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De distributiestructuur van jullie bioscoopfilms 
is onlangs ingrijpend gewijzigd…
“Voorheen verspreidde United International 
Pictures (UIP), een samenwerkingsverband 
tussen Paramount en Universal Studios, de 
bioscoopfilms van Paramount, Universal en 
UIP. Sinds 1 januari 2007 wordt dit in enkele 
gebieden gedaan door Paramount, in weer an-
dere door Universal en in de landen waar geen 
van beide een eigen kantoor heeft, door UIP. 
De verdeling tussen de drie partijen is momen-
teel in balans, maar zodra Paramount en Uni-
versal in gebieden die voldoende groot zijn een 
eigen kantoor gaan openen, zal die verhouding 
veranderen. Het is niet waarschijnlijk dat dit 
op termijn in het opheffen van UIP zal resulte-
ren, want dat blijft een belangrijke fiscale 
functie vervullen en expertise aanleveren voor 
die gebieden waar Universal noch Paramount 
ambieert een kantoor te openen.” 

Bij die ingreep is ook in de tenaamstelling e.e.a. 
veranderd… 
“Bij de driedeling per 1 januari kreeg de distri-
butietak van Universal de nieuwe naam Uni-
versal Pictures International (UPI). Om verwar-
ring tegen te gaan, is de naam van de lokale 
home-entertainmenttakken, die al UPI heetten, 
aangepast in Universal Pictures International 
Entertainment (UPIE). De Benelux-entiteit van 
UPIE bestaat niet meer als BV. Die is sinds april 
vorig jaar gefuseerd in UPI BV. Dit is de inter-
nationale holding, gevestigd in Amsterdam. Wat 
misschien wel verwarrend is, is het feit dat aan 
de naam van deze home-entertainmentholding 
niet het woord Entertainment aan is toegevoegd, 
maar wellicht komt dat in de toekomst nog.”

Wat is de positie van het Benelux-kantoor in 
deze structuur?
“De holding kent twee takken: enerzijds de 
lokale ‘operating company’, zeg maar de divsie 

Benelux, en anderzijds de divisie international 
business. Benelux wordt operationeel aange-
stuurd door regional managing director France 
& Benelux Pauline Grimaldi vanuit Parijs. Met 
haar operationele verantwoordelijkheden heb 
ik geen bemoeienis. Ik zal dan ook geen uit-
spraken doen op het gebied van bijvoorbeeld de 
lokale sales en marketing. Pauline heeft haar 
eigen targets en budgetten en rapporteert die 
aan het kantoor in Londen. Uiteraard wordt het 
totaalplaatje van Londen wel weer door Am-
sterdam goedgekeurd. Naast de Benelux-divisie 
is er dus de afdeling international business. Die 
doe ik met mijn collega-directeuren.”

Wat houdt international business in?
“We hebben ook operating companies in bij-
voorbeeld Duitsland, Italië én die in Frankrijk. 
Die krijgen van ons een (interne) licentie om 
hun business te kunnen doen. In landen waar 
we geen eigen kantoor hebben, vergeven we de 
distributielicentie aan een derde partij. Die 
inkomsten vloeien dan weer terug hier in Am-
sterdam. Naast de home-entertainmentholding 
UPI BV hebben we hier nog de holding Univer-
sal Studios International BV. Deze bestaat uit 
de theatrical-divisie en een television-tak. Die 
laatste verstrekt wereldwijd, behalve voor de 
Verenigde Staten en Canada, licenties voor free 
television, pay-tv, pay-per-view, video-on-demand 
enz. Wij verzorgen het hele traject van contract 
via factuur tot cash. UPI BV en Universal Stu-
dios International BV, die op een gegeven moment 
zullen gaan samenvoegen, hebben een geza-
menlijke bruto-omzet van $1,6 miljard per 
jaar.”

Amsterdam is dus een belangrijk kantoor binnen 
NBC Universal?
“Zeker. Juridisch gezien zijn wij licentiegever 
op zowel bioscoop-, home entertainment- als 
televisiegebied.”

Toch is de laatste jaren sprake van een groot 
verloop. Wat zijn daarvan de oorzaken?
“In de tijd van Marcel van Berkel (die in juli 
2005 op non-actief werd gezet) was dat vooral 
een kwestie van managementstijl. Hij wilde nog 
wel eens iemand wegsturen als het hem niet 
beviel. Ook bleek uit een intern onderzoek dat 
de kosten in de Benelux 20% hoger lagen verge-
leken met andere vestigingen. Het verschil zat 
volledig in de personeelskosten. Er werd dus al 
naar besparingen gekeken. Toen Van Berkels 
opvolger, Edgar Adelmund, werd overgeplaatst 
naar Spanje, is gekozen voor de opzet waarbij 
de Benelux wordt aangestuurd vanuit Frankrijk. 
Zo’n constructie zou kunnen profiteren van het 
samenvoegen van functies, waarbij kostenre-
ductie ontstaat doordat er lokaal minder mensen 
in dienst zijn. Maar er is duidelijk onrust in de 
tent en een aantal mensen dat zich daar niet 
prettig bij voelde, is vertrokken.”

Ons bereiken berichten dat het Franse manage-
ment zich tot op het niveau van vakantiedagen 
met het personeel in Nederland bemoeit. Dat 
zou veel onvrede met zich meebrengen…
“Daar heb ik geen idee van.”

Eind vorig jaar werd bekend dat bij NBC Univer-
sal 700 banen verdwijnen. De reorganisatie moet 
op jaarbasis $750 miljoen opleveren. Wat zijn de 
gevolgen van die herstructurering voor UPI?
“Mede in het kader daarvan is een aantal men-
sen dat vertrokken is, niet vervangen. Het voltrekt 
zich hier vooral op natuurlijke wijze. Wel wordt 
door Pauline momenteel bekeken welke onder-
steunende functies vanuit Parijs kunnen worden 
verricht. Elders zijn ook gedwongen ontslagen 
gevallen. Een van de dingen die wij in Amster-
dam hebben overgenomen van Amerika is de 
‘billing’ en ‘cash collection’ voor de ‘domestic’ 
televisiemarkt (die in de VS en Canada, WS) en 
de afdeling domestic consumers products. Al 
die mensen die zich daar in Los Angeles mee 
bezighielden, werken er nu niet meer.”

Maar ook verschillende openvallende manage-
mentfuncties worden niet opnieuw ingevuld, 
zoals die van marketingdirecteur Bart Brits en 
salesdirecteur Bernd Thien…
“Dat is de verantwoordelijkheid van Pauline. 
Ik heb niet met haar gesproken over hoe ze dat 
gaat invullen, maar dat zal ik later in het jaar 

Het kantoor van Universal Pictures in Amsterdam wordt ontmanteld. Personele 
gevolgen heeft het niet, er werkte al niemand meer’. Deze ‘voorspelling’ in de 
ludieke nieuwjaarsrubriek In De Marge 2007 was voor Ad Heskes, director/vice 
president of legal & business affairs voor Universal Studios International BV en 
de internationale holding, Universal Pictures International BV, aanleiding om 
openheid van zaken te geven over de recente organisatorische veranderingen 
binnen het bedrijf.

Door Werner Schlosser

‘Amsterdam’ boekt miljardenomzet voor NBC Universal

“Verloop bij UPI gevolg van 
managementstijl en onrust” 
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wel van haar horen. Daar ga ik mij overigens 
niet mee bemoeien. Op dit moment is haar 
rechterhand regelmatig hier om dat proces te 
managen. Voordat er een definitieve oplossing 
is, is het al gauw mei, juni.”

Persbureau Reuters meldde destijds dat NBC 
Universal gaat herstructureren ‘zodat het ver-
nieuwd de digitale wereld kan binnenstappen’. 
Hoe gaat die digitale toekomst eruitzien?
“Ik heb geen idee wat ze daarmee bedoelen, 
maar in zijn algemeenheid kan ik zeggen dat 
de voormalige president van home entertainment 
is gepromoveerd tot president van international 
distribution. Het is zijn taak de drie onderdelen 
– theatrical, home entertainment en television 
– te laten samenwerken voor een optimaal re-
sultaat. Ten tweede moet hij optimaal rendement 
zien te halen uit de nieuwe mogelijkheden die 
de digitale wereld biedt. Een van de belangrijk-
ste actiepunten die wij dit jaar lanceren, is 
electronic sell-thru (est). Consumenten kunnen 
dus, i.p.v. een dvd, een download van een film 
kopen en die permanent opslaan op hun hard-
disk. Dat vergt wel een omslag bij de consu-
menten. Om het zo laagdrempelig mogelijk aan 
te bieden, is in het buitenland al een tussenvorm 
uitgerold. Doe houdt in, dat we er momenteel 
gratis een fysieke dvd bijleveren.”

Wanneer wordt est ook in Nederland gelan-
ceerd?
“Ik weet van het systeem, maar met details als 
een introductiedatum, hoe de dienst eruit gaat 
zien en met welke partner het op de markt wordt 
gebracht, houd ik me niet bezig.”

Op welke termijn verwacht UPB dat digitale 
verkopen even groot zullen zijn als fysieke ver-
kopen?
“In 2007 zal de toegevoegde waarde van est nog 
nihil zijn. Het zal nog minstens vijf jaar duren 
voordat de digitale verkopen de fysieke overtref-
fen. En dan is Nederland nog een zeer vooruit-
strevend land op dat gebied. Als je internationaal 
gaat kijken, zal het langer duren. Er zijn plaat-
sen waar helemaal nog geen infrastructuur is 
om te kunnen internetten.”

Welke rol ziet UPB in de toekomst voor de fy-
sieke winkeliers?
“We zullen nooit een situatie krijgen waarin 

95% van de consumenten een product down-
loadt.”

Hoe verwacht u dat de segmenten huur en koop 
zich ten opzichte van elkaar zullen ontwikke-
len?
“Huur gaat er meer en meer uit. Een film is voor 
veel mensen een hebbedingetje. Wel zal op 
termijn een prijzenslag plaatsvinden.”

Toch heeft UPI besloten om - ondanks het succes 
van de dvd Het Schnitzelparadijs, die voor €9,99 
werd verkocht - voor nieuwe releases een ad-
viesverkoopprijs te blijven hanteren van €19,99. 
Hoelang is dat vol te houden?
“Er zit natuurlijk een spanningsveld tussen een 
aantal managers dat wordt afgerekend op hun 
target en wat je aan omzet kunt binnenhalen 
met die soort prijzen. De tijd zal het leren. Je 
moet het illegale aanbod tegengaan en dat kan 
alleen als je je product aanbiedt voor een prijs 
die de consument redelijk vindt. In de muziek-

industrie is geprobeerd een omzetverhoging te 
creëren door blind de prijs omhoog te gooien, 
zonder oog te hebben voor de nevengevolgen. 
Dat heeft tot catastrofen geleid. Op termijn zul-
len we genoegen moeten nemen met lagere 
marges per unit en de winst moeten halen uit 
het verhogen van het volume.”

Het aantal verkoopkanalen en markten moet 
dus worden uitgebreid…
“Dat klopt. Wij hebben anderhalf of twee jaar 
geleden een verkoopkantoor geopend in Moskou, 
dus in een markt waar piraterij traditiegetrouw 
hoogtij vierde. Alleen al die aanwezigheid maakt 
veel uit. Behalve met verkopen houden onze 
medewerkers zich daar ook bezig met een be-
wustwordingsproces en met lobbyen bij lokale 
bestuurders en de overheid. Op diezelfde manier 
heeft Universal nu een eigen antipiraterijdivisie, 
die nauw samenwerkt met de lokale instanties. 
Maar het is een lang traject, een tienjaren-
plan.”

“Een van de belangrijkste actiepunten die wij dit jaar lanceren, is electronic sell-thru.”
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