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Door Werner Schlosser

m zeker te weten dat alle

geïnterviewden over hetzelfde

spraken, is van tevoren kenbaar

gemaakt dat het concept ‘non-tra-

ditionele partijen’ beschouwd

diende te worden vanuit het ge-

zichtspunt van de traditionele ver-

koopkanalen, de gespecialiseerde

audio- en video-/dvd-winkels.

Vanuit die optiek is Blokker dus

een non-traditioneel kanaal, ter-

wijl uit de reacties bleek dat veel

videomaatschappijen die firma in-

middels als een reguliere afnemer

beschouwen. Jan Maarten Groen

(directeur retail A-Video) vult aan

onder traditionele retail de win-

kels te verstaan waar een zeker as-

sortiment staat. “In het non-

traditionele kanaal wordt aan

‘cherry picking’ gedaan; vi-

deo’s en dvd’s zijn er impuls-

aankopen.”

Samenwerking
Zowel Groen als Frank van

Dijk (salesmanager DVD-

Stars), Ron van den Berg (di-

recteur Indies Home Enter-

tainment) en Sim van Veen

(directeur Video/Film Ex-

press) geven aan met non-

traditionals samen te werken,

al is niet iedereen daar al

even ver in. “Leveringen aan

die winkels staan bij ons nog

in de kinderschoenen”, aldus

Groen, “maar het gaat nu wel

beginnen. Bristol, Scapino

en de supermarkten zijn

prospects voor onze breedte-

titels.” Van Dijk zegt gesprekken

te voeren met Blokker, Albert

Heijn (via service merchandiser

MultiMedia International), Weh-

kamp en de Nederlandse Biblio-

theekdienst. “Voor die laatste zijn

vooral onze documentaires van

Discovery Channel interessant.”

Ook Indies Home Entertainment

doet al zaken. Directeur Ron van

den Berg: “Zowel rechtstreeks als

indirect. Dat gaat dan vooral via

MultiMedia International en enke-

le groothandels, zoals Video Ser-

vice Nederland. Zij beleveren

onder meer BOL.com en Makro.”

Video/Film Express blijkt het

verst in haar samenwerking met de

non-traditionele retail. “Er zijn

maar weinig ketens waarmee we

in het verleden geen zaken gedaan

hebben”, zegt directeur Sim van

Veen. “Het grote verschil met het

traditionele kanaal is dat wij met

de non-traditionelen vooral actie-

matig werken. Blokker zie ik ech-

ter nauwelijks als een non-traditio-

nele partij. Zij hebben een kernas-

sortiment video en dvd staan.”

Grote marketingtitels
Van Veen kenschetst de samen-

werking als “bijzonder goed,

zij werken zeer professio-

neel.” De manier waarop de

ketens benaderd (moeten)

worden blijkt echter vaak

maatgevend voor de mate

van tevredenheid over de sa-

menwerking. “Als er gewerkt

wordt met tussenpersonen

vergt het meer moeite om

voet aan de grond te krij-

gen”, legt Groen uit. “Wan-

neer we rechtstreeks zaken

doen, gaat dat vaak makke-

lijker. Vooral de service mer-

chandisers hebben het erg

druk. Zij concentreren zich

daarom vooral op de majors,

aangezien dat de minste

moeite kost. Die brengen im-

mers elke maand wel een

aantal belangrijke titels uit.

Met independents, die maar

een paar echt grote films per jaar

hebben, is het toch anders werken.

Wij hebben met Chicken Run ge-

merkt dat het moeilijk is om bin-

nen te komen. Die titel was blijk-

baar niet groot genoeg voor het

non-traditionele kanaal. Dat was

wel een klap in mijn gezicht, want

ik was in mijn tijd bij Universal

Pictures anders gewend. Overi-

gens merk ik, nu we met Costa!

bezig zijn, dat wat A-Video betreft

de omslag begint te komen.” Van

Dijk heeft deze ervaring ook:

“Hoe gemakkelijk je binnenkomt

is afhankelijk van de titel die je

aanbiedt. De grote marketingtitels

wil iedereen wel.”

Gele kaart
Verder verschilt het leveren aan

non-traditionals volgens hem niet

van het leveren aan de traditionele

partijen. “Ook de niet-traditione-

len worden steeds professioneler,

omdat ze vinden dat ze er groot in

moeten stappen. Weliswaar kijken

ze daar meer naar marge en rende-

ment, maar je merkt dat ook de

speciaalzaken daar steeds meer op

gaan letten.” Dit prijsaspect wordt

ook door Van den Berg opge-

merkt: “Omdat non-traditionelen

entertainmentproducten niet als

core-activiteit hebben, leeft het

niet echt voor hen en gaan ze

vaker op de prijs af. Dat cultuur-

verschil is niet altijd te overbrug-

gen. Zo willen sommigen al vanaf

dag één stunten met de prijs, ter-

wijl dat nergens voor nodig is. Die

geven we dan als het ware eerst de

Steeds meer non-traditionals maken in hun schappen ruimte voor cd’s, video’s
en dvd’s. Producten die van oudsher aan de speciaalzaken ‘toebehoorden’, maar
nu ook onder direct handbereik komen van consumenten met drempelvrees
voor de traditionele entertainmentwinkel. De majors hebben hun voet al tussen
de deur, maar zijn de niet-traditionelen ook geïnteresseerd in samenwerking
met de independents?

“Het zijn extra outlets, verder hebben
ze eigenlijk geen meerwaarde”

Jan Maarten Groen (A-Video):
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gele kaart, maar bij herhaling gaan

ze in de wachtkamer en krijgen ze

later geleverd.”

Flexibiliteit
Op de vraag in welke positieve zin

independents zich voor de non-tra-

ditionelen onderscheiden van ma-

jors is het antwoord eensluidend:

flexibiliteit en snelheid. “Al is dat

natuurlijk geen garantie voor suc-

ces”, voegt Van Dijk toe. Groen

verwoordt de reden hierachter:

“Majors moeten alles laten goed-

keuren door het internationale

hoofdkantoor. Wij hebben alles in

eigen hand en kunnen dus zelf alle

beslissingen nemen. Independents

kunnen dan ook sneller en flexibe-

ler afspraken maken. Ook over

prijzen, al is dat korte termijn-

werk.” Van Veen voegt aan flexibi-

liteit en slagvaardigheid nog het

element creativiteit toe. “Door die

combinatie hebben wij acties kun-

nen opzetten zoals een EK-video

die werd ingesproken door Radio

538-dj Edwin Evers. Aan de mees-

te partijen bieden wij dergelijke

kant en klare acties aan.” 

Toch is de opmerking “puur op

productniveau moet je het geluk

hebben dat je een goede titel te

bieden hebt” van Van Dijk natuur-

lijk ook te vertalen naar ‘tailor

made’ campagnes.

Distributiepower
Ook wanneer de vraag wordt omge-

draaid zijn de reacties eensgezind.

Gevraagd naar de toegevoegde

waarde van het non-traditionele ka-

naal op het traditionele luidt het

antwoord: het is een extra verkoop-

kanaal. Groen formuleert zijn ant-

woord het scherpst: “Additionele

omzet. Het zijn extra outlets, verder

hebben ze eigenlijk geen meer-

waarde.” Van Veen omschrijft de

kracht van non-traditionals in één

woord: distributiepower. Hij be-

strijdt echter dat dit kanaal verder

geen meerwaarde heeft. “Je ziet de

volgende verdeling ontstaan: de

breedte wordt gevoerd door de tra-

ditionele kanalen, terwijl de niet-

traditionelen sterk zijn in acties.”

Van den Berg meent dan ook dat hij

bijna niet meer om de extra ver-

kooppunten heen kan. “Ze zijn in-

middels zelfs zo ingeburgerd, dat de

scheidslijn tussen traditioneel en

non-traditioneel bijna verdwenen

is.” Voordeel van deze extra afzet-

markt is volgens Van Dijk, dat de

independent hierdoor ‘een stuk

breedte’ kan scheppen. “Je product

staat ook op plekken waar de door-

snee dvd-kopers niet komen, zoals

een bibliotheek bijvoorbeeld. Bij de

huidige lage penetratiegraad van

dvd-spelers is dat erg belangrijk.” 

Retourrecht
Tegenover het voordeel van een

extra afzetkanaal staat echter ook

een minpunt. Groen: “Vaak eisen ze

recht van retour. Dat heeft tot ge-

volg dat wij niet zo diep kunnen in-

laden als we wel eens zouden wil-

len, omdat we het ons niet kunnen

veroorloven dat er grote aantallen

terugkomen. Ik geef liever meer

korting dan recht van retour. Majors

nemen dat retourrecht vaak voor

lief in ruil voor de extra exposure

van hun producten.” Ook Van Dijk

erkent dat een deal vaak valt of staat

met het verlenen van retourrecht,

“maar dat neem je mee in je over-

weging.” Van Veen neemt dan ook

geen risico als hij zelf geen ‘rug-

dekking’ heeft: “Retourrecht kan ik

alleen verlenen als ik zo’n zelfde

afspraak kan maken met mijn leve-

ranciers.” Andere kenmerken voor

de werkwijze van non-traditionals

volgens Van Veen: “In het kruide-

nierstraject is elke cent er één. Ook

plannen zij langer van tevoren.” Van

den Berg onderschrijft dat: “Bij de

non-traditionelen moet veel eerder

de productinformatie worden afge-

geven. Al een half jaar van tevoren

spreken we acties en de wijze van

aanleveren af. Dat heeft te maken

met het feit dat zij veel meer pro-

ductgroepen hebben dan entertain-

ment alleen.”

Omzetverschuiving
Aangezien A-Video net begint met

het leveren aan de niet-traditionele

kanalen is, levert dat volgens Groen

nog maar een te verwaarlozen bij-

drage aan de jaaromzet. DVDStars

bestaat weliswaar nog geen jaar,

“maar de balans slaat momenteel

nog door naar het traditionele ka-

naal”, meldt Van Dijk. “Daar halen

wij meer dan 75% van onze omzet.”

Bij Indies is die verhouding nu nog

fifty-fifty, maar Van den Berg ver-

wacht: “door het instappen van Al-

bert Heijn en dergelijke zal de

weegschaal in de toekomst waar-

schijnlijk gaan doorslaan naar non-

traditioneel.” Ook bij Video/Film

Express “ontloopt het elkaar op dit

moment niet zoveel”, aldus Van

Veen, “maar het begint door te

slaan naar non-traditioneel. Het feit

dat het traditionele kanaal momen-

teel een opleving beleeft, is vooral

te danken aan muziek-dvd’s. Die

worden voornamelijk in de spe-

ciaalzaken verkocht.”
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(Advertentie)

1. Functie-inhoud;
· Samenstellen van winkelassortimenten en
productwinkelacties.
· Stockcontrol winkel- en magazijnvoorraden.
· Bewaking van marge- en salesdoelstellingen.
· Ontwikkelen van productmarketing i.o.m. de
leveranciers.
· Opstellen en doen uitvoeren van het audiopro-
ductjaarplan.

2. Profiel; 
· Relevante HBO-opleiding (commercieel/com-
municatie) of 

vergelijkbaar werk en denkniveau. 
· Relevante retail-productmarketing- en
inkoopervaring. 

De groep is actief in de retail van home-enter-
tainmentproducten (audio-cd, cd-rom, dvd en
video) in onder meer 150 Music Store winkels

Reacties aan Rigu
Rotonde (Rigu Sound B.V.). 

t.a.v. personeelszaken / Hanny
van Baars
De Lasso 70
2371 GZ

RIGU SOUND RETAIL GROEP ZOEKT:

Gezien de recente groei van de keten zijn wij op zoek


