
Je hebt bij platenzaken gewerkt en er zelf vier
gehad. Hoe zou het assortiment eruit zien als je nu
nog eigen winkels bezat?
“Ik zou kiezen voor winkels op A-locaties met
een grote oppervlakte en een zeer breed assorti-
ment. De hoofdmoot bestaat uit muziek op cd en
dvd.Van films, boeken en wellicht games zou ik
de toptitels en highlights uit de catalogus neer-
zetten. Hot items zou ik nu wel beter positione-
ren dan destijds gebruikelijk was.”

Waarom heb je jouw winkels verkocht?
“Ik wist al sinds 1986 dat mijn gezichtsvermo-
gen steeds minder zou worden. Nicolette (de
vrouw van Holzenbosch, red.) verving als het
ware mijn ogen en was ook degene die feitelijk
de winkels runde. In 1994 kreeg Nicolette een
ongeluk, waarna ze niet meer in staat was om in
de winkels te werken.Toen het gehoopte herstel
uitbleef, moesten we besluiten de winkels te ver-
kopen.”

De een zegt dat je er rijk van bent geworden, de
ander zegt dat je er geen stuiver meer voor kon krij-
gen. Wie heeft gelijk?
“We zijn er niet gierend rijk mee geworden,
maar hebben er wel altijd goed van kunnen
leven. De laatste winkel hebben we in 2001 aan
Free Record Shop verkocht. Juan da Silva vroeg
al jarenlang bij elke gelegenheid aan ons: ‘heb je
de sleutel bij je?’. Op een avond hebben we de
sleutel daadwerkelijk voor hem meegenomen.”

Kort na je aantreden als CPG-directeur zegden alle
grote deelnemers van detailhandelszijde onder
voorbehoud hun CPG-lidmaatschap op…
“Er speelden op dat moment twee zaken: aan de
ene kant had de Platen 10-daagse van 1995 niet
opgeleverd wat de detailhandel ervan verwacht
had, voor diverse winkelketens reden het lid-
maatschap op te zeggen. Vlak daarvoor was
Arcade uit de CPG gestapt. Sony dreigde daarna
ook met opstappen, omdat die het slecht kon
verteren dat Arcade van de campagne zou profi-

teren zonder daaraan te hebben meebetaald.
Blijkbaar dacht men dat dreigen uit het overleg
te stappen iets zou oplossen.”

Is het samenstellen van de verschillende premie-
cd’s in de loop der tijd niet steeds moeilijker gewor-
den?
“Vanuit de industrie ontstond steeds meer
obstructie voor de gratis tracks. Ook het feit dat
een cd, een product uit onze eigen branche, gra-
tis werd weggegeven, stuitte regelmatig op weer-
stand. Als alternatief hebben we in 2002 een
actie ontwikkeld waarbij reischeques werden
weggegeven. Op het laatste moment kon die
echter niet doorgaan, omdat een van de CPG-
leden te maken had met reisbureaus in eigen
vestigingen. Erg jammer, want ik zie nog steeds
kansen in de combinatie van entertainment en
reizen.”

Wat vind je de beste collectieve campagne ooit
gevoerd?
“Als je doelt op de meest succesvolle, dan noem
ik vanwege de verkopen Aangenaam… Klassiek.
Er zijn jaren geweest dat deze actie, dan bedoel

ik de verkochte aantallen promotie-cd’s plus
cheque-items, zorgde voor 10% van de totale
klassieke jaaromzet. Er waren jaren dat we
200.000 tot 220.000 dubbelaars verkochten. In
2002 en 2003 klapte dat in tot 160.000 stuks.
De hele markt is de afgelopen tijd gedaald, klas-
siek al helemaal. Bovendien is de afgelopen twee
jaren ook de Klassiek Kado-actie gevoerd (door
de uitgestapte CPG-leden Universal en Warner,
red.). Ik heb begrepen dat Klassiek Kado dit jaar
niet doorgaat. Dat houdt in dat Aangenaam…
Klassiek het beter moet doen dan vorig jaar.
Gebeurt dat niet, dan moet je misschien conclu-

deren dat het als concept zijn langste tijd gehad
heeft.”

Stel dat er straks geen fysieke dragers meer zijn,
betekent dat dan ook het einde van de collectieve
campagnes?
“Ik denk dat er nog heel lang heel veel op schijf-
jes wordt gezet. In dat kader kan ik me zelfs een
collectieve campagne met downloads voorstel-
len. Sterker nog, als ik even terugga naar de
vraag over het assortiment van mijn winkels
anno 2004, zou ik daar zeker zo’n downloadzuil
inzetten. Dat nog bijna geen winkelier zo’n
apparaat heeft staan, heeft te maken met de
omschakeling. We hadden dat destijds ook met
Het Nationale Muziekkado. De vraag was: wan-
neer ga je dat op cd uitbrengen? Aan de ene kant
probeer je de consument wakker te schudden
voor een nieuwe drager, maar aan de andere
kant moet er voldoende draagvlak zijn voor een
campagne. Dat is een eeuwige spagaat.”

Hoe vind je de collectiviteit in de entertainment-
branche functioneren?
“Daarin heeft een polarisatie plaatsgevonden.
Aan de industriekant staan steeds minder
majors. In het winkellandschap was V&D begin
jaren tachtig verreweg de grootste. Er waren
misschien 25 Free Record Shops en de volgende
keten had vier, vijf winkels. Tegenwoordig wor-
den meer zuilen gevormd en die zijn groot
genoeg om dingen zelf te doen. Daarom kijkt

men met argusogen naar wat de collectiviteit
nog oplevert en of dat voldoende is om het in
stand te houden.”

Wat is voor de ketens nog het belang van een sterke
collectiviteit?
“De doelstelling van de collectiviteit was altijd,
en zou nog steeds moeten zijn, zoveel mogelijk
consumenten te trekken naar winkels die aan
een campagne meedoen. Het doel van de cam-
pagnes is van 100 consumenten 110 te maken.
Het is aan de retailers zelf om ervoor te zorgen
dat die 10% extra mensen naar hún winkels

Nick Holzenbosch: over zicht en visie

“Onze branche is niet
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komen. De huidige collectieve cam-
pagnes zijn overigens wel bijna alle-
maal op specifieke genres, ofwel speci-
aalzaken, gericht.”

Is er dan nog wel een basis voor een col-
lectief orgaan?
“Ja, ik geloof absoluut in STEP, maar
je moet veel meer kijken naar instituti-
onele acties. In de laatste jaren van de
CPG hing het bestuur een relatieve
korte termijnstrategie aan, wat het
aangaan van noodzakelijke partners-
hips bemoeilijkte. Het bestuur wilde
zich niet voor langere tijd vastleggen,
omdat het niet wist of het nog wel zo
lang met de CPG verder wilde.”

Waarom heeft de CPG nooit gefungeerd
als collectieve spreekbuis voor de enter-
tainmentbranche, bijvoorbeeld bij het
naar buiten brengen van marktcijfers?
“Daarvoor hebben industrie en retail teveel
tegengestelde belangen. Op sommige vlakken
kan er inderdaad beter één spreekbuis zijn, als
de partijen maar onderling afspreken wat ze
naar buiten brengen. Zo moet op het gebied van
marktcijfers natuurlijk slechts één serie getal-
len gepresenteerd worden. Ik denk ook dat men
allang over afstemming praat.”

Nadat de Stichting CPG werd opgeheven startte de
NVGD met de winkeliersorganisatie STEP. Vind je
niet dat retail en industrie in deze tijden juist meer
zouden moeten samenwerken in plaats van min-
der?
“Het echte verschil is dat de tafel waaraan de
hele branche met elkaar kon spreken (wat men
op een gegeven moment dus niet meer nodig
achtte), verdwenen is. Op het gebied van cam-
pagnes is nog steeds sprake van samenwerking.
De acties worden nu echter door de retail geïni-
tieerd. Het is in deze constructie voor de indivi-
duele maatschappijen soms makkelijker om
‘nee’ te zeggen, omdat ze geen directe verant-
woordelijkheid meer hebben.”

Waarom heb je bij STEP een jaarcontract onderte-
kend?
“Omdat we wilden kijken hoe het zou gaan en
of de maatschappijen aan de campagnes zouden

meewerken. We hebben de Lowlands-campag-
ne,die in de CPG-tijd was voorbereid, afgemaakt
en zijn gestart met een nieuwe editie van Aange-
naam… Klassiek. Ondanks hun eigen klassieke
actie, deden Universal en Warner daaraan ook
weer mee. Het zag er goed uit. In april besloot
STEP echter dat ze zonder mij verder wilde.”

In welke branche lopen in jouw optiek interessan-
te mensen rond die de entertainmentbranche
vooruit kunnen helpen?
“Volgens mij zijn er steeds minder mensen die
in onze branche willen werken. Ze horen en
lezen er alleen maar negatieve dingen over.
Onze branche is lang niet meer zo sexy als ze
was. Dit is een branche waarin je opgroeit en
oud wordt.Velen stromen laag in en groeien dan
door.Bijna nooit komen mensen op hogere posi-
ties binnen. Dat heeft ermee te maken dat je
werkt met levend product, artiesten. Het zijn
geen willoze pakken Omo die in de markt gezet
moeten worden. Een ander groot verschil is het
enorme aantal nieuwe producten dat in onze
branche verschijnt.Welke andere branche intro-
duceert elke week duizend nieuwe producten?
Bij Omo denken ze een jaar na en komen dan
met Omo Plus.”

Wat wordt precies jouw rol bij GfK?
“Ik word daar manager operations division

entertainment, als dat tenminste op
het kaartje past. Ik ben in de Benelux
verantwoordelijk voor de verdere
uitrol van de entertainmentdivisie.We
willen niet alleen marktcijfers aan-
bieden op het gebied van audio, dvd,
interactief en boeken, maar ook het
servicepakket uitbreiden. In mijn
nieuwe functie neem ik de dagelijkse
operationele werkzaamheden van 
de entertainmentdivisie voor mijn
rekening, evenals de opleiding en
aansturing van de betrokken GfK-
mensen. Ik word zeg maar het
verlengstuk van Rein Wiendels (gene-
ral manager GfK, red.), neem hem
taken uit handen en leg rechtstreeks
verantwoording aan hem af. GfK wil
veel nauwer samenwerken met retail
en denkt mijn ervaring daarbij goed te
kunnen gebruiken. Daarnaast ben ik

nauw betrokken bij het opzetten van GfK’s
entertainmenttak in België.”

Hoe zou je jezelf karakteriseren?
“Ik houd helemaal niet van dat soort vragen.”
Zijn vrouw Nicolette valt hem bij: “Ik denk
dat Nick het best te omschrijven is met
het woord integer. Daarnaast is hij eerlijk,
sociaal, diplomatiek, in de zin van: begrip
voor alle belangen, humoristisch, behulpzaam
en altijd prominent aanwezig. Tegelijkertijd
is hij ongeduldig, heeft moeite om mensen uit
te laten spreken, geeft anderen niet snel gelijk
en kan - daaruit voortvloeiend - ook wel eens
drammerig zijn.”

Aan welke van die karaktereigenschappen heb je
de afgelopen 35 jaar het meest gehad?
“Uiteindelijk heb ik binnen de collectiviteit het
meest gehad aan de eigenschap ‘diplomatiek’.
Voor mezelf heb ik altijd de meeste genoeg-
doening gehaald uit het kunnen zeggen dat ik
integer ben. Hoezeer ik ook op collectief niveau
gewerkt heb, uiteindelijk doe je het natuurlijk
ook een beetje voor jezelf.”

Bovenstaande is een gedeelte van een uitgebreider
interview met Nick Holzenbosch. Dit staat in zijn
geheel op www.muziek-en-beeld.nl onder het kopje
Artikelen.
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