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Met de integratie van de records-divisies van beide
bedrijven is één geïntegreerde onderneming ont-
staan, die onderdak biedt aan de disciplines a&r,
promotie, product & marketing, sales en finance &
business affairs. De nieuwe organisatie zal de
naam BMG voeren.Gevraagd wat dit betekent voor
het al dan niet voortbestaan van de naam Zomba
zegt Rob Schouw: “Daar heb ik nu nog geen pan-
klaar antwoord op.Bij bepaalde entiteiten,zoals bij
Zomba Distribution, zal die naam zeker kunnen
blijven bestaan.” De naam Jive Records, als belang-
rijke repertoirebron van Zomba, blijft in elk geval
behouden. Het label krijgt zowel in Nederland als
in België een eigen productmanager.

Personeelswisselingen
De geïntegreerde records-activiteiten opereren
vanuit de huidige BMG-vestigingen in Nederland
en België. De samengevoegde muziekuitgeefacti-
viteiten van Zomba en BMG worden onderge-
bracht in het voormalige Zomba-kantoor in Hilver-
sum en komen onder leiding van general manager
en director Benelux Frank Bruens. In totaal wor-
den vanuit Zomba Records 15 mensen toegevoegd
aan het BMG-team in de Benelux. Vanuit Zomba
Publishing zullen vier mensen zich bij het BMG
Publishing-team voegen. Op de vraag aan hoeveel
mensen de integratie hun baan gekost heeft, kan
Schouw nog geen antwoord geven. “Doordat een
aantal mensen spontaan is weggegaan valt het aan-
tal gedwongen ontslagen mee. Maar vergeleken
met de separate organisaties werken we nu met 15 à
20 fte’s minder.Erwerken in de Benelux nu zo’n 75
mensen bij de gecombineerde bedrijven, waarvan
50 in Nederland.”

Toekomst Zomba Distribution
Volgens een door BMG verzonden persbericht zal
Zomba Distribution haar activiteiten voor andere
labels voortzetten en in Nederland als voorheen
worden aangevoerd door general manager distri-
bution en label services Charles Hunfeld. In België

wordt die functie door Juan Vandervoort bekleed.
Over de precieze positie van deze unit binnen het
Bertelsmann-concern bestaat echter nog onduide-
lijkheid. “We zijn er nog niet uit of distributie
onder de records-tak van BMG komt of bijvoor-
beeld onder het Bertelsmann-bedrijf Arvato, dat
zich ook met fysieke distributie bezighoudt”, aldus
Schouw. Mede hierdoor is Zomba Distribution nog
niet meeverhuisd naar het BMG-kantoor. Hoewel
het bedrijfsonderdeel nog geen definitieve plaats
heeft gekregen binnen de nieuwe structuur, geeft
Schouw aan dat Zomba Distribution een aparte
entiteit blijft. “Wel worden de distributiedeals van
beide bedrijven in de toekomst waarschijnlijk
gecombineerd tot één unit, die mogelijk de naam
Zomba Distribution krijgt.” Bert Meyer, volgens
een officiële aankondiging in zijn nieuwe functie
onder meer verantwoordelijk voor ‘de ‘indie’ distri-
butie-set-up’, bevestigt in een toelichting dat de
distributie die Zomba voor derden deed binnen
BMG behouden blijft, maar “er zal een verschui-
ving in de uitlevering plaatsvinden: het ‘Zomba-
owned’ repertoire komt voortaan vanuit het BMG-
magazijn in het Franse Atton, de distributiedeals
blijven vanuit Herne in Duitsland verscheept wor-
den.”

Mentorachtige taak
Overigens heeft Meyer in zijn nieuwe functie geen
operationele verantwoordelijkheden meer in de
Benelux.Zelf omschrijft hij zijn nieuwe rol als ‘een
pan-Europese functie met een mentorachtige taak
voor de Benelux, Frankrijk en Scandinavië’. “BMG
heeft mij gevraagd van BMG de indie onder de
majors te maken!” In een nadere toelichting op
zijn taken zegt hij: “We zullen agressief gaan
acquireren op nieuwe dvd-business voor BMG in
Europa. De deal met het Image-label is daar een
goed voorbeeld van.Daarnaast ben ik belast met de
ontwikkeling van multimedia-achtige concepten
als Starmaker en het vertalen van tv-concepten en 
-programma’s naar andere formats.” Als voorbeeld

hiervan noemt Meyer het populaire tv-programma
The Dome, dat in Duitsland wordt uitgezonden
door Bertelsmann-dochter RTL.

Sales en distributie
Binnen de records-tak van het nieuwe BMG wor-
den ook de salesteams samengevoegd tot één ploeg.
Dat heeft volgens commercial director Ilja Volkers
echter geen consequenties voor de retail. “De
samenwerking is weliswaar nieuw, maar we wer-
ken wel met allemaal ervaren mensen.Op account-
niveau kan er wellicht iets veranderen, maar daar
houdt het echt mee op.” Overigens erkent hij dat de
verplaatsing van de distributie, per 1 april jl., naar
Atton in Frankrijk aanvankelijk gepaard ging met
enkele kinderziekten. Sommige leveringen kwa-
men te laat, de communicatie liep niet overal even
gesmeerd en over het callcenter in Venlo (dat onder
de naam BMG Customer Service de orderaccepta-
tie, orderafhandeling, retourafhandeling en credit-
checks verzorgt) kwamen de nodige klachten
binnen. Die problemen zullen volgens Volkers snel
tot het verleden behoren.“De ervaring met de aan-
sluiting van andere landen op het distributiecen-
trum in Atton leert, dat het niet onmiddellijk vlek-
keloos verloopt. Daar staat tegenover dat wij wel
alle klanten zelf blijven bedienen. Ik ben ervan
overtuigd dat de startproblemen binnen afzienbare
tijd verholpen zijn en dat de distributie naar de
Nederlandse handel goed zal draaien.”

Achtergronden

Integratie BMG en Zomba in de Benelux voltooid

“BMG moet ‘de indie

onder de majors’ worden”

De Benelux-vestigingen van BMG en Zomba zullen nog voor de zomer opere-
ren als één bedrijf. De nieuwe organisatie zal geleid worden door Rob
Schouw, managing-director BMG Benelux. Bert Meyer, voorheen managing-
director van Zomba Benelux en vice president van Zomba Records Europe, zal
bij BMG International de positie van vice president business development
international, Europe gaan bekleden. Beiden rapporteren rechtstreeks aan
Maarten Steinkamp, president van BMG International.

Door Werner Schlosser

Het managementteam van het geïntegreerde
Benelux-bedrijf ziet er als volgt uit:

Records:
• Rob Schouw: managing-director Benelux
• Bart Brusseleers: general manager Benelux
• Ilja Volkers: commercial director Nederland
• Coen van Wermeskerken: director human

resource/legal & business affairs Nederland
• Theo Kamperman: financial director

Nederland
• Guy Goedgezelschap: director of finance &

operations België

Publishing:
• Frank Bruens: general manager en director

Benelux
• Willem Beekman: finance manager Benelux
• Joop Plagge: director of administration

Benelux
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