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Er zijn in deze markt momenteel veel meer 
kansen dan bedreigingen. Dat is Dijkstra’s 
credo, waarbij hij constateert dat er veel min-
der bedrijven zijn die aanvallen dan verdedi-
gen. “Met alles wat gaande is in de markt is 
datgene wat vóór ons ligt onbekend terrein. 
Dan kun je wachten tot je het begrijpt en dan 
instappen, maar zo werken wij niet. Wij gaan, 
en alles wat we onderweg leren, passen we di-
rect toe. Disky is dan ook volop in de aanval, 
maar natuurlijk blijven we wel rekenen. Want 
al dat edelmetaal is leuk, maar het gaat om de 
bottomline. Nu het bedrijf zo anders is en ope-
reert dan vroeger, is het ook tijd ons imago en 
de presentatie aan te passen aan de re-
aliteit van vandaag.”

Hoe heeft die aanpassing gestalte ge-
kregen?
“Sinds dit voorjaar handelen we onder 
de naam Disky Entertainment. Ook 
hebben wij ons oorspronkelijke, ‘plat-
te’ logo vervangen door een chic, drie-
dimensionaal beeldmerk. Dat lijken 
cosmetische aanpassingen, maar ze re-
flecteren duidelijk onze nieuwe koers. 
De consument is voor wie we het doen, 
en die verandert constant. Disky zal 
altijd met de consument mee verande-
ren.”

Tijdens voorgaande interviews luidde 
de ‘elevator pitch’ van Disky telkens an-
ders. Hoe omschrijf je het bedrijf dit 
jaar?
“We zijn, in verschillende stappen, geëvolu-
eerd van een muziekbudgetfirma naar een en-
tertainmentbedrijf. Anno 2007 zijn wij een in-
ternationale uitgever en distributeur van 
mediagedreven entertainmentconcepten. Me-
diagedreven betekent dat we een merk of me-
diapartner aan een product moeten kunnen 
koppelen, of op een andere manier toegevoegde 
waarde bieden die het voor media interessant 

maakt. Met uitzondering van een aantal inno-
vatieve projecten is dit de toetssteen voor elk 
nieuw concept.”

Dezelfde constatering geldt voor de productseg-
menten. Welke indeling hanteert Disky momen-
teel?
“Wij zijn actief in de games-, film & video-, 
music-, toys- en cosmetics-markt.”

Dan mis ik bijvoorbeeld boeken en merchandi-
sing...
“De concepten die we ontwikkelen dienen 
crossmediaal te zijn en platformonafhankelijk. 

Boeken zijn een platform. Natuurlijk blijven 
we boeken maken, maar die kunnen over alle 
benoemde marktsegmenten gaan. We gaan dus 
bijvoorbeeld geen literatuur uitgeven. Voor 
merchandising geldt hetzelfde. Uiteraard bren-
gen we dat uit, en wel in alle categorieën die 
wij onderscheiden. Of kijk naar budget: vroe-
ger was dat wat wij deden. Nu doen we dat ook 
nog, verspreid over de segmenten die ik net 

noemde. Maar we doen vooral fullprice-pro-
ducten en die benoem ik toch ook niet apart?”

Met welke businessmodellen zijn jullie in die 
markten actief?
“Disky hanteert drie modellen: (co)publishing, 
waarbij we investeren in een product, zoals 
met gamelabel Blast!, ZOOP en Floortje, licen-
sing (o.a. Lego, Sunfly Karaoke en VARA), en 
sales & distributie. Dat doen we maar in be-
perkte mate en alleen als we toegevoegde 
waarde kunnen bieden, zoals voor World Of 
Soccer en 538 Dance Smash Hits. Licensing 
maakt ongeveer de helft van onze activiteiten 
uit. (Co)publishing is ongeveer 30% en groei-
ende. Op termijn moet dat de belangrijkste 
poot worden, want daarmee creëren we con-
tent en partners voor de lange termijn.”

Betekent dat een verschuiving naar een ‘mini-
major’, in de zin van een belangrijke speler met 
veel eigen content?
“We zijn als bedrijf independent, maar ik denk 
dat we in de markt van de mediagedreven en-
tertainmentconcepten inderdaad een van de 
belangrijkste spelers zijn.”

Zojuist omschreef je dat nog als een soort missi-
on statement, maar jullie zijn het dus al. Is het 
niet heel gemakkelijk gelijk krijgen als je bij de 
formulering van je missie de huidige situatie als 
uitgangspunt neemt?
“Nu klopt de huisstijl met het verhaal. Hadden 
we dat drie jaar geleden aangepast, dan had-
den we een vlag geplaatst op iets wat door de 
markt nog steeds gezien werd als een ander be-
drijf. Destijds was van het opnemen van films, 
organiseren van concerten en investeren in een 
gamelabel ook nog geen sprake.”

Ik vond het ook erg opvallend dat juist Disky het 
Marco Borsato-fotoboek heeft uitgebracht, en 
niet een gerenommeerde uitgeverij...
“Dat komt omdat veel mensen zich nog over 
hun beeld van het ‘oude’ Disky heen moeten 
zetten. Vandaar ook dat we nu komen met een 
nieuw logo en een uitstraling die aansluit bij 
het bedrijf zoals het nu is.”

Op welke doelgroepen mikt het ‘nieuwe’ Disky?
“Er zijn twee doelgroepen waar wij primair op 
focussen: de kids (6-12 jaar), die beeld- en in-

Het afgelopen jaar heeft Disky Entertainment Benelux zijn beste jaar ooit 
gedraaid. Het bereikte nummer 1-posities in de compilatiechart, maakte films 
die goud zijn geworden, en organiseerde een concert in Ahoy’. Ceo Feike Dijkstra 
vertelt over de nieuwe koers van zijn bedrijf. “Op de fundamenten van het oude 
Disky is nu een sterk vernieuwd Disky gerealiseerd.”

Door Werner Schlosser

Feike Dijkstra ziet meer kansen dan bedreigingen

“Disky is volop in 
de aanval” 

“Winkeliers mogen wel wat meer lef tonen.”
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teractiegericht zijn, en de groep 35+, verdeeld 
over medioren (35+) en senioren (50+).” 

Beschouwen jullie de groep 12-35 als een verlo-
ren generatie, of kijk je naar andere manieren 
om die doelgroep te bedienen, zoals online of 
mobiel?
“Die zijn niet ‘verloren’, maar het is wel een 
groep waar wij nu nog geen geld aan kunnen 
verdienen. In die leeftijd is men minder geïnte-
resseerd in packaged media. Daar zullen wij 
dus andere behoeften moeten vervullen en dat 
kunnen we nog niet optimaal. Daar wordt aan 
gewerkt, maar ik wil er nu nog niet te veel over 
zeggen. We zijn wel bezig met een paar online-
projecten, maar dat is meer uit marketingoog-
punt en om contact te hebben met de doelgroep. 
We gaan er voorlopig geen geld mee verdienen. 
Daarom is World Of Soccer een online game 
met een offline verdienmodel (nl. fysieke voet-
bal-trading-cards, WS).”

Van ZOOP hebben jullie alle exploitatierechten 
verworven (film, dvd, cd, digitale distributie, tv, 
merchandising, enz.) en ook heel veel spin-off-
producten uitgebracht. Wat hebben jullie daar-
van geleerd?
“Onder andere dat niet alles werkt. We hadden 
verwacht dat het armbandje beter zou aan-
slaan, omdat het prominent in de film zat, 
maar dat bleek dus niet het geval. We hebben 
het als een product behandeld, maar misschien 
hadden we het als een premium moeten inzet-
ten. Ook hadden we een hele range aan cosme-
tica gemaakt, die niet voldoende gelopen heeft. 
We hebben van Ernst, Bobbie & De Rest veel 
minder producten uitgebracht, maar daarmee 
beter gescoord.”

Dit soort grootschalige projecten vergt veel in-
vesteringen. In hoeverre is dit model verant-
woordelijk te financieren?
“Ik heb hier een hele simpele les geleerd: als je 
het kunt uitrekenen, moet je het doen. De 
markt verandert en wij veranderen mee, liefst 
voor de markt uit. We zullen dus dingen gaan 
doen waar we risico mee lopen. Maar dat doen 
we alleen als het een acceptabel, gecalculeerd 
risico is.”

Aangezien (co)publishing op termijn de belang-
rijkste poot onder Disky moet worden, wordt jul-

lie businessmodel dus steeds risicovoller...
“Dat is relatief. Een bedrijf dat geen risico’s 
neemt, heeft in de huidige entertainmentmarkt 
geen toekomst. Geen risico nemen betekent: blij-
ven doen waar je goed in bent en wachten op het 
einde van de markt. Ondernemen in de enter-
tainmentmarkt is gecalculeerd risico nemen.”

Welke gevolgen heeft deze omslag voor de struc-
tuur van het bedrijf?
“Disky is een continu ‘work in progress’ en zal 
zich altijd aanpassen aan de markt. Daarvoor 
hebben we mensen nodig die de nodige flexibi-
liteit kunnen opbrengen, en niet denken vanuit 
het product of de catalogus, maar vanuit de 
consument en diens behoeften. Als bedrijf zul-
len we meer en meer moeten investeren in op-
leidingen. Voorheen konden we specifieke 
kennis nog inkopen, maar nu we meer met 
crossmediale concepten werken, zullen we on-
ze mensen meer moeten trainen.”

Zijn er gevolgen voor jullie relatie met de retail?
“Vroeger maakte je een product, bracht dat 
naar de retail en vervolgens kwam het bij de 
consument. Nu is retail met name belangrijk 
voor producten die fysiek toegevoegde waarde 
hebben om bij de retail te staan. Als de consu-
ment het makkelijk op niet-fysieke basis kan 
krijgen, gaat hij niet meer naar de winkel. We 
zullen altijd intensief met retail blijven samen-
werken, maar er is nog zo veel meer....”

Hoe zouden retailers dat tij kunnen keren?
“Winkeliers zouden wel wat meer lef mogen 
tonen. Dat betekent dus meer risico nemen en 
keuzes maken. Kiezen ze niet voor ons pro-
duct, prima, maar ga niet een product neerzet-
ten zonder ermee te werken en dan klagen dat 
het niet verkoopt. Een voorbeeld daarvan zijn 
onze mp3-cd’s (met 100 tracks in mp3-kwali-
teit, WS). De toegevoegde waarde daarvan is 
het gemak: de muziek is al voor de consument 
gedownload, dat hoeft hij niet meer zelf te 
doen. Daarmee vervul je een sterke behoefte. 
Het gros van de winkeliers weet echter niet 
met dit product om te gaan. Ze vragen ons let-
terlijk: ‘Waar moeten we het dan plaatsen?’. 
Daardoor loopt Nederland enorm achter met 
dit product. In Duitsland reageert de retail 

juist heel positief en daarnaast verkopen we er 
in samenwerking met Lidl op Europees niveau 
honderdduizenden van.”

Gaat Disky ook high definition- en next genera-
tion consoleproducten uitbrengen?
“Bij Blast! zijn momenteel de eerste Nintendo 
DS- en Wii-producten in ontwikkeling. Ook 
zijn we hard aan de slag met mobielcontent, 
maar voordat de consument ZOOP in high de-
finition gaat kopen, zijn we wel even verder. 
Op dat vlak kan Disky nauwelijks toegevoegde 
waarde bieden. Dat kunnen wij wel op het ge-
bied van bijvoorbeeld voorbespeelde mp3-spe-
lers.”

Wat is de bedrijfsdoelstelling van Disky?
“De Benelux en Scandinavië plussen 15 tot 20% 
per jaar, mede doordat de groei in nieuwe pro-
ductgroepen het verlies in traditionele product-
groepen meer dan compenseert. Een groot deel 
van onze business is traditioneel en dat valt 
straks weg. We moeten dus groeien in nieuwe 
en innovatieve producten en productconcep-
ten. Het is mijn ambitie in onze key-markten – 
Benelux, Scandinavië en de GSA-landen - een 
belangrijke speler te worden binnen het busi-
nessmodel dat we net hebben neergezet.”

Is het de bedoeling daarbij onafhankelijk te blij-
ven?
“Dat is geen streven op zich. EMI heeft ooit 
een meerderheidsbelang gehad in Disky en dat 
heeft beide geen windeieren gelegd. Waar het 
om gaat, is dat je op kracht kunt opereren. Al-
les draait om waardecreatie. Als er een partij 
voorbijkomt die ons in staat stelt het bedrijf 
groter te laten worden dan we het zelf kunnen, 
staan we daar open voor. We hebben een enorm 
divers netwerk aan partners, en alle verande-
ringen kun je allen in partnership aan. Als je 
elkaar versterkt, maak je kans. Dat kan op pro-
ject-, product en marktniveau gebeuren, soms 
voor kortere en soms voor langere tijd.”
 
Is Hoorn, met alle ambities en accentverschui-
vingen, als vestigingsplaats te handhaven?
“We zitten prima hier in Hoorn, maar in de 
toekomst kan alles. Zelfs Philips kon van Eind-
hoven naar Amsterdam verhuizen.”
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