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Negen jaar dezelfde baan is vrij uitzon-
derlijk in deze branche. Koesterde je
geen ambities?
“Juist wel, ik ben zeer ambitieus. Als ik aan een
nieuwe baan begin, moet die een uitdaging inhou-
den. Ik wil constant nieuwe kennis verwerven. Zo
nam ik na vier jaar bij EMI, toen er een commerci-
eel manager op Europees niveau kwam, zitting in
een werkgroep waarin ervaringen uitgewisseld
werden. Hierna vormde ik samen met vijf andere
salesdirectors een groep die zich ging bezighou-
den met het ontwikkelen van een langetermijnvi-
sie. Wij dachten na over e-commerce, conditie-
structuren, retourenaanpak, samenwerking op
logistiek gebied, verkoopvoorwaarden, enzovoort.
Doel hiervan was om, uitgaande van de lokale rea-
liteit, te komen tot harmonisering en uniforme-
ring binnen Europa. Het deelnemen aan die stra-
tegische groep gaf voor mij veel toegevoegde
waarde aan mijn salesdirectorsfunctie. Daardoor
heb ik negen jaar lang met hart en ziel voor het
oude EMI gewerkt.”

Het ‘oude EMI’?
“Dat herken ik in de huidige organisatie bijna niet
terug.Er is het afgelopen jaar veel veranderd,maar
de oorsprong daarvan gaat veel verder terug. Een
negen jaar lange frustratie is geweest, dat er op
internationaal niveau een aantal omhooggevallen
wezens zit. Mensen die ooit een bandje grootge-
maakt hebben, toen doorschoven in de organisatie
en na nog een paar keer omhoogvallen een top-
functie gingen bekleden. Die personen kunnen
geen andere mensen aansturen. Ze leggen zonder
respect en vol arrogantie zaken aan de lokale vesti-
gingen op. Zo kregen wij onwaarschijnlijke en
niet-realistische targets voorgeschoteld. Dat komt
omdat er tegenwoordig alleen nog maar op de kor-
te termijn wordt gedacht.Voor muziekmaatschap-
pijen op topniveau zijn muziek en mensen niet
belangrijk, maar draait alles om de dagwaarde van
het aandeel. Dat brengt topmanagers tot incompe-
tentie. Doordat zij elk jaar hogere winsten moeten
behalen, durven ze op een gegeven moment niet
meer te doen waar ze goed in zijn: ondernemen.

Immers, elke euro die niet wordt uitgegeven aan
bijvoorbeeld marketing of loonkosten, houd je
‘bottom line’ in je zak. En aangezien er enorme
bonussen te verdienen zijn voor die kortetermijn-
resultaten, kun je haast niet verwachten dat er
beleid wordt ontwikkeld dat op de lange termijn
goed is voor het bedrijf… Dat kortzichtige komt
deels ook voort uit het feit dat er mensen met ver-
schillende belangen rondlopen. Belangen in band-
jes bijvoorbeeld. Hoe kun je respect opbrengen
voor iemand die je allerlei opdrachten geeft, ter-
wijl je weet dat hij daarmee alleen zijn eigen ver-
diensten veiligstelt? Zoiets kun je hooguit vanuit
een machtspositie opleggen, maar het levert je
geen respect op. En wie managet vanuit macht,
ondergraaft de werkvreugde van zijn medewer-
kers.Op den duur is dat funest voor het team.”

Respect is blijkbaar nogal belangrijk voor
je?
“Als je gelooft in wat je doet en trots bent op wat
je doet, dan straal je dat uit. Ook kun je respect
afdwingen door niet alleen aandacht te hebben
voor functionele, zakelijke aspecten, maar ook
voor persoonlijke zaken. Het is daarbij de kunst
iedereen op zijn eigen manier te behandelen en
benaderen. Ik heb coaching, het ontwikkelen van
de talenten van mijn mensen, altijd als een onlos-
makelijk deel van mijn functie gezien. Door het
beste in iedereen naar boven te halen, ontstaat een
situatie waarin het geheel meer is dan de som der
delen. Als je het respect eenmaal verworven hebt,
kun je het je ook veroorloven je zwak op te stel-
len. Een goede manager zegt niet wat er moet
gebeuren, maar vraagt zijn medewerkers wat er
moet gebeuren, bezien vanuit hun vakgebied. Uit
al die adviezen ontwikkelt hij een visie, op basis
waarvan hij knopen doorhakt. Niel (van Hoff,
managing-director EMI Recorded Music
Nederland, red.) is bijvoorbeeld een hele goede pr-
man voor het bedrijf, een zeer goed marketeer en
een bekwaam A&R-manager die goed met
artiesten overweg kan. Maar een bedrijf leiden is
een vak apart, waarin tijd en ervaring een belang-
rijke rol spelen. Om dat te kunnen moet je durven

ondernemen, vertrouwen hebben in het team en
respect veroveren. Een bedrijf leiden betekent ana-
lyseren, initiëren, delegeren en controleren.”

Maar afgelopen voorjaar veranderde de
organisatiestructuur van EMI en verloor je
zelf ook de controle…
“Ik heb twee jaar geleden aangegeven dat ik nog
tot het einde van dit boekjaar salesdirector wilde
zijn. Daarna wilde ik een nieuwe uitdaging aan-
gaan; ik had bijvoorbeeld internationale ambities
binnen EMI. Maar op 18 februari van dit jaar, na
de opsplitsing van de Benelux-structuur, kwam de
mededeling ‘We kunnen niet zonder je, maar we
gaan het toch eens proberen’. Overigens was toen
nog niet bekendgemaakt dat Virgin in EMI zou
integreren,wat ik wel als een uitdaging gezien zou
hebben. Twee dagen later belde Sonica om me te
polsen voor de functie van managing-director
retail. Ze vroegen: ‘Mocht er ooit iets fout gaan bij
EMI, zou je dan geïnteresseerd zijn in deze func-
tie?’. Na een paar gesprekken heb ik besloten die
uitdaging aan te gaan. Vlak daarna werd Eco
Kleefstra benoemd tot commercial manager van
het nieuwe EMI Recorded Music Nederland. Er
wordt zeer veel van hem verwacht. Zijn rol in het
bedrijf is dan ook cruciaal en vergt veel contacten,
met alle marketing- en productmanagers, de inter-
nationale vestigingen, vertegenwoordigers, retai-
lers, enzovoort. Hij heeft veel in zijn mars, maar ik
weet uit ervaring dat niemand die job aankan zon-
der een goede rechterhand. Van april tot en met
juni heb ik hem als consultant in zijn nieuwe
functie gecoacht. Daarnaast heb ik de integratie
van EMI en Virgin begeleid en gezorgd voor con-
tinuïteit in de relatie tussen de klanten en de
labels. Als onderdeel daarvan heb ik er in overleg
met de retailers voor gezorgd, dat de conditie-
structuren van EMI en Virgin op een correcte
manier in elkaar geschoven werden.”

Hoe kon je het ethisch verantwoorden
dat je wist dat je de overstap naar retail
ging maken, terwijl je nog namens EMI
over condities aan het onderhandelde? 
“Sinds begin maart heb ik geen enkele beslis-
sing meer alleen genomen, maar altijd in overleg
met mijn rechterhand, en die daarna voorgelegd
aan het management. Ik heb tot het laatste
moment het vertrouwen van EMI gekregen om
met klanten over condities te onderhandelen.
Daar ben ik zeer dankbaar voor en ik heb dan
ook geen moment overwogen om misbruik te
maken van dat vertrouwen.”

Dominique Frantzen sluit voor de tweede keer een periode af

“De focus op aandelen brengt 
topmanagers tot incompetentie”

In mei 1983 zette Dominique Frantzen Esselte CIC Video op in België; op zijn
26ste werd hij er de jongste md ooit. De afgelopen negen jaar was hij sales-
director Benelux bij EMI en onlangs maakte hij de overstap naar retail. Een
keerpunt dat een terug- en vooruitblik rechtvaardigt.
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Onder jouw leiding is besloten ook aan
de non-traditionals te gaan leveren. Is
die keuze goed uitgepakt?
“Het leveren aan de non-traditionele kanalen is
uitgelopen op een ontnuchtering: er werden
recordaantallen verstuurd - zie de vorige Bocelli -
maar er kwamen ook enorme hoeveelheden
retour. Die markt is zich nog aan het ontwikkelen.
De hoge retourpercentages willen niet zeggen dat
zij niet kunnen inkopen, maar er bestaat nog geen
juist beeld van de capaciteit die elk filiaal van een
keten per product aankan. Daardoor worden de
producten niet goed verdeeld, maar krijgt elk fili-
aal bijvoorbeeld standaard 25 cd’s opgestuurd. De
Hermans Holding loopt in dat proces voorop in
Nederland, dankzij de ervaring die is opgedaan
met de V&D-filialen.”

Met je vertrek bij EMI kwam ook je bij-
drage aan EnterSys te vervallen…
“Dat klopt. Ik was immers afgevaardigde namens
EMI, een van de drie eigenaars. Er zit een leuke
ploeg mensen met visie.Wij dachten strategisch na
over manieren om het systeem op de toekomst
voor te bereiden. In mijn ogen is EnterSys een fan-
tastisch systeem, dat internationale ambities mag
koesteren. Het had al veel verder kunnen zijn als
Nederland niet zo’n overlegcultuur had en niet ver-
schillende organisaties hetzelfde aan het doen
waren. In plaats daarvan zou men moeten samen-
werken om te komen tot een programma als het
Duitse PhonoNet. Daaraan zijn bijvoorbeeld ook
de hitlijsten gekoppeld en een consumentendata-
base. PhonoNet is een industrie-initiatief en dat
zou het in Nederland ook moeten zijn. De maat-
schappijen zijn ook de enige die zoiets kunnen
bekostigen.”

Hoe kijk je terug op het afgelopen half-
jaar?
“Ik ben absoluut niet rancuneus. Ik ben tot de laat-
ste dag volwaardig in functie gebleven en mensen
hebben mij nog tot het laatste moment om advies
gevraagd. Tijdens mijn afscheidsweek, eind juni,
kreeg ik enorm veel reacties gemaild.Doorcollega’s,
partners, concurrenten… en allemaal positief. Dat
was een emotionele periode, maar het heeft me
zeer veel goed gedaan. Daarna heb ik twee maan-
den vrijgenomen. Eind augustus heb ik, ook bij
EMI, bekendgemaakt dat ik naar Sonica zou gaan.
Op 2 september ben ik daar begonnen en voor mijn
gevoel is dit opnieuw een betrekking voor langere

tijd.Al na een paar weken wist ik dat
het goed zat.”

Wat is Sonica voor soort
bedrijf?
De Sonica Groep heeft twee onafhan-
kelijke takken. Aan de ene kant is er
de rackjobbing-functie ten behoeve
van de hypermarchés en supermark-
ten van onder meer Carrefour en Del-
haize. Dat zijn er bij elkaar circa 300.
Daarnaast heeft Sonica ongeveer 60
eigen winkels, verdeeld over vier for-
mules. Als managing-director retail
ben ik verantwoordelijk voor de aan-
sturing van deze eigen winkelketens:
BILBO - drie vooral op muziek
gerichte popspeciaalzaken, Métrophone - een win-
kel met veel vinyl en nog meer specialistisch dan
BILBO -, Video Square - een zusterketen waar ook
bruingoed wordt verkocht - en de winkels die
onder de naam extrazone draaien (waaronder de
14 voormalige HVH Megastores, die Sonica in
oktober 2000 overnam van Bert de Liefdes Silver-
Minds Music & Media, red.). Deze zijn breder van
opzet en kennen vier hoofdproductgroepen:
muziek, beeld, games en accessoires. Maar in som-
mige winkels worden daarnaast bijvoorbeeld ook
computerhardware, telefoonkaarten en boeken
verkocht. De ontwikkeling van de naam extrazone
is pas een jaar geleden begonnen en een van mijn
eerste prioriteiten is het verder uitbouwen en
‘branden’ van dit merk. Daartoe ben ik zojuist
gestart met een inventarisatie van de manier waar-
op wij omgaan met de hoofdproductgroepen en de
leveranciers daarvan. Ik ga in mijn denken name-
lijk heel erg uit van partnerships; retail en
industrie moeten niet tegenover elkaar staan, maar
juist met elkaar tot resultaten zien te komen. Ik
mag wel zeggen dat de manier waarop vanLeest
werkt voor mij een voorbeeld is. Hun aanpak is
low profile, maar efficiënt en de manier waarop zij
met de industrie omgaan is professioneel, vanuit
een gevoel van trots. Dat is een niet te onderschat-
ten drijfveer!”

Welke prijsstrategie hanteert Sonica?
“Wij zijn geen prijsvechters, maar bedienen ons
van een gezonde prijspolitiek, uitgaande van
bepaalde te behalen marges. Wij moeten immers
van dit product leven, het is geen ‘loss leader’ (lok-
kertje, red.). In dat kader begrijpt de dvd-markt

beter wat prijselasticiteit betekent dan de muziek-
maatschappijen.”

De Vlaamse krant De Morgen noemt Sonica
de grootste muziekketen van België, met
een marktaandeel van 28%. Tot welk aan-
deel moet dat ‘branden’ leiden?
“Onze doelstelling houd ik nog even voor me,maar
uiteraard willen we de groep vanuit de huidige
positie in alle divisies uitbouwen. Daarnaast stre-
ven we door een efficiëntere aanpak naar marge-
verbetering. Maar uiteindelijk is het de consument
die beslist, dat zien de maatschappijen nog wel
eens over het hoofd. En de technologie stelt de con-
sument in staat een voorsprong te nemen, om de
economische realiteit te gelde te maken. De retail
dient hierop in te spelen door het assortiment in de
winkel continu aan te passen aan de vraag.”

Is uitbreiding naar Nederland denkbaar?
“De afgelopen twee jaar zijn wij enorm gegroeid.
De prioriteit ligt momenteel bij het consolideren
van de Belgische markt. Maar als je naar mijn per-
soonlijke ambitie vraagt: ik zou graag naar de
Nederlandse markt komen. Dat is een boeiende
markt, om een aantal redenen: de winkels staan
relatief dicht op elkaar en er is een grote diversiteit
in de manier van aanpak; er zijn zowel veel onaf-
hankelijke winkels als ketens en de supermarkten
voeren een strijd om zich een plaats te verwerven.
Kortom: de Nederlandse consumenten zijn veel
met entertainment bezig. Dat dwingt leveranciers
creatief te zijn om hun producten op deze markt te
breken. Daarin is Nederland, na Groot-Brittannië,
het verst in Europa.”
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