
Maarten Steinkamp over het SONY BMG na de fusie: 

 

“Van Incontinentie Tours naar World Travel” 

 

Voor Maarten Steinkamp is sneldrogende inkt ontwikkeld, zodat 

hij in ieder geval een paar visitekaartjes kan uitdelen 

voordat hij weer van functie verandert. Eind maart, toen 

onderstaand gesprek plaatsvond, overzag hij als head of 

continental Europe operations de fusie van Sony en BMG op het 

vasteland van Europa. Maar een bal moet rollen, weet hij als 

geen ander. 

 

Door Werner Schlosser 

 

Hoe zou je je huidige baan in het kort willen omschrijven? 

“Europa bestaat uit 20 landen, dus ik ben een soort general 

manager op een hele grote schaal. Ik zie het altijd als een 

voetbalvereniging. Je hebt pupillenelftallen, waarbij het al 

leuk is als het niet slecht gaat, en je hebt een aantal 

seniorenelftallen waar het echt om gaat. Ik ben een soort 

supercoach over 20 elftallen, die allemaal binnen hun eigen 

mogelijkheden optimaal rendement moeten halen.” 

 

En wat betekent dat concreet? 

“Op het ogenblik doe ik heel veel Duitsland, want dat heeft 

voor de joint venture het grootste groeipotentieel. Sony heeft 

er de afgelopen jaren geen winst gemaakt en BMG zeer minimaal. 

Het effectieve rendement lag onder de 3%. Duitsland heeft een 

gecombineerde omzet van €350-400 miljoen. Daar moet je, in de 

nieuwe situatie, een rendement van 15% uit kunnen tillen. Dat 

is dus van 0 naar €60 miljoen. En verder praat ik heel veel. 

Enerzijds met de landen zelf en anderzijds met de mensen van 

het Europese kantoor. Het is gewoon mensenmanagement; niets 

anders dan wat Rob Schouw of Theo Roos in Nederland doet. Ik 

heb alleen geen tijd om me in te zetten voor het algemene 

branchebelang. Het is heel erg naar binnen gericht. Ik ben de 

hele dag met het bedrijf bezig.” 

 

Levert dat geen gevaren op? 

“Nee, want ik ben een enorme bladen- en website-gek. Er 

gebeurt niet veel waar ik niet van op de hoogte ben. Ik heb 

alleen geen tijd om zo maar even ‘een broodje te doen’ met 

mensen. Het moet wel ergens over gaan. In Nederland was ik de 

koning van de lunch en dat sociale aspect mis ik nu. Ik ga wel 

binnenkort met Niel van Hoff (managing-director EMI Music 

Duitsland, red.) eten, maar het heeft drie maanden geduurd 

voordat we dat bij elkaar hadden. En dan zitten we nog in 

hetzelfde land.” 

 

Wat was precies jouw rol bij de integratie van Sony en BMG? 



“Ik ben bezig geweest om die 18 landen (in Griekenland en 

Turkije had BMG geen eigen organisatie, red.) in elkaar te 

schuiven en van 2100 naar 1400 mensen te gaan. Gemiddeld is 

eenderde van het personeel afgevloeid. In landen met veel 

lokaal repertoire, zoals Frankrijk, ben je al gauw iets 

groter. Nederland, wat veelal leunt om buitenlands repertoire, 

is weer iets kleiner. Dus 1+1=2 min ⅓. Dat is best veel, maar 

het maakt de winstverwachting voor de aandeelhouders hoog. 

SONY BMG heeft straks een totale omzet van $5 miljard. Wil je 

daar in het eerste jaar 10% rendement uittillen dan is dat 

$500 miljoen. Dan draag je als Europa met die €50 miljoen ($60 

miljoen) een wezenlijk deel bij. Continental Europe is van 

alle business units dan ook degene met de hoogste winst.” 

 

Wat is er bij de integratie van Sony Music en BMG in jouw 

optiek goed en slecht verlopen? 

“Ik denk dat we de onderlinge verschillen tussen de bedrijven 

goed hebben overwonnen. Iedereen sprak van een 

cultuurverschil, maar volgens mij gaat het om een 

stijlverschil in hoe dingen werden aangepakt. Sony was vrij 

top down en bij BMG werd meer het speelveld aangegeven waarop 

je mocht spelen. Ik denk dat we nu een goede mix gevonden 

hebben van hoe dingen worden aangepakt. In Nederland is de 

integratie volgens mij redelijk goed gegaan. Het heeft alleen 

te lang geduurd voordat het begon, maar daar kon men niets aan 

doen. We hadden de wereld onderverdeeld in ‘groene’, ‘oranje’ 

en ‘rode’ landen. Bij groen was er geen sprake van bonden, 

ondernemingsraden, juridische belemmeringen e.d. en kon er 

gelijk geïntegreerd worden. Er waren in Europa twee rode 

landen: Frankrijk, maar daar gaat alles langzamer, en 

Nederland. Dat was echter niet ingecalculeerd. Ik had dat van 

Nederland nooit verwacht, maar er waren aan de Sony-kant wat 

afspraken met de ondernemingsraad gemaakt, die we moesten 

eerbiedigen. Achteraf bezien hadden we meer op de Hollandse 

manier, en dus sneller, knopen moeten doorhakken. Maar verder: 

of het echt goed is afgehandeld voor de mensen die gebleven 

zijn weet je pas eind 2005. En dan heb ik het over de echte 

medewerkers, want met de executives die zijn afgevloeid hoeven 

we geen medelijden te hebben.” 

 

Aan hoeveel van de bijna 10.000 werknemers die bij Sony Music 

en BMG werkten, heeft de fusie hun baan gekost? 

“We zijn van 9000 naar 6000 medewerkers gegaan, maar dat 

betekent niet dat al die mensen hun baan verloren hebben. In 

Duitsland wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een 

prepensioen. Publishing zit nu in de Bertelsmann-cijfers en 

niet in de joint venture, maar die mensen zitten nog wel bij 

de uitgeverij. En er is het een en ander geoutsourcet, zoals 

de distributie. Van die 3000 mensen is ongeveer eenderde 

elders op de payroll gekomen. Maar 2000 mensen zijn hun baan 

verloren, daar moeten we niet te romantisch over doen.” 



 

Welk bedrag aan afkoopregelingen was er met die bezuiniging 

gemoeid? 

“Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. In sommige 

landen kun je mensen met een maandsalaris per gewerkt jaar op 

straat zetten, in Engeland was een ruimere beloningsstructuur 

bedacht en in Frankrijk ga je echt door het plafond. Mijn 

volgende contract moet een Frans contract zijn, en dan maar 

hopen dat ik eruit geflikkerd word. De totale besparingen die 

met de fusie gemoeid zijn moeten tussen de $250 en 300 miljoen 

worden gezocht. De vuistregel is, dat de jaarlijkse besparing 

ook de kosten zijn om de fusie door te voeren. Die kosten 

willen we binnen 12 maanden terugverdienen.” 

 

Hoe wordt dat ‘restbedrag’ in de nieuwe organisatie aangewend? 

“In eerste instantie willen we wel weer eens winst gaan maken, 

want daar waren Sony en BMG de laatste jaren niet zo goed in. 

Maar er wordt ook absoluut meer geïnvesteerd. Het is een 

missie voor Europa om meer te investeren in lokaal repertoire. 

Daarom moest ik ook wel lachen om de uitspraken van 

(Buma/Stemra-directievoorzitter) Cees Vervoord (zie 

www.muziek-en-beeld.nl en Muziek en Beeld nummer 4, red.). Dat 

lijkt een gedurfde uitspraak nu Warner te koop staat en EMI 

ook verkering zoekt, maar de vier grote Europese markten, los 

van Engeland, zijn de afgelopen twee jaar allemaal 3 tot 5% 

gegroeid in lokaal repertoire. Dus daar moet je inzitten. Mijn 

filosofie is dat je lokaal repertoire ‘moet kunnen lijden’. Je 

moet wel eens twee ballen over het doel kunnen knallen zonder 

failliet te gaan. En die buffer, dat speelgeld, heb je met een 

grote organisatie. De omzet van continental Europe zal in 2005 

op €1,6 miljard uitkomen. Wij gaan volgend jaar een paar 

honderd miljoen daarvan in lokaal repertoire investeren. 

Duitsland alleen stopt dit jaar €25 miljoen in lokaal 

repertoire, terwijl de markt slecht was. Het beleid is dus, 

dat de bal naar voren moet. Momenteel komt een kwart van onze 

totale omzet uit niet-Angelsaksisch repertoire, en dat zal 

meer worden.” 

 

Is de SONY BMG-organisatie nu op orde of is alleen de eerste 

ronde achter de rug? 

“In de structuur en het aantal mensen zal op korte of 

middellange termijn niets veranderen. Dit is de ploeg. Daarbij 

hebben we scherp gecalculeerd, rekening houdend met waar we 

verwachten dat de markt zal uitkomen. Er zullen vast nog wel 

wat mensen van positie wisselen, maar staat geen volgende 

bezuinigingsoperatie in de planning. Als dat toch nodig zou 

blijken, moeten ze mij ontslaan en mij toevoegen: ‘U bent heel 

erg dom geweest’. En ik geloof niet dat ik dom ben, dus ik 

denk niet dat dat gebeurt.” 

 

Wat beschouw je als de kerntaken van SONY BMG? 

http://www.muziek-en-beeld.nl/


“In de joint venture zit geen distributie, alhoewel dat in 

sommige landen makkelijk gekund had. Wij hebben geen winkels 

of internetplatforms, maar zitten in de audio-business. SONY 

BMG gaat ook zeer sterk inzetten op ‘visual business’. Dat 

heeft er mee te maken dat onze twee leiders, Rolf Schmidt-Holz 

en Andrew Lack, beiden een televisieverleden hebben. Tot nu 

toe hebben we nog nooit de visuele kant van onze artiesten 

geëxploiteerd. Dat zal gaan gebeuren via dvd, UMTS, de 

PlayStation Portable en de DualDisc (een standaardaudio-cd aan 

de ene kant en een dvd aan de andere, red.), en we gaan het 

niet weggeven deze keer. Normaal gesproken als er iets nieuws 

is, geef de industrie het eerst weg. De eerste dvd’s werden 

bijvoorbeeld gemaakt door Image Entertainment, Castle en Eagle 

Vision. Wij zitten in de audiovisuele business. De interne 

slogan is ‘don’t think marketing, think programming’. Dat is 

de volgende stap voor SONY BMG.” 

 

Jullie geloven dus in een nieuwe fysieke drager als de 

DualDisc? 

“In Amerika is dat al een enorme hit, mede omdat ze op 95 tot 

98% van de bestaande apparaten zijn af te spelen. Het nieuwe 

album van Bruce Springsteen komt daar alleen uit op DualDisc 

en van de nieuwe Judas Priest is in de eerste week de helft 

verkocht in de nieuwe configuratie. In Europa komen we er iets 

later mee, omdat we het nog goed moeten neerzetten met de 

juiste consumentenvoorlichting, prijsstelling etc. Eerdaags 

start een test in Duitsland. De Amerikaanse prijsstelling 

$18,99 oftewel €15,50, red.) is zeer scherp en in mijn optiek 

niet haalbaar in Europa, maar daar zal niet meer dan €2,- 

bovenop moeten. Dan heb je een fantastische package. Ons 

statement moet zijn: muziek heeft een waarde, en die moet ook 

variëren, maar die moet je ook voor die waarde naar de 

consument brengen. Dus niet, zoals sommige conservatieven 

binnen de firma roepen, €27,- voor een DualDisc gaan vragen. 

Er staat 22 à 23 minuten visuele content op zo’n schijfje, en 

het is leuk om dat er voor €2,- bij te krijgen. Of het de 

‘killer application’ is weet ik niet, dat is mede afhankelijk 

van wat je erop zet. Dat mag niet een gerecyclede video zijn, 

het moet uniek beeldmateriaal zijn. Voor de Amerikaanse markt, 

en met de voor die markt geselecteerde releases kan ik me 

voorstellen dat voor deze strategie gekozen is, maar de 

Europese markt is daar nog niet aan toe.” 

 

In tegendeel, lijkt het wel. Jullie zijn in Duitsland juist 

met een drie prijzenstrategie begonnen… 

“Ja, daar verschijnen grote cd-releases in varianten van 

€9,99, €13,99 en €16,99. Het gaat overigens over drie 

verschillende dingen: differentiatie in prijs, product en 

distributie. Daar gaan we in de toekomst ook mee door, want de 

verkopen zijn erdoor gestegen met gemiddeld 33%. Ook Universal 

gaat in Duitsland €9,99-versies in de markt zetten.” 



 

Wordt de proef ook in Nederland voorgezet? 

“In Nederland is het nog niet echt gestart, al zou ik me 

kunnen voorstellen dat een goedkope versie van de nieuwe 

Krezip in de eerste paar weken prima zou werken. In Duitsland 

hadden we een perfecte consumentencommunicatie. De kreet was: 

‘Jij bepaalt wat je krijgt’. Dus niet: ‘Jij bepaalt wat je 

betaalt’, want dat heeft de negatieve associatie met het 

moeten betalen. Er was ook een hele duidelijke kleurcode voor 

elke prijscategorie. We hebben wel geleerd dat je de drie 

versies niet tegelijkertijd moet uitbrengen. Je moet je goed 

afvragen wat je op welk moment doet. Van de cd van Within 

Temptation werd in Duitsland in eerste instantie een goedkope 

en een luxe versie uitgebracht. 22% van de kopers kocht beide 

varianten! Daar hadden we nooit op gerekend. Zo hebben we 

verschillende dingen getest. In alle gevallen werd er meer 

verkocht, terwijl er veel minder aan marketing werd 

uitgegeven. Prijs is dus wel degelijk een instrument. In het 

verleden zijn we daar alleen verkeerd mee omgegaan. SONY BMG 

zal de komende 12 maanden zeer flexibel met prijzen zijn. Ons 

uitgangspunt daarbij is: consumentvriendelijke pricing. Elke 

maatschappij zegt ‘wij zijn een artist company’, maar geen 

enkele firma zegt ‘wij zijn een consumentenbedrijf’.” 

 

De ‘voor weinig’ via internet verkochte Theo van Gogh-film 

06/05 werd al snel als illegale gratis download aangeboden. Is 

prijs echt wel het issue? 

“Ik zeg altijd: ‘gratis is nooit voor niks’. Iemand biedt iets 

gratis aan omdat die iets van je wil. Tegen gratis kun je 

niets doen, maar wij gaan daar niet meer aan meewerken. SONY 

BMG gaat geen muziek meer weggeven. Samplers en premie-cd’s 

zijn wat ons betreft verleden tijd. Je moet muziek niet 

weggeven. Ik denk dat prijs een belangrijk iets is, omdat onze 

industrie nooit iets met de prijs gedaan heeft. Wij hebben het 

altijd gezocht in een zo divers mogelijk aanbod. Ik denk dat 

het de volgende stap is om aanbiedingsvormen aan die prijs te 

gaan verbinden. Niet alleen de industrie, maar ook de 

retailer, artiest en manager begrijpt dat we daar iets mee 

moeten gaan doen.” 

 

Dus bij SONY BMG staat vanaf nu niet meer de artiest maar de 

consument centraal? 

“Bij elke platenmaatschappij staat de artiest sowieso 

centraal, want zonder artiest is er niets. Maar 

consumentendenken zit nog niet in ons bloed. Dat is ook gelijk 

onze grootste fout. De consument zal dus veel centraler komen 

te staan in ons denken, maar als je geen artiesten meer hebt, 

werken we straks allemaal bij Warner.” 

 

Hoe gaat de consument die veranderde houding merken? 



“Het gaat nog tien jaar duren voordat de consument ons weer 

vertrouwt, want we hebben als glamourindustrie natuurlijk 

altijd ons image tegen gehad. De consument gaat het merken 

omdat hij muziek kan kopen op allerlei manieren en in vele 

vormen. De industrie zegt altijd ‘muziek heeft een waarde’, 

maar ik denk dat juist wij die waarde steeds van de muziek 

hebben afgeduwd. Met de allerbeste intenties overigens. Het is 

nu aan ons om ervoor te zorgen dat muziek er altijd en overal 

is, maar wel altijd een waarde heeft. En zoiets als het 

Lentepresentje is nou exact waar we vanaf moeten. De consument 

wordt, om een korting te kunnen krijgen, geforceerd tot een 

uitgave over te gaan die hij helemaal niet wil doen. Als we 

die laatste euro eruit proberen te persen worden wij 

lentekrenten. Dat vind ik minachting van de consument en dat 

moeten we dus niet meer doen. Aan de andere kant stimuleert 

dat soort acties mij wel om door te gaan. ‘Mijn werk is nog 

niet klaar’ denk ik dan.” 

 

Vind jij dat SONY BMG Nederland niet meer aan dit soort 

campagnes zou moeten meewerken? 

“Je moet een elftalleider ook wel eens de kans geven een bal 

over de lijn te schieten om dan achteraf te kunnen zeggen: 

‘dat had ik anders gedaan’.” 

 

Welke initiatieven ontplooien jullie momenteel zelf om de 

verkoop van jullie muziek te bevorderen? 

“Mobiel is een heel goed verhaal. Daar zitten grote voordelen 

aan: mensen betalen weer voor muziek, geen voorraadvorming, 

geen retouren, redelijke marges, laagdrempelig…. Voor het geld 

hoef je het nog niet te doen; het is ca. 2 à 3% van de totale 

omzet, maar dat kan heel snel oplopen naar 10%. Maar dan nog 

is het slechts 10% van de omzet en moet er nog steeds 90% uit 

andere hoeken komen. Je moet het dus altijd in perspectief 

blijven zien, al zijn we wel heel agressief op dat gebied. 

Md’s worden er ook op aangesproken of ze wel genoeg grote 

mobiele deals hebben gesloten. We hebben in New York nu een 

afdeling die ‘digital’ doet, en de interne missie is, dat die 

afdeling over twee jaar opgeheven moet zijn omdat het dan door 

het hele bedrijf verweven zit.” 

 

Ligt de toekomst online of in mobiel? 

“In mobiel. Er zijn maar 10 miljoen iPods in de hele wereld, 

met een gemiddelde transactie van 6,5 tracks per kwartaal. Dat 

zijn er dus twee per maand à €0,99, dus dat moeten we niet 

overschatten. Er zijn daarentegen 350 miljoen mobiele 

telefoons, alleen al in Europa. Dat is redelijk interessant. 

Steve Jobs heeft natuurlijk helemaal geen interesse om zijn 

iTunes te verkopen, mar hij heeft wel in tweejaar tijd zijn 

marktwaarde van $6 miljard naar $35 miljard gebracht, dus ik 

begrijp wel waarom hij enthousiast is. Wij ook, want hij is 

daarmee de springplank naar een nieuwe business geweest. Maar 



voor de handel is iTunes niet spannend, en de iPod is gewoon 

een oude walkman. Als stand-alone heeft de iPod geen schijn 

van kans, alleen als het gaat samensmelten met andere 

apparaten, zoals een mobiele telefoon. De enige kritiek op de 

PlayStation Portable was, dat je er geen e-mails mee kan 

versturen en er niet mee kunt bellen, dus ja….” 

 

Begin maart is Howard Stringer benoemd tot nieuwe topman bij 

Sony Corp., met als opdracht snel synergie tot stand te 

brengen tussen alle soft- en hardwareonderdelen van het 

bedrijf. Is van dit beleid op jullie niveau al iets te merken? 

“Heel weinig, want wij zijn niet een Sony- of Bertelsmann-

bedrijf, maar beide. Als onze moeders muziek nodig hebben, 

weten ze dat ze het hebben, maar bij de geforceerde synergie 

zijn we maar zijdelings betrokken. Bovendien gaat Stringer in 

juni pas echt van start.”  

 

Continental Europe is binnen SONY BMG een afdeling waarin €1,6 

miljard aan sales omgaat. Hoe moet dit getal zich de komende 

jaren gaan ontwikkelen? 

“Ik zeg altijd maar een ding: de bal moet naar voren. Een 

probleem is dat de IFPI-cijfers altijd alleen maar kijken naar 

omzet en niet naar de marge die je daarop kunt maken. We 

hebben bij BMG Duitsland vorig jaar 4% marktaandeel 

ingeleverd, maar de winst ging maal 2,5. Het is dus niet 

altijd ‘meer is meer’. Soms is minder meer. Er is veel omzet 

die maar weinig bijdraagt. Het echte geld zit ‘m vaak in de 

catalogus, het doortrekken van een bestaand album en dat soort 

acties. Of juist in het nog even niet uitbrengen van een 

bepaalde plaat, of in het niet laten overkomen van die rapper 

met zijn 37 man entourage om ‘een teeveetje’ te komen doen.” 

 

Welke accentverschuivingen zullen gaan plaatsvinden binnen 

continental Europe? 

“Ik denk dat wij meer van eerstelijns inkomsten (uit fysieke 

dragers, red.) naar tweedelijns inkomsten zullen gaan. 

Daaronder versta ik openbaarmakingsrechten, sponsorinkomsten, 

enz. Dat zal binnen vijf jaar geen accentverschuiving, maar 

een dramatische verandering opleveren in de winst- en 

verliesrekening en de zaken waarop wij ons moeten focussen. Er 

zou voor €400 miljoen aan naburige rechten in de wereld moeten 

zijn, maar ik zie ze niet. Wat dat betreft chapeau voor SENA, 

ik zou willen dat zij voor heel Europa mocht innen. Ook wordt 

de ‘brand’-waarde van artiesten steeds hoger. Clipstations 

profiteren daar bijvoorbeeld van, terwijl wij maar een 

schijntje krijgen voor de uitzendrechten van het materiaal 

waar zij hun bestaansrecht aan danken. Dat moet dus meer 

worden. Muziek vertegenwoordigt een waarde, en dat moeten wij 

niet alleen naar de consument brengen, maar ook beter 

vertegenwoordigen naar de artiesten toe. Ik vind dat artiesten 

ons erop mogen aanspreken dat wij meer geld voor hen uit de 



markt moeten halen. Niemand anders doet dat voor hen. Daar 

ligt een gouden kans voor de muziekindustrie, omdat wij op die 

manier waarde toevoegen aan ons eigen bestaan. Het moet niet 

de manager zijn die aankomt met een sponsordeal die hij voor 

zijn artiest heeft afgesloten, dat moeten wij doen.”  

 

 

Hoe zijn de bedrijfsresultaten van SONY BMG in Nederland ten 

opzichte van andere gebieden? 

“Er zijn twee landen in Europa die het altijd ver boven het 

gemiddelde doen: Zwitserland en Nederland. Zoals ik al eerder 

gezegd heb: als er meer Nederlanders waren, zou dat het leven 

makkelijker maken. Het is een middelgroot land wat je centraal 

kunt aansturen in een markt die redelijk groot is en waar je 

weinig in lokaal product hoeft te investeren. Margetechnisch 

doet Nederland het dus goed. Ik zeg wel eens: ‘in Nederland en 

Zwitserland kun je het bijna niet heel slecht doen’. Toch 

staat Nederland bij mij momenteel ‘on the watchlist’. Dat zal 

voor Theo Roos (president/ceo Universal Music, red.), Bart 

Cools (managing-director EMI Music Nederland, red.) en de drie 

musketiers van Warner (general manager Benelux Martin 

Jessurun, general manager Benelux Eric Stellwag en finance 

director Joop Steur, red.) overigens niet anders zijn. Waar ik 

zeer optimistisch ben over Duitsland, ben ik niet overmatig 

gerust over de Nederlandse markt. De eerste drie maanden van 

dit jaar waren zorgwekkend, en ik heb het er nu veel met Rob 

Schouw over of dit nu een tijdelijk dipje is, of dat Nederland 

van de Champions League naar UEFA-niveau duikelt, of misschien 

wel naar Intertoto.” 

 

Wat zie jij als reden van die teruggang? 

“Nederland heeft een relatief kleine lokale markt. In de 

toptijd was dat ca. 28%, nu ligt dat rond de 20%. Daarmee kun 

je dus tegenvallende verkopen van internationaal product, 

zoals nu, niet corrigeren. Wij krijgen in mei Krezip en Kane, 

dus dat moet het wel bijsturen. Maar als het tegen die tijd 

niet is aangetrokken, moeten we eens serieus gaan kijken. Nu 

hebben we wel te maken met een branchebreed probleem. Het is 

niet zo, dat doordat SONY BMG een paar grote releases 

uitstelt, de hele markt sterkt daalt. De omzetdaling bij ons 

ligt in lijn met die van de hele Nederlandse markt. Dan kun je 

even bellen en vragen ‘waar zijn wij nou helemaal mee bezig?’ 

of juist niet bellen. Want als het kut gaat met iemand, weet 

hij dat zelf ook wel. Dus dan bel ik maar even niet.” 

 

Zorgt het feit dat besloten is albums door te schuiven later 

dit jaar niet voor een overvloed aan grote releases 

tegelijkertijd, en dus een luxeprobleem? 

“Dat dachten wij eerst ook, maar ik weet nu al dat een aantal 

platen die op de planning stonden naar 2006 gaan, meestal om 

creatieve redenen. Een Maroon5 gaan we niet doen dit jaar, 



Justin Timberlake lijkt me heel onwaarschijnlijk. In dat 

opzicht is er sprake van zelfregulering en redt de artiest ons 

van onze eigen hoogmoed. Dus als je op 30 inzet, komen er maar 

20 en dat kunnen we prima handelen. Bovendien stelt het ons in 

staat te werken aan een andere missie: langer doorwerken aan 

hetzelfde product. In Amerika hebben ze gezegd: ‘Wij gaan nog 

een jaar aan Maroon5 werken’. Er komt een zesde single van het 

album uit. Wij hadden 2,5 miljoen exemplaren in ons budget 

staan van een nieuwe plaat, eind dit jaar, maar wij gaan er 

dit jaar 1,5 miljoen doorverkopen van de huidige cd en het 

nieuwe album komt in 2006. Daardoor gaan we met dat album ook 

veel meer geld verdienen. Het kan niet meer zo zijn dat na een 

tweede singletje gezegd wordt: ‘Sky vindt het niet leuk’, of 

‘MTV draait het niet’. Dan gaan we iets anders bedenken en 

gaan we in zee met Vodafone. En als dan de TMF Awards zijn, 

komt Usher niet, want die staat al op de Vodafone 3G Live 

Awards.” 

 

Is het niet zo dat voor deze missie alleen de grotere 

artiesten in aanmerking komen? 

“Niet per se. Je kunt ook langer doortrekken aan je 

developments. Good Charlotte vind ik bijvoorbeeld een band die 

volledig ondergewaardeerd is, dus daar gaan we nog dit hele 

jaar mee door. En dan kom je in Nederland uiteindelijk 

misschien ‘maar’ op 60.000 stuks of platina, maar dan is de 

basis wel gelegd.” 

 

Bert Meyer is, als senior vice president of continental 

European repertoire, aangewezen om de balans tussen Anglo-

Amerikaans en Europees repertoire te herstellen. Hoe verhouden 

die zich nu tot elkaar en hoe zou die verhouding moeten 

worden? 

“Die balans was zelfs helemaal zoek. Bert is niet de Europese 

a&r-manager of het hoofd marketing, maar wat wij noemen een 

ctd. Dat staat voor connecting the dots. Hij moet mensen met 

elkaar in contact brengen. In Frankrijk, Spanje, Duitsland en 

Italië is de lokale markt 50% of meer. Het is geen hogere 

wiskunde als ik zeg dat dat balletje ook wel eens 

interregionaal zal gaan vallen. Zo heeft Bert ervoor gezorgd 

dat Eros Ramazzotti een duet gaat opnemen met Anastacia. En 

die wereldhit van Jamelia (Superstar, red.) was oorspronkelijk 

van een Deense BMG-artieste, die geen van de landen wilde 

uitbrengen. 2,3 miljoen Jamelia-albums later blijkt dat niet 

zo heel slim geweest te zijn. Dat gaat dus ook niet meer 

gebeuren. Op het herstellen van die balans kun je echter geen 

targets plakken. Wij streven ernaar dat het komende jaar twee 

acts uit een Europees land over de grenzen gaan doorbreken.” 

 

Lokaal repertoire is relatief duur en internationaal 

repertoire goedkoop. Gaat een dergelijke investering zich 

terugverdienen? 



“Die kosten kruipen steeds meer naar elkaar toe. De 

investering om internationaal repertoire te verkopen zijn 

toegenomen, omdat de royaltykosten niet echt minder worden, de 

beschikbaarheid van de artiesten wel afneemt en als ze komen 

de kosten hoger uitpakken dan voorheen. Om dat in onze 

gefragmenteerde mediasituatie met marketing te compenseren is 

een dure grap. Mede door de komst van homestudio’s zijn de 

kosten voor het opnemen van lokaal repertoire echter niet of 

nauwelijks toegenomen, maar de marketingkosten – opnieuw – wel 

schrikbarend. In de grote markten zie je het lokale repertoire 

groeien, dus het moment is er om hierin te investeren. Vooral 

nu andere maatschappijen, zoals Warner, een gat laten vallen. 

In Nederland is het aandeel van lokaal repertoire momenteel 

ver beneden gemiddeld, maar aan de hausse van eindjaren ’90 

zie je dat het wel degelijk kan. SONY BMG zou in Nederland 

minimaal vier à vijf platina-artiesten onder contract moeten 

hebben en marktleider zijn op lokaal gebied.” 

 

Er staan bij SONY BMG op het vaste land van Europa momenteel 

550 lokale acts onder contract. Voor hoeveel is er 

uiteindelijk plaats? 

“We willen van ruim 200 artiesten afscheid gaan nemen, want 

die vervuilen het systeem. Met die resterende 300 willen we 

geen distributiedeals of korte termijncontracten meer 

afsluiten, maar langere termijnafspraken maken. Dat zal geen 

verarming van ons aanbod veroorzaken. Wij gaan juist honderden 

miljoenen euro’s per jaar in lokale acts investeren.” 

 

En in Nederland? 

“In Nederland lopen momenteel ongeveer 15 actieve contracten. 

Dat zullen er tussen de 15 en 20 blijven.” 

 

Wat is nog het bestaansrecht van een eigen SONY BMG-kantoor in 

de Benelux? 

“In omzet is de Benelux geen top-10-markt meer, maar in marges 

is het een hele gezonde markt. Landen als Zweden en de Benelux 

lopen nog altijd voorop in de ontwikkelingen en voor veel 

nieuwe acts begint de carrière in die landen. In dat licht is 

de Benelux nog steeds een A-merk. Er zal in de Benelux dan ook 

altijd een SONY BMG-kantoor zijn.” 

 

Wat zie jij voor de komende maanden als jouw belangrijkste 

taken? 

“Nu de nieuwe seizoensindeling is gemaakt en de teams zijn 

ingedeeld staat het op papier. Nu moeten we nog zorgen dat het 

werkt en alle grote releases goed gehandeld worden.” 

 

Is je klus bij SONY BMG daarna geklaard? 

“Ik denk nu wel na over mijn toekomst ja. Eind 2005 is voor 

mij een ijkpunt. Over een maand of zes moet de zaak op de 



rails zijn. Als alles gewoon doorgaat, ook als ik er eens een 

keertje vier weken niet zou zijn, dan gaat het goed.” 

 

Je hebt sinds eindjaren negentig vele internationale 

reorganisaties doorgevoerd, de integratie van Zomba in BMG 

begeleid en het samengaan van Sony Music en BMG helpen 

doorvoeren. Hoe lang ga je dit werk nog leuk vinden? 

“Zolang het nog leuk is met mensen te werken. Ik wil nog elke 

week dingen leren, anders gaat de lol eraf. Wat ik wel 

probeer, is het nomadenleven van de afgelopen vijf jaar in te 

dammen. Ik heb nu bijvoorbeeld eindelijk weer een eigen huis 

in Nederland, in plaats van alleen maar bedrijfsappartementen. 

Dat idee alleen al geeft een hoop rust.” 

 

Wat zijn je ambities? 

“Ik zou wel eens een leuk vakblad willen runnen of ergens 

associate lector worden. Verder zijn de theaterwereld, film of 

tv aanpalende gebieden waar ik wel geïnteresseerd in ben. De 

functies binnen ons werkgebied zijn wel erg opgeblazen. Het is 

een vrij specialistische branche met veel ‘one trick pony’s’. 

Daar moet je voor waken en daar ben ik mij terdege van 

bewust.” 

 

 

<kader> 

 

Mission statements SONY BMG continental Europe: 

- meer investeren in lokaal repertoire 

- zeer sterk inzetten op ‘visual business’ 

- de consument centraler stellen 

- langer doorwerken aan hetzelfde product 

- bewerkstelligen van een verschuiving van eerstelijns naar 

tweedelijns inkomsten 

 

Steinkamp: “Dit zijn de dingen die we onze mensen proberen mee 

te geven. Het is een duidelijke boodschap van boven: ‘dit gaan 

we doen’. Het is een beetje als een groep Japanse toeristen 

dit uit de bus komt rollen en op zoek gaat naar de man met de 

vlag die zegt: ‘hier gaan we naartoe’. In dit tijdperk van 

verwarring heeft de muziekindustrie behoefte aan leiderschap. 

Dat, gecombineerd met visie, de wetenschap dat wij de 

bezuinigingen al achter de rug hebben en niet in de etalage 

staan, maakt van SONY BMG een hele leuke club. Dan zijn we 

toch mooi van Incontinentie Tours naar World Travel gegaan.” 


