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Universal Musics Theo Roos zegt over het succes
van  gesegmenteerde campagnes als Global
Sounds of Aangenaam… Klassiek: “Vanuit CPG-
standpunt is er een hele succesvolle klassieke cam-
pagne geweest maar vanuit Universal-oogpunt
niet. Wij zijn daarin namelijk zwaar onderver-
tegenwoordigd.We zijn met tien items van de der-
tig vertegenwoordigd, terwijl we in relatie tot de
club die daar aan tafel zit, 60% marktaandeel heb-
ben. Ons aandeel is dus te klein. Daarmee is onze
evaluatie natuurlijk helemaal niet zo positief.”
Bekend is ook de aversie van industriepartijen

tegen het gratis afstaan van tracks.“Er wordt nu al
een tijd gezegd dat er geen geld meer in hoeft”,zegt
Roos, “maar het leveren van gratis tracks is ook
geld voor ons. Die tracks kunnen we ook gebrui-
ken voor compilaties. Er wordt al jaren gesproken
over de zin van de Stichting CPG. De tijden zijn
veranderd en met name de retail die aan tafel zit is
geen afspiegeling van retaillandschap in Neder-
land. In dat licht kun je al lang niet meer praten
over collectiviteit. Het heeft zichzelf overleefd als
idee.”
Roos noemt de stichting een ‘gesloten boek’, maar
BMG’s Rob Schouw stelt zich terughoudender op:
“Voordat wij het boek dichtslaan zijn wij

benieuwd naar het antwoord op de vraag ‘komt er
nog een vervolg en zo ja, in welke vorm?’” Het doel
dat de CPG zich stelt, zal volgens Schouw in de
toekomst van cruciaal belang zijn.“De stichting is
begin jaren tachtig opgericht in een slechte markt-
situatie. De doelstelling was het stimuleren van de
totale markt en branche.Aanvankelijk was de aan-
pak succesvol, maar gaandeweg zag je een ver-
schuiving van collectieve naar individuele belan-
gen, zowel aan industrie- als aan retailkant. De
originele doelstelling is nu dus niet meer haalbaar,
maar met andere doelstellingen is de CPG moge-

lijk toch nog levensvatbaar.”

Verkeerde discussie
Sony’s Patrick Decam deelt
die mening. Doelend op
MainBrain zegt hij: “De
breuk binnen de CPG is ont-
staan door de discussie over
wie nu precies eigenaar was
van de informatie. Ik vind dat
echter een verkeerde discus-
sie. Niet de informatie moet
het doel zijn, maar hoe die te
gebruiken. Doelstellingen
van een toekomstige CPG
moeten dan ook zijn: het
leveren van betrouwbare
informatie en het opzetten
van hooguit twee à drie cam-
pagnes per jaar, waar iedere
deelnemer beter van wordt.
Eerst informatie, dan actie!

De vraag is nu: van wie zou de CPG moeten zijn?
Industrie en retail zouden de CPG kunnen blijven
financieren, maar mijn voorkeur gaat ernaar uit
dat de CPG wordt overgenomen door een onaf-
hankelijk commercieel bedrijf, zoals GfK. Dan
kopen wij die informatie gewoon van hen. Dat is
simpeler, omdat er dan geen belangenverstrenge-
ling,geen oud zeer en geen machtsstrijd meer zijn.
Immers, alleen door op een intelligente manier
samen te werken kunnen we het verloren gegane
marktaandeel herwinnen.”

Zinvolle activiteiten
Schouw zegt open te staan voor ‘zinvolle activitei-

ten die de belangen van de industrie in zijn alge-
meenheid en BMG in het bijzonder dienen, of
die nu collectief worden gevoerd of niet’. De tra-
ditionele CPG-set-up heeft voor hem afgedaan.
“Een groot deel van de gevoerde campagnes
heeft immers niet meer het gewenste effect”, zegt
hij. “Een van de door de CPG geïnitieerde acti-
viteiten die ik wel interessant vind is het creëren
van een datacentrum. Daarover wil ik wel mee-
praten. Maar daar hangt letterlijk wel een prijs-
kaartje aan, en je moet je afvragen welk bedrag
reëel is in deze onder druk staande markt.”
Decam onderschrijft het belang van MainBrain:
“Daarmee heeft de CPG een grote stap voor-
waarts gedaan.We hebben die informatie nodig,
en de ontwikkeling van de database mag dan
ook niet stil komen te liggen.”

Maximale collectiviteit
Nick Holzenbosch erkent in een reactie dat het
voortbestaan van de CPG ter discussie staat. “De
handel is vrij eensgezind, die willen het collectief
behouden. Maar de maatschappijen zijn onder-
ling inderdaad verdeeld. Je kunt Roos en Decam
daarbij beschouwen als de twee uitersten. Onze
doelstelling was en blijft om te stimuleren dat er
zoveel mogelijk bij de Nederlandse industrie
gekochte beeld- en geluidsdragers door de
Nederlandse entertainmentwinkels aan consu-
menten verkocht worden. Wij hebben daarbij in
de toekomst drie speerpunten: het ondersteunen
van evenementen waar kapstokken zijn (zoals de
Edisons en Lowlands), specifiekere genres als
wereldmuziek en klassiek, en dragers (met name
cd en dvd). Niet elke winkel of maatschappij zal
aan al die campagnes meedoen, maar binnen
deze speerpunten proberen we een maximale
collectiviteit te bereiken.”
De kritiek van Roos, dat de huidige samenstel-
ling van de CPG geen recht meer doet aan het
hedendaagse retaillandschap, wordt door Hol-
zenbosch genuanceerd: “De NVPI-cijfers van
december 2001 laten zien dat ruim 70% van de
muziekmarkt nog steeds in handen is van de
traditionele handel. Dat is niet zo heel veel
anders dan vroeger. Albert Heijn, Blokker en
dergelijke zijn weliswaar spelers geworden op
hot-itemniveau, maar natuurlijk niet als totaal-
leverancier. Wij praten momenteel daarom niet
met andere partijen dan de huidige leden over
een lidmaatschap, maar in de toekomst zijn er
vele scenario’s denkbaar. Maar het is dan wel
een voorwaarde dat men een totale campagne
ondersteunt, en niet alleen maar de premie-cd
wil verkopen.”

Status CPG

Patrick Decam (Sony) over de toekomst van CPG:

“Eerst informatie, dan actie!”
Het zijn roerige tijden voor de CPG, maar uiteindelijk is de stichting natuurlijk
slechts uitvoerder van de plannen die in de stuurgroepen bedacht worden.
Het wekt daarom bevreemding dat de maatschappijen die de mensen voor
die stuurgroepen leveren nu hun handen van de CPG beginnen af te trekken.

Door Werner Schlosser

Patrick Decam over MainBrain: “We hebben die informatie nodig, en de

ontwikkeling van de database mag dan ook niet stil komen te liggen.”
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