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Wat doet vanLeest
nou zo goed?

De zaken gaan voorspoedig bij

vanLeest, daar is iedereen het over

eens. Maar waarom neemt de keten

zo’n bijzondere plaats in binnen het

Nederlandse retaillandschap. Wat

doet het bedrijf zo goed? We vroe-

gen het enkele kenners, die en pas-

sant vertelden of de vernieuwde pui

(‘Music & Movies’) de lading beter

dekt dan de oude (‘Compact Discs’). 

Theo van der Horst, vertegenwoordi-

ger Munich Records voor de zuide-

lijke regio: “Mijn ervaring is dat er

op het inkoopkantoor bij vanLeest

echte liefhebbers zitten, mensen

met affiniteit voor muziek. Dat

strookt natuurlijk uitstekend met

onze eigen filosofie. Bij vanLeest zijn

ze nog bereid om breedterepertoire

neer te zetten, de nek uit te steken

voor wat minder bekende acts. Want

dat is een groot probleem in deze

branche, niemand durft dat nog. Zij

nemen risico’s en vertrouwen op de

informatie die wij geven. Datzelfde

hoor ik overigens van collega-ver-

tegenwoordigers. VanLeest appel-

leert aan een volwassen publiek, dat

is voor Munich natuurlijk ook gun-

stig. Wij beleefden in 2002 een goed

jaar, juist doordat we een iets ouder

publiek hebben. Dat zijn mensen die

geen kopie willen. Qua omzet is

vanLeest een van onze grotere klan-

ten. Wij kunnen er bijna onze com-

plete catalogus kwijt, uitgezonderd

de minder bekende reggaeacts. De

naamsverandering vind ik minder,

want wij doen tenslotte niet in films.

Zo krijg je toch het idee dat het meer

een breed georiënteerde entertain-

mentwinkel is, in plaats van vooral

een muziekzaak. Wel is het goed dat

hun dvd-assortiment zo uitgebreid

is, want ook bij ons groeit het aantal

muziek-dvd’s, al zijn het nu nog

vooral specialistische producten over

de blueshistorie en zo. Maar als wij 

Inkoop
“Het specialisme van onze inkopers
is, dat ze allrounders zijn en boven-
dien gek van muziek en film.
Daardoor kunnen we ook snel
schakelen. Overigens wordt dat nog
wel eens geromantiseerd. De inko-
pers zijn niet alleen maar muziek
aan het draaien. Ze worden ook
geacht mee te denken en marke-
tingplannen uit te werken. Het
grootste deel van de tijd ben je
meer onderhandelaar dan muziek-
liefhebber. Daarbij benaderen we
de industrie actief en gaan altijd uit
van onszelf. Uiteindelijk nemen wij
de beslissing. Ik vind dat je zelf
moet durven ondernemen en je
moet ook wel eens op je bek durven
gaan. Tegenwoordig wacht de
industrie eerder op acties die wij
initiëren dan andersom.”

Productgroepen
“Wij verkopen alleen cd’s (albums
en singles) en dvd’s. Onze stelling is
altijd geweest ‘we do what we like’.
De omzet die je eventueel laat lig-
gen door andere dingen niet te
doen, haal je terug door datgene
wat je doet goed te doen. Met dvd
zijn we vanaf dag één van start
gegaan. Zo bouwden we al snel een
naam op als dvd-winkel. In het
geval van superaudio-cd kwam
Sony zelfs naar ons toe, omdat ze
vonden dat die het beste bij onze
keten past. We denken momenteel
wel aan andere dragers en forma-
ten voor de toekomst, maar dat is
niet voor de korte termijn. Ik moet
wel zeggen dat de singlemarkt de
afgelopen jaren zo is teruggelopen

dat we vanaf nu niet meer elke sin-
gle als vanzelfsprekend zullen op-
nemen.”

Assortiment
“In principe wordt bij vanLeest alles
vanuit het hoofdkantoor in Eindho-
ven gestuurd. Wel kunnen de filiaal-
managers per artikel de aantallen
bepalen. Wij hanteren een basiscata-
logus die elke winkel minimaal een-
maal heeft staan. Deze items kunnen
ook niet door de filiaalmanagers ‘op
nul gezet’ worden. Voor acties stellen
we een tijdelijke basiscatalogus
samen, met datzelfde uitgangspunt.
We willen een winkel zijn waar ieder-
een binnen wil lopen en bepalen
daarbij zelf wat een klant bij ons kan
kopen. In plaats van aan de hand van
de maatschappijen mee te lopen, pro-
beren wij onze eigen toppers te creë-
ren.Als we ergens in geloven,gaan we
er ook vol voor. Norah Jones is daar
een goed voorbeeld van. Die hebben
wij omarmd en van haar cd verkopen
we er bovengemiddeld veel. Aan de
andere kant merken we dat de macht
van de media erg groot is. Een optre-
den bij Barend & Van Dorp of Ivo
Niehe kan een enorme verkoopim-
puls geven.”

Doelgroep
Vroeger hadden we de naam en de
uitstraling een dure winkel te zijn,
maar nu zijn we - als je dat zo mag
zeggen -meer ‘naar het midden’ opge-
schoven. Iedereen die geïnteresseerd
is in cd en dvd komt bij vanLeest.
Binnen die groep ligt het accent op de
tweeverdieners en 25-plussers. Dat
weten we omdat de gemiddelde beste-

ding per klant bij ons erg hoog is.Ons
specialisme is de catalogus en ik durf
te zeggen dat wij een van de beste
midprice-verkopers in Nederland
zijn. We bieden de toplaag aan voor
¤7,99. Dat is krap, maar de aantallen
maken dat goed.”

Organisatiestructuur
“Wij zijn een platte club, waarin van-
zelfsprekend wel beleidsmakers en 
-uitvoerders bestaan. Maar iedereen
spreekt elkaar bij de voornaam aan,
we organiseren eigen vanLeest-
feesten en betrekken het winkelper-
soneel zoveel mogelijk bij het runnen
van hun vestiging. We kennen dan
ook een zeer laag verloop. De meeste
mensen op het hoofdkantoor werken
hier al minimaal tien jaar. Hoewel
alles centraal gestuurd wordt, kunnen
de winkels wel hun eigen insteek
geven. Natuurlijk wordt de formule
daarbij wel bewaakt, maar doordat
ook de filiaalmanagers vaak al lang
bij het bedrijf werken, weten ze wat
er van hen verwacht wordt. Dat
maakt dat er zelden ingegrepen hoeft
te worden.”

Personeelsbeleid
“De eerste eis die wij aan ons perso-
neel stellen is liefde voor muziek en
film. Ook moeten mensen graag bij
ons willen werken. Je moet gedreven
zijn, geïnteresseerd in wat je doet, in
omzet maken en in vanLeest zelf.
Marketingkennis is vooral op het
hoofdkantoor van belang; in de win-
kels gaat het om gevoel voor service.
Voordat iemand aangenomen wordt,
vinden er twee à drie gesprekken met
verschillende personen plaats, die

Rob Baljeu, commercieel manager vanLeest:

“Je moet wel eens op je
bek durven gaan”

Dat de entertainmentbranche spannende tijden meemaakt, waarbij de druk van binnen-
uit en buitenaf opgevoerd wordt, moge duidelijk zijn. Maar er zijn altijd uitzonderingen
die de regel bevestigen… die plussen waar de rest mint en expanderen waar de rest hoog-
uit stagneert. VanLeest is daar een fraai voorbeeld van. Muziek en Beeld vroeg commer-
cieel manager Rob Baljeu om een toelichting op de diverse disciplines binnen de winkel-
keten. Kortom: vanLeest, of hoe het ook kan…

Achtergronden

Door Werner Schlosser

        



ook wat meer mainstream-dvd’s

krijgen, zal dat belang zeker toene-

men. De laatste jaren is vanLeest

beslist een van de prettiger ketens

voor ons geweest.” 

Rob Ploeger, salesmanager RCV Sell

Thru: “Hun geheim zit ‘m naar mijn

idee in de uitstraling van de win-

kels. Ze hebben een rustige uitstra-

ling, waardoor ze een andere doel-

groep aanspreken. VanLeest is voor

ons een goed adres om nieuwe

releases onder te brengen, maar

we verkopen daar ook de backcata-

logue-titels. Zij nemen zowel top-

titels als breedterepertoire af. De

naamsverandering is noodzakelijk

in deze tijd, gezien de teruglopen-

de cd-markt en de steeds groter

wordende populariteit van dvd. De

nieuwe naam is breder, omvat

meer. Het geeft de winkel een bre-

dere uitstraling dan alleen muziek.

Hun assortiment is gevarieerd,

zowel toptitels als breedtetitels zijn

goed vertegenwoordigd. Als je iets

zoekt dan kun je het bij vanLeest

vinden. Wat nog beter zou kunnen,

is een iets grotere naamsbekend-

heid.”
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allemaal het goede gevoel bij de kan-
didaat moeten hebben. Als iemand is
aangenomen, volgt een praktijktrai-
ning. Zo worden nieuwe filiaalmana-
gers eerst door een andere filiaal- of
regiomanager onder de hoede geno-
men en leren het vak op de werkvloer.
Ook worden ze door rollenspelen
getraind in situaties die zich in de
winkel kunnen voordoen.”

Winkellocaties
“Er wordt altijd gezocht naar geschik-
te A1- of A2-locaties. Onze formule
heeft veel ruimte nodig om alles te
kunnen presenteren, minimaal 120
m2. En er moet altijd al loop zijn op
die plek, zodat een nieuwe winkel
direct positief bijdraagt aan de omzet.
VanLeest heeft niet voldoende naams-
bekendheid om op een rustige plek te
gaan zitten en zelf mensen te trekken.
We hebben niet echt een beleid op
overnamegebied. Het komt zoals het
komt. Het afgelopen jaar hebben we
even pas op de plaats gemaakt, omdat
we het jaar daarvoor gegroeid waren
van 35 naar 45 winkels. Dat legt
behoorlijk beslag op je organisatie.
Toch willen we binnen enkele jaren
doorgroeien naar 65 filialen. Dat zul-
len allemaal eigen winkels zijn, want
alleen dan is het goed beheersbaar op
de vanLeest-manier.”

Winkelrouting
“Alle winkels hebben in principe
dezelfde inrichting, al is dat natuur-
lijk afhankelijk van de vorm van de
winkel. Maar de eerste vijf à zes
meters hebben een identieke inde-
ling: daar staan het actiematige werk
en de eigen marketingprojecten. Die
eerste meters bepalen voor een groot
deel je omzet en de verwachtingen die
je wekt bij je klanten. Onze vaste
klanten komen elke week wel een
keer binnen, dus die moet je steeds
iets nieuws bieden. Daarom zit er veel
wisseling in de campagnes, al geven
we die wel de tijd om te gaan werken.
De toonbank is in onze winkels pri-

mair de plaats waar afgerekend
wordt… niet onbelangrijk! De balie
moet vooral overzichtelijk zijn, ook
voor het personeel, en wordt dus niet
volgepropt met producten.Wel staan
daar onze prioriteiten:de cd en single
van de week. Natuurlijk proberen we
mensen ook te stimuleren tot impuls-
aankopen. Daar zijn de zogenaamde
‘wedding cakes’ (ronde tafels met
aanbiedingen, red.) heel belangrijk
in.”

Productpresentatie
“We kiezen zelf onze acties en pos-
materiaal.Veel van dat materiaal ont-
werpen en maken we zelf, niet alleen
voor onze eigen marketingacties,
maar in samenwerking met de maat-
schappijen ook voor hun landelijke
campagnes. Het pos-materiaal dat bij
de maatschappijen vandaan komt,
bestellen we op maat, zodat er niets
weggegooid hoeft te worden. Op dat
punt wordt nog veel geld over de balk
gesmeten. Wij willen de maatschap-
pijen stimuleren dat geld anders te
besteden. Op dit moment zijn we
bezig met de ontwikkeling van com-
puterschermen waarop klanten (mu-
ziek-)dvd’s kunnen bekijken. Dat
systeem willen we op korte termijn in
de winkels hebben, al gaat dat wel ten
koste van de ruimte op de toonbank.
Als alternatief hebben we al in veel
winkels plasmaschermen hangen,
waarop de hele dag dvd’s gedraaid
worden.”

Acties
“Het hele jaar door voeren wij acties
in onze winkels. Vast thema is onder
meer de Big Music Sale, die loopt van-
af de kerst tot half februari en in de
zomermaanden. Vorig jaar zijn we
gestart met de Music & Movies Mara-
thon, dat moet een terugkerend feno-
meen worden. Daarnaast organiseren
we sinds twee jaar de Dvd-maand.Dat
wordt voortaan een vaste maand in
het voorjaar: maart of april.Op collec-
tieve acties ben ik niet tegen, maar die

moeten wel zin hebben. Denk aan
Aangenaam… Klassiek - waar nu Klas-
siek Kado naast is gekomen -en Global
Sounds, al mag die van mij voortaan
wel iets breder.De Lowlands-campag-
ne vond ik een goed begin; ik hoop dat
die vervolgd wordt. Barend (Fransen,
directeur vanLeest, red.) zit in diverse
CPG-stuurgroepen, dus wij denken
daar wel actief over mee.”

Marketing
“Er staan ons diverse eigen marke-
tingmiddelen ter beschikking. Ons
blad People & Music bijvoorbeeld, dat
viermaal per jaar verschijnt en intus-
sen aan haar vijfde jaargang begonnen
is. Daarin kunnen we achtergronden
over artiesten en acties kwijt. Het blad
is gratis en wordt zowel door klanten
als industrie zeer positief beoordeeld.
Daarnaast is er de Luisterpas,die onze
klanten zeven dagen omruilrecht ver-
leent.Er zijn al 75.000 kaarten wegge-
zet, maar de ervaring leert dat nog
geen 3% van de producten geretour-
neerd wordt.Sinds eind vorig jaar heet
de Luisterpas de Music & Movies
Card. ‘Music & Movies’ is sinds die tijd
ook de nieuwe pay-off van vanLeest.
De Music & Movies Card geeft kaart-
houders 10% korting op alle cd’s en
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“We willen binnen enkele jaren doorgroeien naar 65 filialen”
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Ton Gepkens, onafhankelijk salesbureau

Heartselling: “VanLeest is zeker een key

account van ons. Free Record Shop

heeft zo’n 160 winkels, vanLeest onge-

veer eenderde daarvan. Relatief gezien

doet vanLeest het dan beter. Wij leve-

ren ze hoofdzakelijk audio, maar het

aandeel dvd groeit. We vertegenwoor-

digen de Strengholt-catalogus en daar

zitten niet-muziektitels bij over het

koninklijk huis, alsmede humor en

sport. Ik kom al zo’n twaalf jaar bij

vanLeest. Wat opvalt als zeer onder-

scheidend gegeven is dat de mensen

op de inkoop er lang blijven zitten. Bij

Free zie je veel meer verschuivingen.

VanLeest opereert kleinschaliger dan

bijvoorbeeld Rigu en Free, maar heeft

meer liefde voor en kennis van het

muziekproduct. Daarom doen ze het

ook zo goed, want het vertaalt zich naar

de formule. Niet voor niets heeft

Breukhoven indertijd vanLeest gekocht.

Het zijn wel harde onderhandelaars en

dat moet ook wel. Van alle ketens heb-

ben ze op muziekgebied een van de

betere assortimenten. Ze hebben zelfs

nog een beetje klassiek staan, al is dat

wel minder geworden. Voor wat betreft

assortiment hebben ze alleen de echte

popspeciaalzaken nog voor zich. Ik

begrijp de naamswijziging heel goed,

want met ‘Compact Discs’ op de pui

denk je al snel dat ze daar geen dvd’s

verkopen. De nieuwe titel slaat de spij-

ker op zijn kop. Free Record Shop heeft

nog steeds ‘record’ in de naam, maar

de omzet komt allang niet meer van de

muziek. VanLeest is vooral een muziek-

winkel, ze hebben geen games of vi-

deo’s. Het is geen Free Record Shop, die

van alles een graantje meepikt. Echte

muziekliefhebbers komen daar niet zo

snel meer op af. Free heeft in elk geval

de oudere doelgroep eruit gedonderd.

Wat vanLeest nog kan verbeteren is het

breedteaanbod. Met name in het ‘plat-

tere’ Nederlandstalige genre, waar wij

namens Dureco veel van in de catalo-

gus hebben. Dan heb ik het over Frans

Bauer en zo, een doelgroep die nogal

eens vergeten wordt door de industrie.”

dvd’s. Ook denken we eraan speciale
concerten of avonden te organiseren.
Zo willen we een binding met van-
Leest creëren. Aangezien we nog
geen landelijke dekking hebben is het
nog niet opportuun zelf landelijke
campagnes op te zetten. Daarom wer-
ken we allereerst aan landelijke
naamsbekendheid, onder meer door
vermelding van onze naam of ons
logo in radio- of tv-spots bij acties van
de maatschappijen. Ook doen we veel
aan promotie via regionale media in
plaatsen waar een vanLeest-filiaal zit.
Daarom is het ook van groot belang
om te groeien naar 60 à 65 winkels.”

Prijsstelling
“Wij doen veel aan prijsdifferentia-
tie, waarbij de hoogte van onze ver-
koopprijzen zowel gebaseerd is op
omloopsnelheid als op marge. Je
moet immers altijd marge maken om
geld over te houden. We hebben nu
een gedurfde prijsstelling, waarmee

we tot de laagste van Nederland
behoren.”

Voorraadbeheer
“Goede inkopers weten wat de markt
vraagt. We screenen elke dag de ver-
kopen in de filialen en zitten er dus
bovenop. Dat moet ook wel, want de
looptijd van een topper is steeds korter
geworden. Titels die niet op voorraad
zijn,kunnen door ons besteld worden.
Alleen bij hele grote aankopen vragen
we dan een aanbetaling, maar vaak
zijn het vaste klanten die producten
bestellen. Hier op het hoofdkantoor
hebben we een aparte inkoper die o.a.
de klantenbestellingen doet.”

Concurrentie
“Zonder concurrentie zou het wel
heel saai zijn. En of die nu van
traditioneel of non-traditioneel komt,
wij behandelen iedereen met respect
en dat is wederzijds. We doen vooral
wat we zelf willen en proberen ons

juist van onze concurrenten te
onderscheiden. De non-traditi-
onelen opereren toch vooral op
de dvd-markt. Daar worden alle
hot items afgeschoten. Internet
is in mijn ogen geen bedrei-
ging, maar een uitdaging. Wij
zien dat als winkel 46. Hoe
meer mensen met muziek of
dvd in aanraking komen, hoe
belangrijker voor de bedrijven
die het verkopen. Want Neder-
land winkelt graag en die bele-
ving krijg je nooit op internet.”

Internet
“Wij nemen onze online-win-
kel zeer serieus. We gaan daar
dit jaar ook campagnes voeren,
die losstaan van acties in de
fysieke winkels. Daar zijn nu
twee mensen fulltime mee
bezig. Het gaat om campagnes
die naast elkaar moeten kunnen
bestaan. Zo kun je op internet
heel goed met voornoteringen
werken. En terwijl in de win-

kels cd beter loopt dan dvd, is dat op
internet andersom. Ook zijn we met
de maatschappijen in gesprek over het
aanbieden van betaalde downloads.”

Communicatie
“Wij kennen bij vanLeest geen verga-
dercultuur. Naar de winkels toe heb-
ben we een eigen berichtenverkeer-
systeem via de computer en wekelijks
een papieren weekmemo. Daarnaast
loopt er momenteel een proef,waarbij
twee winkels een direct (e-)mail-ver-
binding met het hoofdkantoor heb-
ben. Op die manier kunnen ze heel
snel en persoonlijk antwoord krijgen
op vragen.Als die proef slaagt,worden
alle winkels dit jaar op dat systeem
aangesloten.”

Huisstijl
“Ons logo straalt klasse uit en kwa-
liteit. En in de winkelinrichting is veel
hout verwerkt, wat een gevoel van
degelijkheid oproept. Kwaliteit en
degelijkheid zijn kwalificaties waar-
mee we ons bedrijf graag geassocieerd
zien. Niet alleen de winkels en het
assortiment, maar ook het personeel
moet dat uitstralen. Dat willen we ook
terugzien van onze partners. De kwa-
liteit aan industriezijde is echter sterk
wisselend, afhankelijk van de mensen
die je spreekt. Vooral onkunde en
ongenuanceerdheid stuiten me tegen
de borst. Veel mensen waarmee we
moeten werken weten niet eens hoe
een vanLeest-winkel eruitziet. Ik moet
zeggen dat de dvd-maatschappijen
veel meer betrokken zijn bij het pro-
duct dat zij verkopen.Ook qua marke-
ting zijn ze veel verder dan de cd-
industrie. Daar hebben we dan ook
nog veel te winnen.”

Toekomstplannen
“Ik ben ervan overtuigd dat wij de
komende jaren goed kunnen blijven
bestaan met de productgroepen die we
nu voeren: Music & Movies. We doen
wat we willen en waar we goed in
zijn.”

Achtergronden

‘30

‘70

‘93

‘97

‘98

‘01

‘02

Beginjaren 30 - 
Eerste winkel in Eindhoven

Vanaf de jaren 70 - 
Uitbreiding naar meerdere filialen 

8 februari 1993 - 
Overname door Free Record Shop

April 1997 -
Overname van Superclub

November 1998 - 
Overname van Fox

Augustus 2001 - 
Overname van 
Muziekcentrum De Wilde

2002 - 
Opening MegaStore Eindhoven

Tijdbalk met korte historie
van vanLeest:


