
Aankomend ‘inkoopdokter’ Titus Kroon: 

 

“Die dure meters breedte zijn niet te handhaven” 

 

Titus Kroon, nu nog manager inkoop bij Rigu Sound, bekleedde 

de afgelopen 19 jaar verschillende retailfuncties binnen de 

entertainmentbranche. Met een overstap naar de facilitaire 

dienstverlening in het vooruitzicht, overziet hij nog eenmaal 

de hot items in zijn voormalige vakgebied. 

 

Door Werner Schlosser 

 

Je hebt je altijd fel verzet tegen streetdateschendingen. Dat 

gebeurt tegenwoordig veel minder dan voorheen, maar hoe kijk 

je tegen het fenomeen aan? 

“Je kunt concurreren op alles, maar niet op de eerste 

verkoopdatum. Dat heeft niets meer met marktwerking te maken. 

Voor mij is de streetdate heilig. Schending daarvan is te 

flauw voor woorden. Het komt voort uit het te ver vooruit 

aanleveren van producten en een te laffe reactie vanuit de 

maatschappijen om iets aan de schendingen te doen. Als je wilt 

maak je zwart op wit afspraken met flinke boeteclausules, en 

dan is het snel afgelopen. De handel neemt dit onderwerp 

tegenwoordig gelukkig serieuzer en het is nu afgedaald tot 

incidentniveau.” 

 

Een ander heet hangijzer is de prijsdiscussie… 

“De aanval op de gangbare prijzen is in mijn optiek, naast 

piraterij, het fundamenteelste gevaar voor de 

entertainmentbranche. De non-traditionals hebben zich 

ingevochten met alleen de prijs als wapen en de zogenaamde 

traditionele markt heeft niet snel genoeg haar prijsbeleid 

daarop aangepast. Je kunt het niet maken om hetzelfde product 

een paar deuren verderop voor euro’s minder in de winkel te 

hebben liggen. Media Markt verkoopt zelfs onder de 

inkoopprijs. Ik vind dat er een wet moet komen die dat 

verbiedt.” 

 

Je kunt je prijsbeleid natuurlijk maar tot op zekere hoogte 

aanpassen. Op een gegeven moment komt de bodem in zicht… 

“Dat is ook de kern van het probleem. De bodem komt bij een 

specialist eerder in zicht dan bij een bedrijf waarvoor 

entertainment een bijproduct is. Toch ben ik van mening dat je 

onmiddellijk mee moet gaan als een prijs onderuitgehaald 

wordt. De prijsverschillen met partijen als Kruidvat, Etos en 

Albert Heijn zijn een stuk minder geworden, maar dat heeft 

procenten marge gekost. Ondertussen is hen volop de ruimte 

gegeven om hun markt te ontwikkelen en dat vind ik slecht.” 

 

Wat vind je van het niveau en professionalisme van de 

gemiddelde entertainmentwinkelier in Nederland? 



“Dat wisselt heel erg. Je hebt er fantastische ondernemers 

bij, maar ook mindere goden. In de groeimarkt van de jaren ’90 

kon iedereen een winkel beginnen en het jaar met mooie cijfers 

afsluiten, zonder er inhoudelijk sterk mee bezig te zijn. In 

die hoek loopt nu de man met de hamer rond.” 

 

Vind je de shake-out, die nu in volle gang is, dan een 

positieve ontwikkeling? 

“Nee. Aan de ene kant denk ik ‘eigen schuld, dikke bult’, maar 

aan de andere kant vind ik het jammer dat de huidige markt 

niet meer op elke straathoek een cd-winkel verdraagt. Dat 

wordt vaak aan een gebrek aan ondernemerschap geweten, maar je 

moet ook de markt mee hebben.” 

 

In het geval van keten- of franchisewinkels is het niveau van 

de winkeliers deels te beïnvloeden door het hoofdkantoor. 

Verwijt je jezelf dat je daarin blijkbaar hebt gefaald? 

“Ik voel me vanuit mijn positie verantwoordelijk voor het hele 

product- en assortimentgedeelte. Daarin verwijt ik mezelf niet 

zoveel. Wat de ondernemers betreft: die worden bij Rigu Sound 

van tevoren gescreend. Verder reiken wij retailers allerlei 

tools aan om hun winkels rendabel te krijgen of houden. Dat 

geeft niet altijd garanties, maar ik denk dat dat onze 

organisatie niet te verwijten valt.” 

 

Waarin zijn Music Store-ondernemers heel goed en op welk vlak 

slaan ze de plank mis? 

“Ik denk dat een aantal te eigenzinnig is op het gebied van 

prijsbeleid. Daarbij wordt wel eens te veel gefocust op de 

marge en te weinig op de marktwerking. Om marge te realiseren 

heb je omzet nodig. Als je te veel focust op marge (en dus 

hoge prijzen), dan lopen je omzet en marktaandeel terug. Dat 

is een economische wet die altijd opgaat, tenzij je een 

nichemarkt bedient.” 

 

Nu is het vanuit een hoofdkantoor natuurlijk vrij makkelijk 

praten… 

“Dat klopt, het is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Die 

mensen staan op de werkvloer en hebben te maken met hun 

inkomsten. Het is een kwestie van veel communiceren, 

overtuigen, systemen aanpassen, uitleggen wat er waar in de 

markt gebeurt, enzovoort. Daar heb ik overigens ook veel in 

bereikt. Zo is het juist volgen van prijzen, centraal geleid, 

bij ons sterk toegenomen. De prijzen worden door het 

hoofdkantoor gestuurd.” 

 

Wat is bij Music Store nog de inbreng van de ondernemer? 

“Het invulling geven aan de marketing-p ‘presentatie’, het 

verkopen en het verlenen van service is de 

verantwoordelijkheid van de winkeliers. Maar dat zijn ook wel 

de dingen die ertoe doen. Meer dan de helft van je succes is 



daarvan afhankelijk. Het hoofdkantoor is ontzettend 

belangrijk, maar wel vanuit een dienende rol. Overigens zien 

niet alle ondernemers dat zo, maar het is in een 

franchiseformule altijd zo dat niet alle winkeliers blij zijn 

met wat er besloten wordt. Dat hoor ik dan luid en duidelijk: 

Rigu Sound kent een assertief klantenbestand. Er wordt veel 

geklaagd en slechts heel af en toe een complimentje gemaakt. 

Mede daardoor is het de afgelopen twee jaren wel minder leuk 

geworden en dat is ook de reden dat ik iets anders ben gaan 

zoeken.” 

 

Hoe vind je de relatie tussen de industrie en haar afnemers? 

“De rol van de industrie is heel erg bepaald door hun 

monopolistische positie. Het zijn erg verkoopgedreven 

maatschappijen die hun targets moeten halen en daardoor denk 

ik te veel een kortetermijnbeleid nastreven. Daardoor is 

bijvoorbeeld de dvd-markt in een korte tijd afgebrand. Aan de 

andere kant hebben ze gewoon de marktwerking benut en gedaan 

wat de aandeelhouders vroegen. In die zin valt hen weinig te 

verwijten.” 

 

Kun je er begrip voor opbrengen dat de maatschappijen op zoek 

gegaan zijn naar andere afzetkanalen? 

“Ik zou precies hetzelfde doen. De vraag is alleen of ze 

altijd de juiste keuzen gemaakt hebben in een gedifferentieerd 

conditie- en marketingbeleid, en zich genoeg gerealiseerd 

hebben dat ze wellicht de ene markt aan het ontwikkelen waren 

ten koste van de andere. Daardoor wordt het spanningsveld 

steeds groter. Een product als dvd wordt steeds meer een 

commodity en de toegevoegde waarde van de speciaalzaak steeds 

moeilijker. Dat zou men zich moeten aantrekken, want de 

maatschappijen brengen veel meer product uit dan Etos, 

Kruidvat en Blokker opnemen. Voor die andere producten is hét 

afzetkanaal nog steeds de speciaalzaak. Als die is ontdaan van 

zijn ‘blockbusters’, moet hij het zien terug te verdienen met 

breedteproduct, met een lage omzetsnelheid. Je ziet dat veel 

ketens dat catalogusrepertoire proberen te activeren door er 

continu acties mee te voeren.” 

 

Verworden traditionele winkels daarmee niet zelf ook tot een 

impulskanaal? 

“Dat klopt. Je ziet alle breedte verdwijnen. Free is daarmee 

al verder dan wij, maar ik voorspel dat wij dezelfde kant 

opgaan. Het worden pure actiewinkels, want de strijd gaat om 

de opbrengst per vierkante meter. Die dure meters breedte met 

het alfabet zijn niet te handhaven en kun je alleen nog maar 

kwijt in speciaalzaken als Plato en Concerto.” 

 

Is het feit dat de maatschappijen naar andere verkoopkanalen 

op zoek gingen niet een gevolg van het eigen handelen van de 

‘traditionele’ winkeliers? 



“Dat ligt gecompliceerder. De leveranciers zijn heel blij 

geweest met het feit dat bepaalde partijen bereid zijn geweest 

het product goedkoper aan te bieden. Het gaat hen erom zoveel 

mogelijk te verkopen en een lagere prijs helpt daarbij. Door 

meerdere kanalen in te zetten, waarbij volgens mij is 

gestimuleerd dat die een lage prijs zouden hanteren, kun je 

sneller meer groei bereiken. Dat heeft aan de andere kant van 

hun klantenspectrum natuurlijk gevolgen. De speciaalzaken 

kunnen niet eindeloos blijven toekijken hoe dezelfde dvd 

elders euro’s goedkoper wordt aangeboden. Door vanuit common 

sense de condities aan te passen en acties te ondernemen, 

proberen ze nu het andere kanaal te stimuleren. Daarbij ben ik 

er een voorstander van om bepaalde producten gedurende een 

bepaalde periode via het ene kanaal te verkopen en andere 

producten in een ander kanaal. Door het enorme aanbod is dat 

prima realiseerbaar.” 

 

Waar ik eigenlijk op doel, is de veelgehoorde klacht van de 

industrie dat het de winkeliers nog slechts gaat om een 

scherpe prijs en recht van retour… 

“Ze preken natuurlijk voor eigen parochie, maar dat is ook een 

beetje het rollenspel. Recht van retour bijvoorbeeld is een 

heel simpel fenomeen. Als je dat niet hebt krijg je een te 

grote overvoorraadvorming.” 

 

Is dat risico niet onderdeel van het ondernemerschap? 

“Dat is te makkelijk gezegd. Het liefst wil ik als ondernemer 

elke dag naar behoefte kunnen bestellen, waarbij er dagelijks 

geleverd wordt. Dan zou retourrecht veel minder een issue 

zijn. Men wil echter een enorme inlading doen, veel meer dan 

je nodig hebt. Winkeliers gaan daarin mee in ruil voor 

retourrecht. Eigenlijk zitten we niet op retouren te wachten, 

want het levert je twee keer ‘handling’ op en kost dus twee 

keer geld.” 

 

Hoe kijk je aan tegen het - opnieuw - wegvallen van een 

campagne als de Muziek10Daagse? 

“Geen kwaad woord over de acties die goed gelopen hebben, maar 

ik heb nooit heel erg in collectieve acties geloofd. Ik denk 

zelf meer in concurrentie en vind het merkwaardig dat 

concurrenten op sommige punten zouden samenwerken. Samen 

dingen doen voor dezelfde prijs vind ik iets van de vorige 

eeuw. Elke retailer moet zijn eigen acties bouwen.” 

 

Is er in het entertainmentlandschap van de toekomst ruimte 

voor zelfstandige winkeliers, al dan niet in franchiseverband? 

“Die vraag hangt samen met de vraag ‘geloof je nog in fysiek 

product?’. Ik geloof daar heilig in. Critici zien de beleving 

en de fun van het winkelen, het in je handen houden van het 

product en de instant bevrediging over het hoofd. Dat zal 

altijd blijven bestaan. Kopen via internet, daar is geen lol 



aan. Het is te vergelijken met het invullen van je 

belastingformulier. Natuurlijk zal de onlinemarkt nog een 

enorme vlucht nemen, maar in mijn optiek naast de fysieke 

markt. Die zal zich dan ook sterk moeten aanpassen. Via 

internet zal het immers allemaal goedkoper kunnen. Maar 

uiteindelijk is het vooral aan de industrie om te bepalen of 

zij de fysieke verkoop wel in stand willen houden. Je moet als 

winkelier dus ook je afhankelijkheid van de aanbieders moeten 

verlagen, maar dat is niet makkelijk. Het belang is echter 

wederzijds, dus de leveranciers moeten de retail in staat 

blijven stellen hun producten te verkopen.” 

 

In welke retailformule of -aanpak heb je het meeste 

vertrouwen? 

(Na een lange stilte:) “Ik geloof in het ideaalplaatje van een 

entertainmentwinkel, waar de nieuwste releases liggen, leuke 

aanbiedingen, goed personeel, de juiste presentatie, enz. Maar 

ik vrees dat het toch weer op efficiënte distributie gaat 

neerkomen. In het buitenland hebben de supermarkten de strijd 

gewonnen, omdat ze de consument snel met een prijsje weten te 

verleiden. Het zou goed zijn als er wat allianties tot stand 

zouden komen tussen entertainmentwinkels en bijvoorbeeld 

boekenclubs of boekwinkels, om aan inkoopkracht te winnen. 

Daar komt echter maar een aantal partijen voor in aanmerking. 

Op dat punt is Media Markt de grootste bedreiging.” 

 

Komt Music Store voor een dergelijke samenwerking in 

aanmerking? 

“We hebben nu ruim 130 winkels en streven naar een uitbreiding 

van het aantal verkooppunten. Je kunt daarbij denken aan shop-

in-shopformules, kiosken, een combinatie met rental of 

allianties met een andere non-foodketen. Het beleid is meer 

een conveniencewinkel te worden om meer traffic te genereren. 

Daarom zijn we begonnen met de verkoop van producten als 

tabak, tijdschriften, snoep en tickets. Met de meeste daarvan 

zijn we erg succesvol. Het zijn echter producten met een lage 

marge, dus het levert weinig extra inkomsten op.” 

 

Is je taak binnen Rigu volbracht? 

“Ja. Ik had mezelf een aantal doelen gesteld en die zijn 

bereikt. Zo heb ik het hele segment multimedia vanaf nul 

opgebouwd, wat nu bijna de helft van de omzet doet, en ik heb 

me beziggehouden met leveranciersmanagement; het formeler en 

professioneler omgaan met de maatschappijen, inclusief 

allerlei logistieke zaken. Maar mijn rol als manager inkoop 

was een beetje op. Ik was te veel alleen maar bezig met het 

inkopen van dvd’s en dat ging mij een beetje afstompen. Het 

ontwikkelen van productplannen is leuk voor een 

productmanager/inkoper, maar ik heb hogere ambities. De 

omstandigheden waren er echter niet naar om die ruimte te 

creëren.” 



 

Heb je een carrièrepad voor ogen? 

“Ik heb heel lang de ambitie gehad om ergens binnen de handel 

commercieel directeur te worden. Binnen Rigu was die ruimte er 

niet en ik ben het ook niet tegengekomen bij andere bedrijven. 

Daarom heb ik besloten de entertainmentbranche los te laten.” 

 

Verlaat je een zinkend schip? 

“Nee, Rigu is een krachtige, solide onderneming, maar dat zal 

niet vanzelf zo blijven. Men moet goed doordacht de volgende 

stappen zetten en dat is ook de prioriteit.” 

 

Wat ga je nu precies doen? 

“Ik word senior inkoopadviseur bij Benefit Inkoop adviesgroep 

in Amsterdam. Veel grote bedrijven concentreren zich steeds 

meer op hun kernactiviteiten en gaan de rest uitbesteden. Een 

van die dingen is inkoop. Het mogelijk maken van het primaire 

bedrijfsproces heet facilitaire dienstverlening. Dat gaat soms 

om enorme bedragen. De Belastingdienst koopt bijvoorbeeld 

alleen al voor €1 miljard per jaar aan ict in. Eigenlijk ben 

je een soort ‘inkoopdokter’ voor bedrijven die er een probleem 

mee hebben of er vanaf willen. Inkoop is een van de laatste 

disciplines binnen bedrijven waar nog veel groei in zit. 

Benefit loopt dan ook over van de opdrachten. Het lijkt me 

leuk om weer in een groeimarkt te zitten.” 


