen in de toekomst niet alleen content, maar ook reclame-uitingen op maat gaan aanbieden”

▶ KPN 
▶ Radio 538 
▶ Q-Music 
▶ Top 40 
▶ SBS 
▶ Jaha.nl 
▶ Glandigo 
▶ 1001 Artiesten
▶ Verschillende label- en artiestensites 
▶ Monteverdi Classic en Jazz On 

De 10 belangrijkste afnemers van A4M

Uit de eigen folder:
‘Aim4Music is een full servicedienstverlener die alle facetten van legale, digitale contentdistributie beheert en 
beheerst. De distributie van digitale content, zoals muziek, � lm of games, kan zowel via internet of mobiele plat-
forms in verschillende bestandsformaten en uiteenlopende typen content gefaciliteerd worden. Aim4Music 
heeft momenteel een database met ruim 1,5 miljoen tracks, waarvoor met alle relevante labels en muziekmaat-
schappijen overeenkomsten zijn gesloten. Deze wordt op dagelijkse basis met nieuwe content uitgebreid’.

Wat is/doet Aim4Music?
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