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Door Werner Schlosser

ns doel is natuurlijk een winst-

gevend bedrijf te worden”, aldus

projectmanager Maurice van Uden. Hij zegt bin-

nen een half jaar zo’n 2,5 miljoen pageviews per

maand te willen realiseren. Daartoe zal – omgere-

kend – ter waarde van vijf miljoen gulden aan

promotie worden gedaan via Telegraafpublicaties

als muziekblad OOR en ochtendkrant Sp!ts. “Als

dat target bereikt wordt en we dus doorgaan, zul-

len mijn taken worden overgenomen door iemand

die op de marketingafdeling bij een platenmaat-

schappij gewerkt heeft”, zegt Van Uden. “Volgen-

de maand gaan we al de eerste gesprekken voeren,

dus we hebben goede verwachtingen.”

Hoe werkt het?
Iedere artiest kan zijn muziek op non-exclusieve

basis bij Outloud aanbieden. Daarnaast staat het

de artiest vrij om elk denkbaar platencontract af te

sluiten. Van al het ingezonden materiaal beoor-

deelt een team van ervaren A&R-managers - allen

afkomstig van een major - of het ook daadwerke-

lijk via de site zal worden aangeboden. Producer

Patrick van Rhijn noemt als beoordelingscriteria:

“De balans tussen de instrumenten en de geluids-

kwaliteit, maar het is ook belangrijk dat het een

goede bijdrage levert aan de site.” Wanneer de

muziek de selectie heeft doorstaan, wordt elk

nummer op een groot aantal punten geclassifi-

ceerd: genre, sfeer, referenties, ‘sound’, enzo-

voort. Hierdoor beschikt de site ook over een

unieke zoekmachine. Bezoekers hoeven maar de

naam in te typen van een populaire artiest die zij

leuk vinden, waarna Outloud zoekt naar eigen

acts waarvan de muziek aansluit bij die van de re-

ferentieartiest.

Afdrachten
Artiesten die hun nummers via de nieuwe MP3-

site aanbieden, stellen per cd minimaal twee

tracks beschikbaar voor gratis downloading. Be-

zoekers kunnen na beluistering besluiten via de

site de hele cd aan te schaffen. De verkoopprijs

van de cd’s wordt door de artiesten zelf bepaald,

waarna zij de helft van de opbrengsten uit ver-

koop krijgen overgemaakt. Ook het auteursrecht

van het aangeboden materiaal blijft in handen van

de uitvoerende artiesten. Outloud heeft echter nog

geen afspraken gemaakt met Buma/Stemra. “Dat

is een gecompliceerde materie”, zegt Van Rhijn.

“Buma behartigt normaal gesproken de belangen

van artiesten binnen

Nederland, maar nu heb

je ineens Nederlandse

artiesten van wie het

materiaal op een Engel-

se site staat en door bij-

voorbeeld een Frans-

man wordt gedownload.

We willen echter graag

een licentiedeal met

Buma, en zijn daarover

dan ook met hen in on-

derhandeling.”

Advanced marke-
ting services
‘Iedere muziekliefheb-

ber’ behoort volgens Van Uden tot de doelgroep

van Outloud, maar hij merkt op dat de site veel be-

zocht wordt door A&R-mensen. Het is dus zowel

op consumenten gericht als een business-to-busi-

nessproject. Zo wil het bedrijf zich met nadruk

profileren als testplatform voor platenlabels, als

marketinginstrument op maat. Tegen betaling

worden gegevens verstrekt als: wie downloaden

de songs, hoe oud zijn zij, van wie zijn zij fan, en-

zovoort. Op deze manier kunnen platenmaat-

schappijen alvast de reacties op een artiest meten,

zelfs al voordat er een contract aangegaan of plaat

uitgebracht is, en uitgevers kunnen nieuw talent

ontdekken. “We zijn weliswaar zelf geen platenla-

bel, maar tekenen wel de beste acts van de site.

Wij hebben de afspraak met EMI Publishing, dat

die dan bij hen ondergebracht worden”, aldus Van

Rhijn.

“De gelden die met deze ‘advanced marketing

services’ worden verdiend, bedragen zo’n 30%

van onze omzet”, zegt Van Uden. “Ook bannering

en licensing nemen elk 30% voor hun rekening.

Maar vooral die advanced marketing services wil-

len wij op de langere termijn uitbreiden, want

juist daarin ligt onze toegevoegde waarde.”

Free Record Shop
“Binnenkort zullen wij ook nauw

gaan samenwerken met Free Record

Shop”, zegt hij. “We willen om de

paar maanden een cd met talent van

de site gaan aanbieden, en je kunt je

voorstellen dat die op termijn ook bij

Free Record Shop te koop zal zijn.

Maar om te beginnen wordt hun be-

staande internetwinkel gelinkt aan

onze site. Het streven is, dat mensen

vanaf half april op de Outloud-site

kunnen doorklikken naar de Free-site

om daar cd’s te bestellen. Zij wilden

zelf ook al zo’n soort site opzetten,

maar deze samenwerking met

Peoplesound scheelt hen veel kosten. En anders-

om is het voor Peoplesound voor de toekomst in-

teressant dat Free Record Shop plannen heeft

voor beveiligde digitale distributie.”

Offline-activiteiten
Overigens heeft Outloud ook binding met de fy-

sieke wereld. Zo wil het Outloud On Stage-avon-

den organiseren, en kunnen de op de site verte-

genwoordigde artiesten zich inschrijven voor de

voorronden van een bandcompetitie, waar zij

door een vakjury zullen worden beoordeeld. “Van

Mercury hebben we de toezegging dat zij de uit-

eindelijke winnaar van de Outloud Award een

contract zullen aanbieden, en die zal ook eind juli

tijdens de Nijmeegse Zomerfeesten optreden in

het voorprogramma van de hoofdact”, aldus Van

Uden .

Op 1 maart jongstleden ging outloud.nl van start, een samenwerking van uit-
geefconcern Telegraaf en het Britse peoplesound.com. Feitelijk is Outloud de
Nederlandse tak van die muzieksite. Via Outloud kan de muziek van 11.500
artiesten legaal worden beluisterd en gedownload, al betreft het voorlopig
slechts 300 Nederlandse acts.

Outloud.nl: testplatform voor de 
industrie en artiesten
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Patrick van Rhijn: “Het is belangrijk dat de

muziek een goede bijdrage levert aan de

site”  (foto: Ralf Collaris)


