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Achtergronden

De overname door GfK betekende in de praktijk 
dat de stichting Phononet eigenaar zou blijven 
van de systemen en GfK MS deze inlicenseert. 
De deal besloeg in eerste instantie drie jaar, maar 
dat de toekomstplannen van GfK op de langere 
termijn gericht zijn, blijkt wel uit het feit dat de 
licentie onlangs al met nog eens drie jaar werd 
verlengd.

Gatekeeper
Waarom ging onderzoeksbureau en hitlijstsa-
mensteller GfK überhaupt met Phononet in zee? 
Het antwoord is, zoals zo vaak in de ogen van 
Holzenbosch, simpel. “Niet alleen de branche, 
maar ook GfK is gebaat bij een optimale catalogus. 
Omdat elke maatschappij input levert voor het 
systeem en dat op zijn eigen manier doet, zijn er 
gaandeweg veel inconsequenties ingeslopen. Als 
gevolg daarvan komt er veel handwerk kijken 
bij het samenstellen van de hitlijsten, omdat het 
matchen van de gerapporteerde verkoopcijfers 
met de titels zoals die bij ons bekend zijn een 
hele klus is.” Om te komen tot een database met 
een eenduidige en heldere structuur, is een twee-
sporenbeleid ontwikkeld. In september begint 
een opschoning van de ruim 200.000 titels in de 
catalogus en ondertussen wordt de laatste hand 
gelegd aan de zogeheten ‘gatekeeper’. Dit is een 
functie binnen de database die alle circa 100 
nieuwe releases per dag ‘opvangt’. Die gegevens 
worden vervolgens door medewerkers van GfK aan 
de Phononet-standaard aangepast. Holzenbosch 
verwacht dat dit hele proces zo’n twee manjaren 
in beslag gaat nemen. Zodra de catalogus helemaal 
op orde is, zal dit echter resulteren in een snellere 
en nauwkeurigere uitdraai van de verkoopcijfers, 
belooft Holzenbosch.

Long tail
Behalve als bestelsysteem voor de entertainment-
retail, fungeert Phononet (in de vorm van het 
programma Phonocat) ook als outputsysteem naar 
winkeliers en consumenten. Anders gezegd: de 
gegevens in de Phononet-database (data, audio- én 
beeldmateriaal) vormen de basis voor talloze instore-

informatiesystemen en webshops. De opschoning 
komt ook de Phonocat-gebruikers ten goede. Die 
hadden tot nu toe veel redactioneel werk aan het 
corrigeren van alle gegevens, maar dat blijft hen 
voortaan automatisch bespaard. Holzenbosch is er 
dan ook van overtuigd dat het systeem met beide 
benen in de hedendaagse praktijk staat. “Phononet 
is een verzameling van alle actieve entertainment-
producten in Nederland en België. Daardoor kan 
het, vooral via Phonocat, meer artikelen zichtbaar 
maken dan welke winkel dan ook. Het is in mijn 
optiek de ultieme tool om 
de long tail-gedachte te 
realiseren.”

Vmi
Als de opschoning achter 
de rug is, is de audiomarkt 
volgens Holzenbosch 
prima voorzien. Onder-
tussen zal GfK ook de 
distributeurs en retailers 
op video- en gamegebied 
proberen te overtuigen, 
die nu nog niet op het 
systeem zijn aangesloten. 
Want waarom zouden de 
usp’s van Phononet niet 
voor hen gelden? “Een 
optimale catalogus is 
voor iedereen het beste, 
en je kunt je afvragen 
of je als maatschappij 
je order entry zelf moet 
willen doen”, meent Hol-
zenbosch. “Bovendien is 
Phononet een onafhan-
kelijke partij.

Dat laatste is volgens 
hem ook een belangrijk 
voordeel in het kader 
van een mogelijk ander 
uitvloeisel van het be-
stelsysteem: “Door de 

bestaande relaties die via Phononet lopen tussen 
retail en industrie, zijn wij makkelijk in staat vmi 
(vendor managed inventory, WS) te faciliteren. We 
doen momenteel onderzoek om te kijken of we 
vmi dusdanig kunnen ontwikkelen dat het voor 
winkeliers en maatschappijen interessant is om 
dat via Phononet te laten lopen. Ik durf te stellen 
dat wij vanuit onze huidige positie als intermediair 
een betere prijs-kwaliteitverhouding kunnen 
bieden dan derden. Dat komt in de praktijk neer 
op betere marges en minder retouren.”

Met de vraag of GfK de entertainmentbranche 
zo langzamerhand niet heel stevig in haar greep 
krijgt, is Holzenbosch het niet eens. “Wij zijn er 
niet op uit een machtspositie te creëren of uit te 
bouwen, maar proberen de markt steeds meer 
services te verlenen.”

Eind vorig jaar werd bekend dat GfK Benelux Marketing Services (GfK MS) per 
1 januari 2007 de activiteiten zou overnemen van stichting Phononet. Ruim 
een halfjaar later maakt Nick Holzenbosch, manager Phononet bij GfK, zijn 
plannen met het bestelsysteem bekend.

Door: Werner Schlosser

Phononet en Phonocat kunnen ‘long tail’ faciliteren

“Kwaliteitsslag moet optimale 
catalogus opleveren”
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