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Achtergrond

Eind juni organiseerde SONY BMG een persbij-
eenkomst om inzage te geven in de toekomst-
plannen. De journalisten werden ontvangen in 
een bouwkeet in het Hilversumse Mediapark, 
waar op dat moment de laatste hand gelegd 
werd aan het nieuwe pand van de muziekmaat-
schappij. Een symbolische plaats, vindt Goed-
gezelschap. “We zijn weer aan het opbouwen 
en zetten straks een streep onder het verleden.”

Muziekplatform
Deze ommekeer volgt op een aantal zware ja-
ren, waarin de totale muziekmarkt volgens 
NVPI/GfK-cijfers daalde van €494 miljoen in 
2000 naar €316,9 miljoen in 2006. Vooral het 
internationale frontlinerepertoire staat onder 
druk, aldus Goedgezelschap, terwijl hij de cata-
logus juist als ‘het ideale segment’ aanduidt. 
Het aantal actieve lokale artiesten nam bij  
SONY BMG sinds de fusie af van 24 naar 6. Met 
de onlineverkoop van digitale tracks werd met 
moeite slechts €10 miljoen omgezet en mobiel 
‘stelt nog helemáál niets voor’. Year to date con-
stateert Goedgezelschap zelfs een min van 20% 
in de totale digitale markt. Dat komt naar de 
mening van de vicepresident doordat de bran-
che te traditioneel naar deze nieuwe ontwikke-
lingen heeft gekeken. “Vanaf het begin hebben 
we ze niet omarmd, maar afgestoten.” SONY 
BMG wil dan ook beter gaan inhaken op de 
consumentenbeleving rondom muziek. “De 
consument is bereid veel geld te betalen voor 
een concertkaartje, is veel met community’s be-

zig en beschouwt muziek als gratis. Misschien 
moeten we daarop inspelen. Ik geloof erg in en-
tertainmentconsumptie op abonnementsbasis 
en ben met andere Nederlandse majors in ge-
sprek over het opzetten van een eigen muziek-
platform. Het officiële standpunt van SONY 
BMG is dat we onze muziek met drm moeten 
beveiligen, maar mijn persoonlijke mening is 
dat dat ervan af moet. Het belemmert en frus-
treert de consument.”

Full rights management
Naast een focus op de consument gaat SONY 
BMG zich in de toekomst op nog drie segmen-
ten richten: business-to-artist, business-to-
business en business-to-employee. “We streven 
ernaar in de toekomst in alle inkomstenstro-
men deel te nemen en werkzaamheden te ver-
richten. Denk aan publishing, merchandise, 
management en boekingen. Het is onlogisch 
dat, als met al onze investeringen en inzet een 
artiest naar een bepaald niveau gebracht wordt, 
een groot deel van de inkomsten aan onze neus 
voorbijgaat. Met dit model hoef je bij artiesten 
als Justin Timberlake en Beyoncé (nog) niet aan 
te komen, maar bij nieuwe lokale artiesten gaan 
we wel op die manier insteken.” SONY BMG 
Benelux is al met twee artiesten over zo’n full 
rights management in onderhandeling, maar 
zal de namen pas in een later stadium bekend-
maken. In de zoektocht naar nieuwe inzichten 
zoekt het managementteam van de major ook 
contact met andere bedrijven. “Bij KLM Cate-

ring Services gaf men ons stof tot nadenken 
door ons te vragen: waarom betaalt de artiest 
het label niet voor zijn diensten, in plaats van 
andersom?”

Het snel veranderende entertainment-Umfelt 
vereist meer flexibiliteit van een maatschappij 
en haar personeel. “In de toekomst zullen we 
mensen nodig hebben die in staat zijn de ene 
dag linksom te denken en de volgende dag 
rechtsom. Vroeger kregen we per jaar een ‘re-
cordingbudget’ toegekend, tegenwoordig is dat 
een ‘research & development-budget’. Een deel 
daarvan kan naar het uitbrengen van cd’s gaan, 
maar het kan ook zijn dat ik een deel ervan bij 
wijze van spreken investeer in een samenwer-
king met een boekingskantoor”, aldus Goedge-
zelschap.

Sinds 19 juli houdt SONY BMG kantoor in het Mediapark. Het personeelsbestand 
van de major kromp in de Benelux van 160 vóór de fusie in 2005 naar 75 nu 
en dit veel kleinere pand moet de samenhang binnen de organisatie optimaliseren. 
Vanuit deze situatie wil het bedrijf de volgende stap zetten, meldt vicepresident 
Benelux Guy Goedgezelschap.

Door Werner Schlosser
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SONY BMG wil beter gaan inhaken op de consumentenbeleving 

“Ik vind dat drm ervan 
af moet”

“Vanwege een meerjarige huurverplichting zijn we na 
de fusie in het veel te grote Sony-pand getrokken. Dat 
heeft de integratie ernstig belemmerd”, aldus Guy 
Goedgezelschap. Het nieuwe pand, De Matrix genaamd, 
heeft een derde van de vloeroppervlakte, wat tegelij-
kertijd een forse besparing op de huurprijs oplevert. 
Bovendien verhuurt SONY BMG ruimten aan onder 
meer Flow, Red Ink, SONY/ATV Music Publishing en 

Rough Trade. De muren in het pand zijn in felle kleuren 
geschilderd en de SONY BMG-verdiepingen zijn onder-
ling verbonden door grote, brede, ‘sociale trappen’, 
waar het personeel elkaar kan tegenkomen en infor-
matie uitwisselen. Ook de koffieautomaten zijn centraal 
op de afdelingen geplaatst om de communicatie te 
bevorderen. Het nieuwe pand staat in het Mediapark, 
waar ook zusterbedrijf RTL zijn hoofdkwartier heeft.

Het nieuwe pand
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