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Wat ligt aan deze nieuwe reorganisatie ten grond-
slag?
“Het branden van cd’s, piraterij en illegaal
downloaden heeft de markt zwaar onder druk
gezet.Al vier jaar lang zien we in Nederland een
neergang. De markt is in die periode met 17%
gedaald. Dat komt mede doordat er meer con-
currentie is van andere producten. In tien jaar
tijd is Nederland weggezakt van het land met de
meeste verkochte cd’s per hoofd van de bevol-
king naar een 14de plaats op die lijst. Nederlan-
ders zijn technisch hoogbegaafd en nog steeds
een ‘gateway to Europe’, zowel met goede als
slechte dingen. Zo zijn wij er met games, com-
puters, ringtones, sms en downloaden steeds
snel bij. Wat je ook moet meerekenen is het feit
dat het woord ‘piraterij’ in Nederland als sinds
de dagen van het zendschip Radio Veronica een
romantisch woord is en ook ‘gratis’ is een woord
dat Nederlanders na aan het hart ligt.”

Hoe is de huidige marktsituatie ontstaan?
“Het BTW-tarief voor entertainmentproducten
en de wetgeving die er is voor het beschermen
van die producten is natuurlijk schandalig. De
overheid doet niets terwijl onze hele industrie
door diefstal wordt vernield. Ondanks de lobby
geloof ik niet dat de BTW omlaaggaat en nieuwe
wetgeving begint nu pas heel langzaam vorm te
krijgen. Het moet ons mogelijk gemaakt worden
onze producten te beschermen en kopiëren van-
uit doelstellingen anders dan het maken van een
thuiskopie moet strafbaar blijven. Twee jaar
geleden waren er in de markt tussen de vijf en
acht producten die meer dan 300.000 stuks ver-
kochten. Dit jaar heeft nog niet één product ook
maar de 200.000 gehaald.”

Heeft dat niet ook met de kwaliteit van de pro-
ducten te maken?
“Bij zo’n grote daling is er meer aan de hand. Ik
geloof zeker dat de industrie en haar artiesten al

een langere periode te weinig spannende platen
hebben uitgebracht. De komst van de cd, met
zijn langere speelduur, heeft daar niet bij gehol-
pen. Zowel qua inhoud als vormgeving is er een
verschraling opgetreden, dus we zijn er voor een
deel ook zelf schuldig aan dat ons product niet
meer sexy is. Ook de verpakking speelt daarbij
een rol.Videogames werden destijds verkocht in
grote dozen, veelal bestaand uit lucht, die toch
het gevoel van ‘veel’ gaven en dan ook voor hoge
bedragen konden worden verkocht. Ik geloof er
ook in om een product tegelijkertijd in verschil-
lende verpakkingen in de winkel te hebben,
waaronder een limited edition voor de echte
fans. Daarnaast kan met hetzelfde product, in
een minder mooie verpakking of met minder
nummers, via heel andere outlets het grote
publiek worden bereikt.”

Het is dus niet allemaal de schuld van de politiek?
“Natuurlijk moeten we zelf onze broek ophou-
den. Er komt steeds betere software om de pro-
ducten te beschermen en er komen legale down-
load-modellen. Ik zit er echt op te wachten dat
wij onze muziek legaal op die manier kunnen
aanbieden, want er is geen beter promotiemid-
del dan de consument zelf. Stel je voor dat je
naar een vriendje een mailtje kunt sturen met
‘happy birthday to you en hier heb je de nieuwe
single van U2’… De industrie is erg blij met
internet - als we onze producten maar kunnen
beschermen - en ook een aantal van de traditio-
nele retailers maakt zich klaar voor het tijdperk
van e-tailers.”

De vorige reorganisatie, anderhalf jaar geleden,
noemde je tegenover Muziek en Beeld ‘geen
bezuinigingsronde, maar een (kwalitatieve) her-
structurering’. Hoe zit dat dit keer?
“Er is nu wel degelijk sprake van een bezuini-
ging, maar tegelijkertijd willen we een aantal
processen beter laten lopen. We willen mensen

multifunctioneler maken door verschillende dis-
ciplines te combineren. Voorheen hadden we
voor De Dijk een a&r-manager, een productma-
nager en iemand voor de internationale exploi-
tatie. Voortaan heeft één persoon De Dijk als
account, maar er zal directer input zijn van onze
eigen managers.Van de bijna 100 mensen die er
overblijven (Universal heeft in Hilversum
momenteel 116 werknemers, red.) krijgt onge-
veer de helft een andere invulling van de werk-
zaamheden.”

Het betreft een wereldwijde reorganisatie. Welke
opdracht heb je voor Nederland meegekregen? 
“Voor alle landen geldt eigenlijk hetzelfde: er
moet meer geld binnenshuis gehouden worden
door te bezuinigen op a&r, marketing en over-
head.”

Welke concrete veranderingen brengen de bezui-
nigingen op a&r teweeg?
“Het is de laatste jaren helaas niet gelukt genoeg
belangrijke nieuwe acts te breken en de komen-
de jaren gaan we veel minder artiesten tekenen.
Daarom is besloten met één directe a&r-mana-
ger verder te gaan. Tussen a&r en marketing
komt ook een nieuwe functie, die zal worden
ingevuld door Peter van der Heyden. Hij gaat
zich bezighouden met conceptmarketing voor
artiesten als Petra Berger en Carel Kraayenhof.”

Met welk percentage wordt het artiesten-roster
ingekrompen?
“Daar zal eenderde vanaf gaan. We zullen min-
der nieuwe acts tekenen en de stofkam door de
bestaande stal moeten halen. Ook zullen we
minder dan voorheen een repertoirecentrum
zijn, waar artiesten uit andere landen hun thuis-
basis hadden voor de rest van de wereld (zoals
Noa en Dulce Pontes, red.). Die projecten kosten
namelijk heel veel energie en geld. Als artiesten
niet meteen heel groot zijn, zoeken we liever
een coproductie met een ander land. Dan deel je
weliswaar je winst, maar is wel je risico afge-
dekt.”

Aan welke criteria moeten bands voortaan
voldoen?
“We zullen veel minder acts gaan tekenen die
pas op langere termijn geld opbrengen. In de
loop van dit jaar zijn er door Universal, buiten

Nieuwe reorganisatie treft Universal Music

Downloaden moet Universal er
weer bovenop helpen

Begin oktober maakte Theo Roos, president/ceo Universal Music Nederland,
een nieuwe reorganisatie bekend; de vierde sinds PolyGram in maart 1999
Universal werd. Als de ondernemingsraad de plannen goedkeurt, is met deze
herstructurering een inkrimping van het personeelsbestand met 15%
gemoeid. “Als je wilt minderen moet je keuzen maken”, zegt Roos.
Tegenover Muziek en Beeld legt hij die keuzen uit.

Interview

Door Werner Schlosser
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Amerika en Engeland, 1000 speculatieve a&r-
projecten op de markt gezet. In een groeiende
markt is dat prima, maar in een dalende markt
zelfmoord. Daar gaan we dus in snijden. Projec-
ten moeten op de middellange - maar liefst korte
- termijn rendabel zijn.”

Dat kan haast niet anders dan een verschraling
opleveren…
“De hele markt zal verschralen, dat
voorkom je niet. Je begint nu met
een singletje, voordat je een album
opneemt en gaat marketen. Er is nog
wel geld om uit te geven, maar min-
der om te investeren.”

Een van de doelstellingen van de
vorige reorganisatie was ‘met lokaal
repertoire nadrukkelijker te scoren’.
Kan deze doelstelling in de nieuwe
structuur nog gehandhaafd blijven?
“De afgelopen anderhalf jaar heb-
ben we beter gescoord met lokaal
product. Zelfs zonder albums van
Marco Borsato en Andrea Bocelli
(die bij Universal Music Nederland
onder contract staat, red.) was het
lokale repertoire winstgevend.
Doordat je straks minder projecten
hebt, kun je daar meer tijd aan spen-
deren, dus dat moet ook in de toe-
komst een verhoogd rendement
kunnen opleveren. De tijd zal leren of dat
inderdaad zo uitpakt.”

De huidige bezuinigingen op overhead leiden
ertoe dat er tot in de top lagen weggesneden
worden. Heb je je eigen positie daarbij ook her-
overwogen?
“Ik heb Jorgen Larsen (chairman/ceo Universal
Music International, red.) inderdaad voorgelegd
of hij een opvolger voor mij ziet, maar dat was
niet het geval.”

Maar verder treft deze operatie het bedrijf op alle
niveaus…
“Tot op managementniveau vervalt er een aan-
tal functies, zoals die van executive vice presi-
dent Kees van Weijen, een van de twee directeu-
ren van de nationale unit, een deelfunctie van
Kees van der Hoeven en de functie van marke-

tingmanager bij Universal International (André
Lucas). Peter van der Heyden treedt terug als
managing-director van Classics & Jazz. Overi-
gens blijft een aantal van hen direct aan Univer-
sal verbonden: Kees van der Hoeven zal zich
veel meer op publishing toeleggen,André Lucas
wordt seniorproductmanager en zoals gezegd
gaat Peter van der Heyden zich bezighouden
met conceptmarketing op het gebied van cross-

over-repertoire. En Kees gaat eigen activiteiten
ontwikkelen waar wij wellicht in aanhaken.”

Toen Kees van Weijen anderhalf jaar geleden
begon als executive vice president, werd hij ver-
antwoordelijk voor o.m. nieuwe acquisities
(labeldeals), nieuwe media, logistiek (fysieke
distributie) en sponsoring. Hoe gaat Universal in
de toekomst met deze zaken om?
“Ik zal een aantal nog te bepalen werkzaamhe-
den zelf gaan doen en een aantal zal door ande-
re managers worden overgenomen. Maar we
gaan ook wat zuiniger omspringen met het uit-
zoeken van allerlei new business-dingen. Ook
daar zullen we scherper kijken of er direct
resultaat mee te boeken is.”

Is dat niet een hele kortetermijnvisie?
“Niet per se, maar het is ook geen langetermijn-

visie. Die luidt dat we ons daar pas weer mee
gaan bezighouden als legale download-model-
len de mogelijkheid bieden om op allerlei nieu-
we manieren marketing te bedrijven.”

Dus legaal downloaden is hét model voor de toe-
komst?
“Ja, dat zal alles veranderen waar we mee bezig
zijn. Behalve het zoeken naar artiesten en een

stuk promotie zal alles worden aange-
past. Dat zal ook het einde inluiden van
ons huidige achterhoedegevecht over
cd-prijzen, want bij downloads heb je
het over heel andere bedragen.”

Wanneer zullen die modellen economisch
interessant zijn?
“Dat zal nog op zijn minst twee, drie
jaar duren.Tot die tijd zullen er nog wel
problemen zijn met het betalen en de
gebruiksvriendelijkheid, en gaat het
voornamelijk om het beschikbaar stel-
len. In die tussenliggende periode han-
teren wij een kortere termijnstrategie.
Concreet betekent dat: het hoofd laag
houden en overleven.”

Is er over twee, drie jaar nog een toe-
komst voor voorbespeelde fysieke dra-
gers?
“Dat zal wel afnemen, maar je houdt
altijd gebruikers en bezitters. Ik ver-

wacht dat de omzet uit downloads over een jaar
of twee, drie het omzetverlies in fysiek product
goedmaakt.”

Onder welke unit komt het downloaden te val-
len?
“Dat komt - evenals de ‘traditionele’ sales en bij-
voorbeeld ringtones - onder de nieuwe afdeling
commercial affairs, de voormalige salesafdeling,
waar Bart Engel divisiemanager van wordt.”

Wat gaan jullie huidige klanten, de traditionele
en non-traditionele retailers, van deze aanpas-
sing merken?
“De samenwerking met de retail zal nog een
slag moeten maken.We moeten meer van elkaar
op aan kunnen en erop kunnen vertrouwen dat
het product op het afgesproken moment, met de
afgesproken presentatie, in alle winkels staat.

Interview

“Er is nog wel geld om uit te geven, maar minder om te investeren” 
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Met name bij de ketens zullen wij in de toe-
komst steeds meer store checks uitvoeren om te
kijken of de afspraken nagekomen worden. Het
wordt minder vrijblijvend.”

Zal daarbij ook sprake zijn van sancties?
“Ik denk nooit zo in sancties. Je moet de afspra-
ken beter definiëren en ook bevestigen naar
elkaar. Als een van de twee partijen zich niet
aan de afspraken houdt, wordt daar wel een
consequentie uit getrokken. Vroeger kregen
hoofdkantoren een bepaalde extra korting
omdat zij konden zorgen dat het product in alle
winkels zou liggen. Nu krijgen ze een deel van
die korting pas als blijkt dat het product daad-
werkelijk in die winkels ligt. Daarnaast ver-
wacht ik dat we in toenemende mate vloer- of
schapruimte zullen kopen om een juiste pre-
sentatie af te dwingen.”

Hoe zie je de toekomst van de Nederlandse
entertainmentmarkt?
“Entertainment is een groeiend fenomeen in
Nederland. Kijk naar de televisie- en theater-
producties van Endemol en de dvd-hausse. Ook
de audiomarkt zal weer stijgen als er op een
legale en gebruiksvriendelijke manier gedown-
load kan worden.”

Welk marktaandeel streeft Universal Music na?
“Wij willen 30% van de markt. Dat hadden we
in 2000 en op dit moment is dat 26%. Afge-
lopen jaar hadden wij een zwak jaar. We had-
den geen Borsato én geen Bocelli, die zijn er
volgend jaar wel. Vooral van Borsato verwacht
ik dat die de 300.000 stuks weer zal halen.
Daarnaast was er in 2003 een slechte doorver-
koop van onze sterke releases uit het laatste
kwartaal van 2002 en viel het aanbod van
internationaal repertoire tot nu toe erg tegen.
Wij verwachten dit jaar wel marktleider te blij-
ven, maar volgend jaar moet ons marktaandeel
weer 30% zijn. Leg de lat maar hoog… Overi-
gens is marktaandeel niet heilig; de winst is
heilig. Gezien de cijfers die de anderen
bekendgemaakt hebben, is Universal Music de
enige major die dit jaar winst maakt.”

Hoe zal de Nederlandse muziekindustrie zich ont-
wikkelen?
“Ik zie daarin drie stromen: er zullen interna-

tionaal maatschappijen samengevoegd gaan
worden, dus ook in Nederland komt er meer
concentratie; de dalende markt biedt kansen
voor independents; de komende tijd zal er min-
der in lokaal product geïnvesteerd worden.”

Zowel in het media- als het retaillandschap
komen steeds meer spelers die zich hoofdzakelijk
op de hits richten. Tegelijkertijd doet de industrie
steeds minder aan a&r… is dat niet een vicieuze
cirkel?
“Het versterkt elkaar inderdaad allemaal. Aan
de andere kant hebben we de unieke situatie
dat ook Italiaans, Spaans, Frans en Duits pro-
duct hier succesvol kan zijn. In dat opzicht is
het aanbod aan verschillende producten in
Nederland groter dan waar ook. In de media is
daarvoor nu iets meer ruimte, in de winkels -
door de concurrentie van andere producten -
juist minder. Net als in andere industrieën zul
je dus relatief steeds meer gaan verkopen van
de absolute toppers en steeds minder van de
catalogus.”

Maar dat is ongeveer de definitie van verschra-
ling…
“Dat klopt.”

Hoe zie je de toekomst van Universal Music onder
moedermaatschappij Vivendi?
“Vivendi heeft de overige entertainmenttakken
inmiddels verkocht aan General Electric. De
muziektak was niet bij de verkoop betrokken
omdat die gezien de huidige markt niet genoeg
waard was, maar op termijn denk ik dat Vivendi
en een platenmaatschappij geen logisch huwe-
lijk zijn. Ik denk dan ook dat Universal op rede-
lijk korte termijn nog wel verkocht wordt.”

Hoe kort is die termijn?
“Ik zou niet durven beweren dat we eind vol-
gend jaar nog in dezelfde handen zijn, maar iets
concreets is daar nog niet over bekend.”

Zouden partijen als Microsoft en Apple potentiële
overnamekandidaten kunnen zijn?
“Gezien hun plannen op het gebied van online-
muziekuitwisseling is dat mogelijk, maar ook
dat is speculatie.”

Noot:wordt vervolgd derhalve…
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Interview

De belangrijkste aanpassingen aan

de bestaande Universal-organisa-

tiestructuur:

• executive vice president Kees van Weijen verlaat
Universal Music en gaat eigen activiteiten ontplooi-
en binnen de muziekbranche, o.a. voor Universal. 

• Bart Engel wordt divisiemanager commercial affairs
(de voormalige salesafdeling); Wim Dercksen, de
huidige salesdirector die nog ruim een jaar te gaan
heeft tot zijn pensionering, blijft in die periode een
aantal activiteiten aansturen. Doordat het aantal ray-
ons wordt teruggebracht van vier naar twee verlie-
zen twee accountmanagers (Rob Valenkamp en
Allen Lemmens) en singlespromotor Mylène Witte
hun baan.

• De nationale en internationale unit en Universal
Strategic Marketing (de nieuwe naam van Roy
Teysses UM3) blijven separaat aangestuurd worden.
De nationale unit komt volledig onder leiding van
Stef Collignon. Kees van der Hoeven (tot nu toe
mededirecteur) zal zich in de toekomst beperken tot
publishing. International blijft onder leiding van
Dries van der Schuyt. Op die afdeling vervalt de func-
tie van marketingmanager (die momenteel wordt
bekleed door André Lucas). De functie hoofd promo-
tor (nu ingevuld door Janus Toethuis en Denise Le
Clercq) komt op zowel de nationale als de interna-
tionale unit te vervallen. 

• Op de nationale unit zullen de product-, promotie-
en internationale exploitatieafdeling in elkaar
gevoegd worden en aan marketingmanager Wilbert
Mutsaers gaan rapporteren. De resterende product-
en marketingmanagers zullen, in tegenstelling tot
de huidige situatie, de volledige begeleiding van
artiesten op zich nemen, zowel voor de Nederlandse
markt als over de grenzen.

• Universal neemt afscheid van a&r-manager Niels
Aalberts. Evert Abbing blijft als enige a&r-manager
over.

• Peter van der Heyden treedt terug als managing-
director Classics & Jazz en zal zich gaan bezighouden
met conceptmarketing op het gebied van crossover-
repertoire. De afdeling C&J wordt volledig geïnte-
greerd in de nationale unit, waarbij Classics recht-
streeks zal rapporteren aan Stef Collignon en Jazz
wordt samengevoegd met popmarketing. 

• De advertising-afdeling wordt in tweeën gesplitst:
media-inkoop zal worden verzorgd via USM, art- &
webdesign via de nationale unit.

• Royaltybewerking gaat van Hilversum naar Baarn
verhuizen.
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