
Balktekst: Interview 

 

Ruud Severien, md ODS Business Services: 

 

“Over twee jaar willen wij de onbetwiste nummer 1 zijn” 

 

Eind vorig jaar werden de vestigingen van Deluxe Media 

Services in Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Scandinavië 

én de Benelux overgenomen door Optical Disc Service. Hoewel 

fysieke dragers al door menigeen worden afgeschreven, denkt 

managing director Ruud Severien de omzet van het repliceer- en 

distributiebedrijf binnen enkele jaren te kunnen verdubbelen. 

 

Door Werner Schlosser 

 

Waarom heeft Rank Group Deluxe van de hand gedaan? 

“Daarover is men, ook naar mij, niet altijd even open geweest. 

De officiële lezing luidt, dat Deluxe strategisch niet in het 

Rank-portfolio paste. In het analoge tijdperk was het een 

melkkoe, maar toen het digitale tijdperk aanbrak, moest er 

flink worden geïnvesteerd. Ik vermoed dat dat de bottleneck 

was. Door de aanvankelijke aarzeling er extra geld in te 

steken, is Rank/Deluxe laat in dvd gestapt. Te laat in mijn 

optiek, want de markt was toen al herverdeeld. Overigens is 

Rank na de verkoop van Deluxe en de Hard Rock Cafés helemaal 

teruggegaan naar zijn corebusiness, gaming, dus wellicht was 

dat ook een overweging.” 

 

Wat heb je de afgelopen maanden concreet van de overname 

gemerkt? 

“Ik kom uit een corporate omgeving, maar ben nu één stap 

verwijderd van de entrepreneur die de touwtjes in handen heeft 

(ODS-ceo Wilhelm Mittrich, WS). Die hakt snel knopen door, 

waardoor alles veel sneller verloopt. Praktisch gezien heb ik 

nu ook de verantwoordelijkheid over het lokale salesteam van 

ODS, dat orders binnenhaalt voor de fabrieken in Oost-

Duitsland en Polen. Met onze distributiesystemen bemoeit ODS 

zich overigens niet, daar hebben zij geen verstand van. Zij 

zijn gespecialiseerd in het persen van dragers en hebben daar 

een goedlopend distributieapparaat bij gekocht. De eerste twee 

maanden van dit jaar zijn we vooral bezig geweest met de 

integratie en rebranding, nu gaan we weer vooruitkijken.” 

 

Gaan jullie nu ook alleen dragers verspreiden die door de ODS-

fabrieken zijn gemaakt? 

“Nee hoor, dat is een separate dienst. Paramount repliceert 

bijvoorbeeld bij Technicolor. Wij bieden klanten een 

menukaart. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik geen pogingen 

ga doen. Elke dienst die wij leveren, biedt mogelijkheden om 

er andere diensten aan te knopen en daardoor kosten te 

besparen. In de Benelux werkt ODS Business Services vanuit 

onze klassieke takken: persen en distribueren. Daarnaast zijn 



echter ook andere diensten ontwikkeld, zoals content- en 

datamanagement, authoring & creatief ontwerp, duplicatie, 

printmanagement, de vervaardiging van verpakkingen. Daarmee 

willen we oplossingen bieden voor het complete digitale 

datamanagement, de productie en logistiek.” 

 

Zijn er al bedrijven in zo’n totaaloplossing geïnteresseerd? 

“Ik verwacht dat wij op korte termijn de eerste contracten 

voor additionele services zullen afsluiten, met name voor 

printmanagement en digitale services als authoring en creatief 

ontwerp. Het hele idee is dat wij maatschappijen vanaf een 

veel eerder stadium in de supply chain kunnen bijstaan, wat 

tot forse besparingen moet kunnen leiden.” 

 

Zowel jullie toeleveranciers als afnemers vragen steeds meer 

om maatwerk. Hoe bewaart ODS de balans tussen flexibiliteit en 

kostenbeheersing? 

“Door pas zo laat mogelijk in de supply chain te bepalen hoe 

een product eruit moet zien, kun je veel overbodige kosten 

vermijden. Op die manier gaan maatwerk en kostenbeheersing 

hand in hand. Hoe minder partijen bij dat traject betrokken 

zijn, des te makkelijker het in de hand te houden is. Mede 

dankzij de overname van Deluxe is ODS momenteel de enige die 

zo’n compleet dienstenpakket kan bieden. Daardoor zijn wij 

klaar voor een toekomst, die we zelf hebben helpen vormgeven.” 

 

Een van de taken van de nieuwe salesdirector Michel van der 

Wal wordt ‘het optimaliseren van de (samen)werking tussen de 

verschillende onderdelen van de supply chain’. Wat houdt dat 

concreet in? 

“Zoals je al zei, vragen winkeliers steeds meer om maatwerk en 

niemand kan beter aangeven hoe dat eruit moet zien dan de 

retailer zelf. De meeste maatschappijen die ik ken, zijn erg 

op de inhoud gericht, terwijl de vorm - waarvan de logistiek 

deel uitmaakt - voor winkeliers minstens even belangrijk is. 

Michel kent de markt en heeft veel ingangen bij retail, dus 

die onderlinge afstemming is bij hem in goede handen. Ook 

verwacht ik dat Michel een aantal muziekmaatschappijen voor 

ODS kan interesseren. Deluxe was van oudsher erg op de 

filmindustrie gericht.” 

 

Hoe ontwikkelen omzet en winst van ODS zich in de Benelux? 

“Wij maken momenteel driejarenplannen. Daarin wordt opgenomen 

dat wij onze omzet in 2009 verdubbeld willen hebben vergeleken 

met 2006. Dat gaan wij doen door nieuwe kanalen aan te boren. 

Deluxe was altijd gericht op de major studio’s, maar als ODS 

willen wij ook meer middelgrote en kleine(re) klanten 

aantrekken.” 

 

De aantallen verkochte dvd’s blijven stijgen, maar de prijs 

staat ernstig onder druk. Welke impact heeft dat op ODS? 



“Dit jaar zullen de inkoopprijzen nog wel iets dalen, waardoor 

het volume nog een beetje zal groeien. Ik denk dat dat een 

autonome groei oplevert van 3 à 4%. Daarna is de rek er wel 

uit. Dat groeipercentage is voldoende om onze omzet op peil te 

houden, als wij althans verder niets zouden doen. Maar zoals 

gezegd, willen wij nieuwe marktsegmenten aanboren, daar zit 

voor ons de winst. Op dat vlak gaan wij veel activiteiten 

ontplooien.” 

 

Zijn jullie al klaar voor HD-DVD en Blu-ray? 

“Vanaf april is HD-DVD-capaciteit beschikbaar in onze fabriek. 

Er is voor gekozen nog niet in Blu-ray te stappen, maar als 

klanten erom vragen en we kunnen het rendabel maken, dan gaan 

we daar zeker in mee.” 

 

Hoelang blijft ODS nog investeren in het uitbreiden van haar 

productiecapaciteit voor fysieke dragers? 

“We zullen voldoende blijven investeren om het groeipad dat we 

voor ogen hebben, te kunnen realiseren. Content zal weliswaar 

niet eeuwig meer via fysieke dragers geconsumeerd worden, maar 

ik ben ervan overtuigd dat dit de komende vijf jaar nog wel 

het geval zal zijn.” 

 

In hoeverre blijven jullie focussen op fysieke distributie en 

distributie naar fysieke kanalen? 

“Dat hangt nauw samen met de keuzen die onze klanten maken. We 

zijn nu echter onderdeel geworden van een groep die een breder 

palet aan diensten biedt en ontwikkelt. Data- en 

contentmanagement zijn daar voorbeelden van en die worden 

zeker aan onlinekanalen aangeboden.” 

 

Tijdens een eerder Muziek en Beeld-interview, bijna vierenhalf 

jaar geleden, zag je het kopiëren van dvd’s nog niet als een 

bedreiging. Is dat veranderd? 

“Ik schijn op dat gebied een afwijkende mening te hebben. Toen 

ik nog niet zo lang in het vak zat, waren de maatschappijen 

vaak panisch als een van hun films op tv werd uitgezonden. 

‘Dat kost ons omzet’, zeiden ze dan. Ik zeg: ‘Elke vorm van 

aandacht is promotie voor je product’. Het betekent immers dat 

er belangstelling voor is. Zo zie ik ook het ‘illegale’ 

downloaden, waarvan voor mij niet vaststaat dat dit meteen 

verloren omzet zou zijn. Maar laat duidelijk zijn dat ik alle 

vormen van kopiëren, gericht op het genereren van omzet, 

diskwalificeer. Bijna alle maatschappijen willen de massamarkt 

bedienen. Mijn primaire overtuiging, die ik niet zo gauw met 

feiten kan staven, is dat de massa bereid is geld te betalen 

voor content. Het succes van iTunes toont dat wellicht aan en 

geeft aanleiding tot optimisme. Uiteraard schuilt in digitale 

distributie – juist voor ons – tevens een gevaar, waarvan we 

nog niet weten wanneer het ons zal bereiken. Maar de slechte 

ervaringen op muziekgebied zullen ertoe leiden dat andere 



content owners er anders mee omgaan, zodat een genormaliseerde 

situatie ontstaat.” 

 

Heb je het idee dat de filmindustrie al adequaat op deze 

dreiging inspeelt? 

“Door een slechte onderlinge samenwerking hebben ze daar de 

marge al vroegtijdig uit de producten geslagen. Toevallige 

bijkomstigheid is, dat dvd’s goedkoop in de winkels liggen, 

net op het moment dat het gevaar van piraterij grootschaliger 

om de hoek komt kijken. Daardoor loopt de filmindustrie nu 

minder risico’s dan de muziekbranche destijds. Daarnaast zie 

je, dat tegelijkertijd allerlei ander materiaal op dvd 

beschikbaar gemaakt wordt, wat ogenschijnlijk ook nieuwe 

inkomstenstromen oplevert.” 

 

ODS is technisch in staat bestellingen van consumenten te 

verwerken en bezorgen. Hebben jullie al toestemming van de 

maatschappijen om rechtstreeks zaken te doen met consumenten? 

“Wij zijn ontstaan als een b2b-bedrijf, maar de 

contenteigenaar bepaalt in hoge mate wat wij doen, dus als een 

klant erom vraagt, kunnen wij zo’n service wel optuigen. 

Sterker: op de tekentafel is die al helemaal klaar. Maar bij 

veel van onze klanten heerst het gevoel dat je, als je b2b 

bent, geen b2c-leveringen zou kunnen doen. Dit is een 

misverstand dat wij uit de weg moeten ruimen.” 

 

Hoeveel vloeroppervlakte heeft ODS in het distributiecentrum 

in Bunschoten-Spakenburg tot zijn beschikking en hoeveel 

daarvan is nog vrij? 

“Vijf jaar geleden gebruikten wij nog slechts de helft van 

onze 5000m² vloeroppervlakte en streefden ernaar die 

overcapaciteit binnen twee jaar weg te werken. In 2003 hebben 

we de oppervlakte vergroot tot 6000m² en midden 2006 vorig 

jaar hebben we uitgebreid naar 8500m². Daarvan is 70% gevuld 

met product. Ik moet zeggen dat onze klanten meer 

rationaliteit en efficiency in het voorraadhouden gebracht 

hebben, waardoor een hogere omloopsnelheid is ontstaan. Die 

kan nog hoger, zodat we met dezelfde capaciteit een nog groter 

aantal units kunnen verwerken.” 

 

Ben je geslaagd in je doelstelling jullie klanten ervan te 

overtuigen dat het vanuit het oogpunt van kostendeling en 

efficiency voor iedereen beter is om zoveel mogelijk producten 

van verschillende partijen in één pakketje te versturen? 

“Gedeeltelijk. Nog altijd gaat niet alles in dezelfde doos, 

maar we zijn er wel in geslaagd ervoor te zorgen dat de 20 

grootste retailers alles in één zending geleverd krijgen. 

Momenteel zijn bijna al onze klanten er wel aan toe de 

volgende stap te zetten. Iedereen zoekt vanwege krimpende 

marges naar kostenreductie in de supply chain, zelfs als dat 

‘opoffering van de identiteit’ zou betekenen.” 

 



Hoeveel pakketjes verwerken jullie per jaar en hoeveel 

producten bevatten die gemiddeld? 

“We hebben in 2006 ongeveer 30 miljoen producten verstuurd, 

verspreid over 200.000 zendingen. De grootte daarvan varieert 

van één dvd tot een volle truck naar één afleveradres.” 

 

Tweeënhalf jaar geleden nam Deluxe de Europese divisie van 

Vision Information Systems over, een bedrijf dat vendor 

managed inventory (vmi)-software ontwikkelt. In welke mate 

werkt ODS momenteel met vmi? 

“Vision is niet meegegaan in de overname door ODS, maar er 

heeft wel een omslag plaatsgevonden. Vorig jaar voerden wij 

nog 90% van de orders handmatig in, nu is dat nog 50%. Dat 

komt met name doordat Universal Pictures en Paramount hun 

eigen vmi-systemen hebben ingevoerd. De kleinere klanten waar 

we nu op mikken, hebben niet per se zo’n eigen systeem, dus we 

moeten kijken of en hoe we hen dat kunnen aanbieden. Ik 

verwacht in dat kader wel een en ander van de overname van 

PhonoNet door GfK. Ik hoop dat zij dat systeem ook geschikt 

maken voor aanbieders van andere content dan muziek.” 

 

ODS garandeert een betrouwbaarheid van 99%. Hoe kunnen jullie 

dat waarmaken? 

“Door keihard te meten. Elke ochtend rapporteert het systeem 

volautomatisch of alle orders ook daadwerkelijk zijn 

uitgeleverd. Ook talloze andere zaken, zoals productiviteit 

per werknemers, nauwkeurigheid bij het picken en 

ziekteverzuim, worden zorgvuldig bijgehouden. Uit die gegevens 

blijkt, dat we de 99% ruimschoots halen.” 

 

Jullie zijn niet de enige partij die in de distributievijver 

vist. Op welke positie staan jullie in de rangorde en wat zijn 

daarbij jullie ambities? 

“In de Benelux zijn we op dit moment met MediaMotion de 

belangrijkste speler. DOCdata begint zich ook te roeren, maar 

komt daar achteraan. Onze ambitie is duidelijk: over twee jaar 

moeten wij de onbetwiste nummer 1 zijn.” 

 

 

<kader> 

 

De klanten van ODS Business Services: 

- Universal Pictures Benelux 

- Paramount Home Entertainment 

- RCV 

- Foreign Media Group 

- uitgeefconcerns 

- grote bedrijven 

- banken 


