
Balktekst: Rondetafelgesprek 

 

Bezuinigen op personeel kent zijn grenzen 

 

“De winkel moet wel open” 

 

Vijf vertegenwoordigers van vooraanstaande Nederlandse 

entertainmentretailpartijen trotseerden 25 november 

sneeuwstormen en fileleed om deel te nemen aan een door het 

vakblad georganiseerd rondetafelgesprek. Onder leiding van 

Werner Schlosser (senior editor iMediate) en Ben de Dood 

(hoofdredacteur Muziek en Beeld) werd met elkaar van gedachten 

gewisseld over de stand van zaken in de branche, kansen, 

dreigingen en de toekomst. 

 

Door Werner Schlosser 

 

Aan de ronde (of eigenlijk ovale) tafel waren aangeschoven: 

Cor van Bakkum (productmanager beeld- en geluidsdragers Media 

Markt), Rick Guurink (eigenaar Rigu Sound), Johan van Hees 

(algemeen directeur Free Record Shop bv), Rein Mos (mede-

eigenaar Plato Nederland) en Daniël Ropers (algemeen directeur 

bol.com Nederland). Paul Kroese (eigenaar Kroese Compact Disc) 

was niet in staat het gesprek bij te wonen en Hermans Retail, 

Multi Media International en Vendex KBB hadden aangegeven niet 

aan de zitting te willen deelnemen. 

 

Van Bakkum introduceert Media Markt als aanbieder van een 

groot assortiment tegen lage prijzen. Het concern streeft naar 

autonome groei en expansie. Voor 2005 wordt een omzetstijging 

verwacht van zo’n 18%. Bij Rigu Sound is, zoals bekend, onder 

meer de franchiseketen Music Store aangesloten. De afgelopen 

jaren is de onderneming gegroeid met tien nieuwe 

winkelaansluitingen per jaar. De stagnatie in de markt heeft 

die groei tot staan gebracht. Daardoor heeft de omzet zich 

gestabiliseerd, evenals het aantal winkels, aldus Guurink. 

Ropers omschrijft het aanbod van bol.com als ‘een breed 

assortiment hard- en softwareproducten op het gebied van 

entertainment, waaronder boeken’. Het bedrijf heeft 1,8 

miljoen geregeld terugkerende klanten. De omzet bedraagt ruim 

€50 miljoen en er wordt een omzetstijging verwacht van 

tientallen procenten. Free Record Shop voert muziek- en 

filmdragers, games, boeken en aanvullende producten. Van Hees 

doet geen uitspraken over omzetverwachtingen, maar wil wel 

melden dat verschuivingen plaatsvinden in de omzet van de 

afzonderlijke productgroepen. Game is in opkomst en de omzet 

in de productgroep dvd verhoudt zich volgens de algehele 

trend. De Plato-groep bestaat uit tien winkels en enkele 

‘vrienden van Plato’, die zelfstandig opereren, maar deelnemen 

aan media-uitingen van Plato. De groep legt het accent op 

muziekproducten (cd en dvd), maar sinds een jaar worden ook 



films op dvd aangeboden, met name in de arthouse-sfeer. Gezien 

de ontwikkelingen in de markt, stemt de omzet Mos tot 

tevredenheid.  

 

Afgelopen zomer kondigde Vendex KBB aan op alle producten een 

inkoopprijsverlaging te zullen doorvoeren van 5% (zie Muziek 

en Beeld nummer 9). Is die stap ook voor andere retailers 

voorstelbaar?  

Elke retailer streeft naar gunstige inkoopprijzen, meent Cor 

van Bakkum, maar hij vindt een eenzijdige aankondiging, zonder 

overleg met de industrie, niet de juiste weg. Overleg en 

onderhandeling moeten in zijn optiek leiden tot een voor beide 

partijen aanvaardbare prijs.  

 

Rick Guurink constateert een verschil in mogelijkheden: “De 

grote afnemers, waaronder Media Markt, werken op Europese 

schaal, waardoor zij grote omzetten genereren en een 

aantrekkelijk bonussysteem kunnen afdwingen. Vanzelfsprekend 

is dit de kleinere, nationaal opererende ketens een doorn in 

het oog. Voor hen is een bonussysteem van die omvang niet 

haalbaar. Daar komt nog bij dat de grote afnemers het 

logistieke voordeel hebben van levering aan huis. Ook daarin 

ligt een concurrentievoordeel van ettelijke procenten. Voor de 

kleinere ketens is die wedstrijd niet te winnen. Als deze 

trend doorzet, blijven er zowel in de industrie als in de 

retail slechts één of enkele partijen over. Om zich staande te 

houden, moeten de kleinere partijen andere wapens hanteren, 

door een duidelijke keuze te maken: ofwel de strijd op 

Europees niveau aangaan, ofwel kiezen voor een nichemarkt en 

inzetten op een specifieke doelgroep of een specifieke 

productgroep. Ook in geografisch opzicht kan een niche worden 

gezocht, door de concurrentie met de grote ketens te mijden en 

zich te vestigen in kleinere plaatsen.” Guurink geeft aan dat 

Rigu Sound hierin nog geen definitieve keuze heeft gemaakt, 

maar dat vooralsnog wordt gekozen voor de nichepositionering 

in de kleinere marktgebieden, de grote dorpen en de grote 

stadswijken. 

 

Zonder inhoudelijk op leveringscondities te willen ingaan, 

merkt ook Daniël Ropers op dat de schaalgrootte van invloed is 

op de condities. “Retailers die de kritische massa bereiken, 

zijn interessante gesprekspartners voor de producenten en zij 

kunnen mooie kortingen bedingen. Media Markt zet een 

uitgebreid assortiment tegen een aantrekkelijke prijs neer in 

de grote steden. Het is logisch dat retailers als Free Record 

Shop daarvan hinder ondervinden en zich terugtrekken in steden 

van iets kleinere omvang. Daar zitten zij Music Store in de 

weg, die op zijn beurt uitwijkt naar steden van nog iets 

kleinere omvang.” De vraag is volgens hem waar de grenzen 

liggen en welke bevolkingsomvang noodzakelijk is om een winkel 

te laten renderen. 



 

Muziekbeleving  

Rein Mos vindt het opvallend dat niet de producten onderwerp 

van gesprek zijn, maar omzet en leveringscondities. Retailers 

lijken het contact met muziek te verliezen, waardoor het 

aanbod verschraalt. Een rondgang langs verkooppunten van zijn 

gesprekspartners sterkt hem in die waarneming. “Het cd-aanbod 

van Media Markt is gigantisch, maar het wordt ‘neergepleurd’ 

in de bakken en de consument moet daar zelf zijn weg maar in 

zien te vinden. En het aanbod van Music Store maakt de 

aantrekkelijke winkelinrichting niet waar. Hetzelfde geldt 

voor de presentatie van het aanbod bij andere ketens. Althans, 

het standaardaanbod dat ik in de verschillende genres zou 

willen aantreffen, is niet voorhanden. Plato heeft ook niet 

alles in huis. Maar als klassiekers in bepaalde genres niet 

voorradig zijn, klopt er iets niet. Retailers hebben zich op 

stuur- en managementinformatie gestort, maar gaan voorbij aan 

de beleving van muziek. Plato vaart daar vooralsnog wel bij, 

maar voor de retail als geheel is dit een slechte 

ontwikkeling.” Op de gewetensvraag van Mos wat voor zijn 

rondetafelgenoten hun belangrijkste release is van die dag, 

kan alleen Guurink antwoorden dat er ‘vandaag volgens mij een 

après ski-cd uitkomt’.  

 

Daniël Ropers erkent dat Plato het concept van muziekbeleving 

uitstekend heeft doorgevoerd. “De verkopers zijn 

muziekliefhebbers bij uitstek en durven hun mening over muziek 

uit te dragen en daarover in discussie te gaan met de klant. 

Plato heeft het concept niet tot in detail uitgewerkt en 

uitgeschreven, maar de winkels zijn wel herkenbaar aan 

duidelijke kenmerken: liefde voor het vak, deskundigheid en 

geloofwaardigheid. Die benadering spreekt een bepaalde groep 

consumenten aan en vindt sympathie bij collega’s. Maar ook 

andere concepten hebben klaarblijkelijk bestaansrecht. 

Hierdoor kent het retaillandschap een diversiteit, die eigen 

doelgroepsegmenten aantrekt.” Als voorbeeld noemt hij de AKO-

boekwinkels: “Verkopers zijn niet deskundig, maar toch voldoet 

deze formule aan een deel van de vraag en de consument komt er 

graag.” 

 

Rein Mos signaleert dat muziek leeft als nooit te voren. 

Ondanks de economische recessie geven bezoekers grif €100,- 

per persoon uit voor een concert en bijkomende kosten. 

Concertbezoeken nemen toe en kaartjes zijn binnen de kortste 

keren uitverkocht.  

 

Johan van Hees bevestigt dit. Free Record Shop verkoopt immers 

ook tickets. De toeloop bij de ticketverkoop van grote 

concerten – zoals Robbie Williams, waarvoor Free volgens Van 

Hees een kwart van alle concertkaartjes verkocht – is een 

evenement op zichzelf. Wie een kaartje heeft bemachtigd, is 



uitzinnig van vreugde. Behalve bij een bijzondere release, 

wordt die vreugde niet (meer) waargenomen na de aankoop van 

een cd.  

 

Dalende prijsspiraal 

Cor van Bakkum verklaart dit uit de verandering van de 

perceptie van muziekdragers. Muziekbeleving hangt, denkt hij, 

meer dan voorheen samen met het ervaren van een live 

performance. “Het enthousiasme over het bezit van de originele 

hoes of het originele doosje heeft plaatsgemaakt voor de 

gewenning aan de beschikbaarheid van digitale versies, op 

welke drager dan ook. Dat verklaart ook waarom top-cd’s niet 

meer zijn te verkopen voor €20,-. De industrie moet de retail 

behulpzaam zijn om gezamenlijk de markt voor fysieke producten 

overeind te houden.” 

 

Rick Guurink deelt die mening niet. “Publiekslievelingen 

verkopen, ongeacht de prijs. Maar bij een dalende prijsspiraal 

nemen marges af, waardoor de markt steeds meer onder druk komt 

te staan.” Hij voorziet dat grootschalige commerciële digitale 

distributie nog jaren op zich zal laten wachten. Tot die tijd 

zitten retailers vast aan de verkoop van fysieke geluids- en 

beelddragers en daarvoor is schapruimte nodig. “Welke prijs 

kan worden gevraagd, is afhankelijk van het product. De 

consument is bereid om voor belangrijke releases een goede 

prijs te betalen, maar als grote retailers de prijzen voor het 

topsegment verlagen, moeten kleinere spelers wel volgen om hun 

positie te beschermen. Vervolgens zal Media Markt de afstand 

in het prijsniveau in stand willen houden en de prijzen nog 

verder verlagen. Dit is een heilloze weg.” 

 

Cor van Bakkum bevestigt dat Media Markt het beeld van de 

goedkoopste aanbieder in stand wil houden, ook als de 

verschillen met andere aanbieders kleiner worden. “De markt 

verschuift van software naar hardware. Met de komst van mp3-

spelers is de belangstelling van de consument verlegd naar 

digitale distributie – al of niet illegaal. Het verschil 

tussen een gratis download en een cd van €20,- is te groot, 

maar voor een cd van €10,- neemt de consument niet de moeite 

om te downloaden of te kopiëren. Daar ligt het omslagpunt.” 

 

Daniël Ropers vindt het de verantwoordelijkheid van de 

retailer om de consument aan zich te binden. Het verschil 

tussen feiten en perceptie speelt hierin een rol: “Harry 

Potter is een hype. Het is begrijpelijk dat de boekverkoper 

daarvan wil profiteren, maar de markt is er niet mee gediend 

als hét boek van het jaar voor een te hoge prijs wordt 

aangeboden. De consument koopt het wel, maar het idee dat een 

boek €30,- kost, nestelt zich in het geheugen. Dat bevordert 

de boekverkoop in algemene zin niet.” 



De eerste die een concept neerzet en dat goed communiceert, of 

het nu een lage prijs is of een bijzondere winkelinrichting, 

maakt een statement, aldus Ropers. Het imago dat daaraan 

verbonden is, zet zich vast in de perceptie en is lastig te 

doorbreken. Anderen moeten daar andere formules tegenover 

stellen om zich te positioneren. 

 

Johan van Hees meent dat ook hier beleving een rol speelt. 

“Een deel van de consumenten zal kiezen voor de goedkoopste, 

maar er is ook een groep die de voorkeur geeft aan de beleving 

die een winkel oproept.” 

 

Muziek en Beeld heeft vernomen dat Free Record Shop een nieuw 

schappenplan aan het introduceren is. Dat zou erop neerkomen 

dat maatschappijen tegen betaling een betere plek voor hun 

producten kunnen verwerven. Hoe werkt dit? 

Van Hees zegt dat dit een wel zeer ongenuanceerde weergave is. 

“Free Record Shop bezint zich op het winkelconcept, waarbij de 

factor schapruimte, maar ook de factor mensen en de 

verbetering van het serviceniveau een belangrijke rol gaan 

spelen. Het concept is nog in ontwikkeling, het is nog niet 

uitgewerkt.” Hij wil hierover dan ook geen uitspraken doen.  

 

Daniël Ropers geeft aan te willen reageren op ‘de ondertoon in 

de vraag’. “Leverancier en retailer streven hetzelfde doel na, 

namelijk maximalisering van de verkoop. Het is toch alleszins 

legitiem om te bezien hoe zij daarin gezamenlijk kunnen 

opereren? Het kan zinvol zijn om componenten te onderscheiden 

die de verkoop stimuleren of juist afremmen en te bezien welke 

afspraken over die afzonderlijke componenten zijn te maken. 

Voorheen bepaalde de platenmaatschappij de verdeling van 

winstmarges en zeurde de retail over betere marges in een 

goede markt. Nu is de druk op de markt een gezamenlijk 

probleem. Het is daarom logisch dat nieuwe afspraken worden 

gemaakt, vooral als de retailer een substantieel deel van de 

verkoop- en marketinginspanningen levert. In de ontstane 

marktsituatie gaat het er niet alleen om de koek te verdelen, 

maar vooral om de koek in stand te houden en waar mogelijk te 

vergroten. Een retailer die daarvoor extra inspanningen 

levert, wordt daarvoor door de producenten ook beloond, dat 

zien wij dagelijks in onze gesprekken met de maatschappijen. 

Een belemmerende factor is overigens dat platenmaatschappijen 

marketing en verkoop van elkaar hebben gescheiden, terwijl de 

retailer daarin een integrale aanpak volgt.” 

 

Cor van Bakkum voegt hieraan toe, dat de genoemde bonussen pas 

aan de orde zijn, als het overeengekomen volume is bereikt. 

“Het is in het belang van zowel de platenmaatschappij als de 

retailer om de verkopen te vergroten. Juist in een 

veranderende markt is het nuttig, hiervoor in overleg met de 

platenmaatschappijen nieuwe wegen te zoeken, onder meer door 



een creatieve inzet van marketing- en communicatie-

instrumenten.” 

 

Rein Mos merkt op dat de videomarkt – met een opeenvolging van 

dragers en systemen – heeft laten zien hoe snel de markt kan 

veranderen, met een prijsafbraak als gevolg. 

 

Wat heeft de traditionele retail nog te eisen of te bieden, 

als de maatschappijen zich kunnen bedienen van alternatieve 

kanalen, zoals digitale distributie?  

Afgezien van de grote releases, herkent Rick Guurink een 

trend, waarin het accent ligt op niches. “Het ontbreekt aan de 

benodigde schapruimte om alles te verkopen. Daarom richten 

winkels zich op een bepaald segment. Hetzelfde geldt voor de 

platenmaatschappijen. Daardoor nemen de mogelijkheden om 

releases uit de import te betrekken toe.” 

 

Dat maatschappijen niet meer het alleenrecht in de afzet 

hebben, vindt Rein Mos een belangrijke ontwikkeling. “Het komt 

geregeld voor dat een maatschappij een release aanhoudt, omdat 

het marketingplan nog niet rond is. Retailers kunnen dan 

besluiten de release elders af te nemen. Segmentering brengt 

ook met zich mee dat de ontwikkeling en promotie van nieuwe 

bands en artiesten worden bemoeilijkt. Er zijn nog wel 

mogelijkheden om nieuw talent onder de aandacht te brengen, 

maar als de consument is geraakt door iets wat hij op de 

televisie heeft gezien, wil hij dat ook in de winkel kunnen 

vinden.” 

 

Daniël Ropers heeft niet de indruk dat de behoefte aan 

entertainmentproducten afneemt. “De retail kampt met beperkte 

schapruimte en in die situatie is de verleiding groot om een 

‘middle of the road’-aanbod samen te stellen. Die keuze 

versterkt de signatuur van de winkel echter niet en helpt de 

consument niet om nieuw aanbod te ontdekken. Bonussen voor het 

topassortiment kunnen leiden tot extra omzet, als de retailer 

deze marges investeert in prijsverlagingen om het volume in 

stand te houden. Het concept van Media Markt toont dat aan. 

Prijsdaling is niet het gevolg van een dalende vraag, maar van 

een streven naar een laagdrempelig aanbod. Wie zich daartegen 

verzet, drijft de consument naar andere vormen van 

entertainment, die voor een lagere prijs in de behoefte 

voorzien. Retailers moeten daarom kansen zoeken om het aanbod 

te moderniseren, ook als die omslag de omzet- en margedaling 

niet geheel compenseert. Een ander punt is, dat door een te 

terughoudende aanpak van nieuwe concepten door retailers en 

producenten, de ontwikkeling van nieuwe markten en nieuwe 

producten te langzaam op gang komt. Downloaden is alweer op 

zijn retour. Philips en Microsoft introduceren op korte 

termijn Music Stream, een systeem dat het mogelijk maakt 

overal in huis muziek te beluisteren. Voor producenten is dit 



een uitgelezen kans om op middellange termijn de omzet, maar 

vooral ook de winst, te vergroten. Dit gaat ten koste van de 

retail, maar het is geen reden om te ontkennen dat de wereld 

verandert.” 

 

In hoeverre bieden de online- en mobiele-telefoniemarkt nog 

nieuwe kansen? 

Volgens Johan van Hees is de markt voor mobiele telefonie 

dichtgetimmerd door telefoniewinkels. 

 

Daniël Ropers ziet echter wel kansen. “Binnen enkele jaren 

draagt het gros van de relevante consumenten persoonlijke 

devices bij zich, waarin mp3, telefoon, pda en camera zijn 

geïntegreerd. De apparatuur is er al, maar de mogelijkheden 

kunnen nog niet volledig worden benut en moeten verder 

verfijnd worden. Het wachten is op de beschikbaarheid van 

mobiel-breedbandinternet. Als dat er is, kan men op elk 

moment, waar dan ook, over digitale content beschikken. Het 

abonnement zal enkele honderden euro’s per jaar kosten, maar 

de content is dan ook onbeperkt. De abonnee kan op elk moment 

luisteren, lezen, kijken, zoeken, wat hij maar wil. In de 

huidige situatie besteedt de gemiddelde actieve 

entertainmentkoper €50,- per jaar aan entertainmentproducten. 

Dat zijn drie cd’s of dvd’s. Als je voor €10,- per maand 

onbeperkt gebruik kunt maken van alle beschikbare content, is 

de keus snel gemaakt. Deze ontwikkeling vervangt dan wat de 

winkeliers nu per stuk aanbieden. Voor de retailers van 

entertainmentsoftware is dit geen gunstige ontwikkeling. De 

functie van de fysieke drager is dan grotendeels uitgespeeld. 

Voor wie hardware verkoopt, liggen hier kansen. Ook voor de 

platenmaatschappijen is het een krachtig model. Digitale 

beschikbaarstelling brengt voor hen bijvoorbeeld geen 

logistieke kosten met zich mee.” 

 

Zo start Commodore binnenkort een test met een nieuwe 

multimediazuil, onder andere bij Media Markt. Zal die 

aanvullende of vervangende omzet brengen?  

Cor van Bakkum geeft aan dat Media Markt probeert in te 

springen op innovatieve ontwikkelingen. “Een multimediazuil 

vormt op korte termijn een aanvulling op het bestaande aanbod, 

maar het is niet uit te sluiten dat die op termijn een grotere 

plaats gaat innemen. De effecten moeten worden afgewacht. De 

digitale distributie is een groeimarkt en de markt voor 

fysieke dragers zal kleiner worden, maar een groep consumenten 

zal de voorkeur blijven geven aan het fysieke product. Zij 

kiezen niet voor de kwantiteit van het digitale aanbod, maar 

voor de kwaliteit van muziek.” 

 

De retailer staat voortdurend voor de taak te zoeken naar 

nieuwe productgroepen om wegvallende omzet te compenseren. 



Waar moet een product of productgroep aan voldoen om succesvol 

te kunnen zijn? 

Daniël Ropers stelt dat een internetwinkel een aparte positie 

inneemt in het retailveld. “Bol.com heeft geïnvesteerd in het 

gemak voor de consument om producten zonder moeite snel in 

huis te hebben alsmede in de toegankelijkheid van een groot 

assortiment, als aanvulling op het verschralende aanbod in de 

winkels. Een belangrijke kwaliteit van de retailer is de 

kennis van producten enerzijds en van klantgroepen anderzijds, 

waardoor hij zich kan profileren met een eigen signatuur of 

formule. Dat aspect is bij bol.com nog minder sterk 

ontwikkeld, maar absoluut een beleidsspeerpunt voor de komende 

jaren. Een verkoopsucces laat zich moeilijk voorspellen, maar 

wat goed loopt, is het aanbod van relevante titels rond een 

gemeenschappelijk kenmerk of thema (zoals de beste 

moederdagcadeaus, sinterklaascadeaus of tv-series) voor een 

toegankelijke prijs.” 

 

De huidige situatie voor de meeste retailers is, dat de 

omzetvolumes van bestaande producten in de bestaande markt 

onder druk staan. Daniël Ropers wijst in dit kader op de 

Ansoff-matrix (zie figuur). Met behulp hiervan kan de retailer 
een strategie bepalen voor zijn marktbenadering, afhankelijk 

van de eigen situatie, de vraag en de kansen en dreigingen. 

 

Ansoff-matrix Bestaande producten Nieuwe producten 

 

Bestaande markten 

 

Penetratie 

 

 

Productontwikkeling 

 

Nieuwe markten  

 

 

Marktontwikkeling 

 

Diversificatie 

 

Afhankelijk van een kosten-batenanalyse van de inspanningen in 

relatie tot de verwachte opbrengsten, kan hij ervoor kiezen de 

omzet van bestaande producten in de bestaande markt te 

vergroten, nieuwe markten aan te boren met bestaande 

producten, nieuwe producten in de bestaande markt te zetten of 

daarvoor nieuwe markten te zoeken. 

 

Ropers: “Voor bol.com is het ontwikkelen van onze bestaande 

markten met ons bestaande serviceconcept absoluut zinvol. Daar 

zitten nog zoveel groeikansen, dat we er soms gek van worden. 

Maar voor de meeste retailers in entertainment ligt dat 

duidelijk anders. Free Record Shop profileert zich al jaren 

meer als doelgroepwinkel dan als muziekwinkel, door het 

assortiment steeds aan te passen en te verbreden, gericht op 

jongeren. Het aanbod is sterker gekoppeld aan de klanten, dan 

aan productgroepen. Als die benadering ook in de veranderde 

marktsituatie kan worden waargemaakt, voorzie ik een verdere 

groei van Free Record Shop. Een voorwaarde is wel dat de 



wensen en (latente) behoeften van de doelgroep worden 

onderkend en dat daarop snel wordt ingespeeld, zonder de 

geloofwaardigheid te verliezen. Dat is de voortdurende vraag: 

past dit product bij mijn concept en bij mijn imago?” 

 

Rein Mos vindt deze strategische benadering interessant, maar 

geeft aan dat Plato hierin een andere insteek hanteert, door 

zich te concentreren op één productgroep en daarin een sterk 

aanbod te realiseren.  

 

Johan van Hees meent dat de opdracht te voldoen aan de vraag 

van de consument en aanvullende vraag te zoeken of te creëren, 

de dynamiek van de retail bepaalt. “De mate waarin de retailer 

daarin slaagt, bepaalt het succes. Van belang is dat 

aanvullende producten en productgroepen passen in de brede 

range van entertainmentproducten.” 

 

Naar de mening van Rick Guurink is het aan de retailer om het 

begrip entertainment op te rekken. “Ondanks de landelijke 

omzetdaling in muziekproducten heeft Music Store de omzetten 

weten te stabiliseren, mede door aanvullende producten, zoals 

tabak. Snel succes is niet gemakkelijk te bereiken. Het vraagt 

enige tijd en veel doorzettingsvermogen en communicatie-

inspanning om de consument van die verbreding te overtuigen. 

Dat geldt voor tijdschriften en tabak, maar ook voor pda’s. De 

juiste inzet van de marketingmix – de mogelijkheden van de 

locatie, presentatie, prijs en communicatie – is daarvoor 

bepalend.” 

 

Als ervan wordt uitgegaan dat een aantal factoren, zoals de 

inkoopprijs, niet beïnvloedbaar is en de verkoopprijzen onder 

druk staan, waar liggen dan mogelijkheden om de omzetten te 

verhogen? Beter voorraadbeheer? Besparingen op personeel? Op 

huisvesting?  

Johan van Hees zegt dat het in een markt die onder druk staat, 

noodzakelijk is de kosten te beheersen. “De kosten van 

huisvesting en personeel liggen grotendeels vast. Free Record 

Shop is sterk afhankelijk van traffic. De vestiging op A-

locaties is dan ook een voorwaarde. De algemene trend is dat 

het voorraadbeheer verandert.” 

 

Cor van Bakkum beaamt dat de optimalisering van voorraden een 

belangrijke kostenbesparing kan betekenen. “Bezuinigen op 

personeel kent zijn grenzen; de winkel moet wel open.”  

 

Rick Guurink zegt dat het met het oog op de lage marges zaak 

is de kosten te reduceren, bijvoorbeeld door een 

optimalisering van de personeelsinzet en efficiencyverbetering 

in de centrale organisatie, maar ook door heronderhandeling 

over huurprijzen. “Dat kan ertoe leiden dat wordt uitgezien 

naar een andere vestigingslocatie op grond van een 



maximumprijs per vierkante meter. Maar voldoende traffic 

blijft een eis.” 

 

Bart Engel (director commercial affairs bij Universal Music) 

stelde in Muziek en Beeld dat de marge van Nederlandse 

entertainmentwinkels de hoogste is van heel Europa. Betekent 

dit dat de retail in Nederland onvoldoende efficiënt werkt?  

Johan van Hees zegt hierover geen vergelijkende internationale 

gegevens te kennen. 

 

Cor van Bakkum vindt de Nederlandse situatie niet 

vergelijkbaar met die in andere landen. “Onder meer de 

huurprijzen en personeelskosten liggen hier op een hoger 

niveau. Ook speelt mee dat de consument – in tegenstelling tot 

in andere landen – niet bereid is voor zijn producten naar een 

weidewinkel op enkele kilometers afstand te rijden, als 

gemeenten al medewerking verlenen aan de vestiging van die 

winkels.” 

 

Daniël Ropers wijst op wetmatigheden in marktmechanismen: 

“Leveranciers en winkeliers hebben in de hoge marges kansen 

gezien om omzetten te verhogen. Als de vraag dan ook nog eens 

afneemt, is de reactie daarop dat de platenmaatschappijen de 

markt proberen te saneren door de marges te verlagen en hun 

eigen winst op peil te houden. Nadat de markt is 

gestabiliseerd op het lagere aanbodniveau dat past bij de 

lagere vraag, kunnen omzetten en marges weer op een 

aanvaardbaar peil worden gebracht. Samenwerking met 

leveranciers moet ervoor zorgen dat de markt in stand blijft, 

zodat er wat te verdelen valt.” Het is volgens Ropers denkbaar 

over de afzonderlijke componenten in de verkoop- en 

marketinginspanningen afspraken te maken en in zijn visie 

mogen marges worden gekoppeld aan die inspanningen. “Een bonus 

wordt verleend als de daaraan verbonden omzet is behaald. 

Daarover zijn afspraken gemaakt met de grote afnemers, 

ongeacht de inspanningen die zij daartegenover stellen, zodat 

de ruimte voor de beloning van groeiers beperkt is. Afspraken 

over onderscheiden componenten in het verkooptraject kunnen 

leiden tot een grotere variëteit in marges.” 

Het kostenaspect behoort in zijn optiek tot het 

ondernemersrisico. “De entertainmentmarkt is voor zowel 

producten als retailers grotendeels gebaseerd op vaste kosten. 

En als verkoopvolumes dalen, moeten wegvallende omzetten 

worden gecompenseerd. Soms vergt de ontwikkeling van een nieuw 

product of het aanboren van een nieuwe markt een zo 

omvangrijke investering, dat het de voorkeur verdient 

omzetvermindering te accepteren en de uiteindelijke 

opbrengsten op een aanvaardbaar niveau te brengen door 

kostenreductie. Maar dat is een pijnlijk proces.” 

 



Albert Heijn overweegt cd’s uit het assortiment te schrappen. 

Biedt dat kansen voor herstel van de entertainmentbranche?  

Rein Mos heeft in het cd-aanbod van Albert Heijn nooit een 

bedreiging gezien. Het marktaandeel was daarvoor te klein en 

het concept te onduidelijk. “Met dit impulsartikel heeft 

Albert Heijn geen voet aan de grond gekregen, al maakten de 

bezoekersaantallen en –frequenties dit in potentie wel 

mogelijk.” 

 

Daniël Ropers herinnert zich dat de retail aanvankelijk op 

zijn achterste benen stond, toen bekend werd dat Albert Heijn 

cd’s in het assortiment wilde opnemen. Maar de aanpak heeft de 

kansen niet waargemaakt. “De prijsstelling was daarvoor 

onvoldoende agressief. Als ervoor was gekozen eerst een 

substantiële omzet te genereren door een lage prijsstelling en 

vervolgens winstmarges te realiseren, had dit een succesvolle 

assortimentsuitbreiding kunnen zijn. Iedere consument is in 

beginsel op elke plek en op elk moment te verleiden tot een 

aankoop, als de juiste prikkels de latente vraag opwekken en 

als daaraan de juiste prijsstelling en de juiste promotie 

worden gekoppeld. Zo slaagt Kruidvat er steeds weer in om 

consumenten te verrassen met onverwacht aanbod en de eigen 

omzetverwachtingen te overtreffen. De filosofiebox is daarvan 

een goed voorbeeld.” 

 

Wie hebben op termijn de toekomst in het 

entertainmentretaillandschap: generalisten of specialisten? En 

vallen kanalen met een smal en ondiep assortiment (zoals 

supermarkten) tussen wal en schip? 

Rein Mos denkt dat er ruimte blijft voor specialisten. Plato 

gaat dan ook op de huidige voet door. “Daar is Plato goed in 

en de aanpak past bij de medewerkers, zodat zij 

geloofwaardigheid kunnen uitstralen.” 

 

De nichemarkt is te interpreteren naar doelgroepen en naar 

producten. Rick Guurink vindt het belangrijk dat de retailer 

zijn eigen koers volgt en niet achter trends aanhobbelt. “Als 

Media Markt zich opwerpt als prijsleider, moeten anderen een 

andere ingang zoeken om een substantieel deel van de markt te 

bedienen. Rigu Sound richt zich op de lokale markt en zoekt in 

de marketingaanpak aansluiting bij ‘local heroes’. Zo kun je 

de aanvoerder van het plaatselijke voetbalelftal ook bij ons 

achter de toonbank aantreffen. Tegelijkertijd zijn we alert op 

kansen om het aanbod af te stemmen op de (latente) vraag.” 

 

Daniël Ropers denkt dat specialisten en generalisten naast 

elkaar kunnen blijven bestaan. “Specialistische winkels 

bedienen een selecte groep consumenten. Die consumenten zijn 

bereid iets meer te betalen, in ruil voor persoonlijk contact 

en advies. De generalisten, zonder adviesfunctie maar met een 

breed assortiment, bedienen een grote doelgroep met een 



gemiddelde smaak. Daarvan zijn er minder nodig. Eén goede 

generalist op de 100.000 inwoners lijkt reëel. Naarmate 

generalisten in winkeloppervlak toenemen, zullen zij in aantal 

afnemen. Omdat consumenten met specifieke wensen zich dan tot 

de nichewinkels zullen wenden, kunnen die nog een lichte groei 

doormaken.” 

 

Tijdens deze bijeenkomst is gesproken in termen van het 

vergroten en verdelen van de gezamenlijke koek, maar ook in 

termen van wapens en wedstrijden. Welke kant gaat het op: 

samenwerken of elkaar bestrijden? 

Cor van Bakkum denkt dat de strijd zich zal afspelen rond de 

digitale distributie. “Zolang retailers de digitale 

distributie niet in handen hebben, zullen zij zich keren tegen 

de aanbieders daarvan. Maar in de verkoop van de fysieke 

dragers heerst een gezonde concurrentie, die ook andere 

branches kenmerkt. Dit is een normaal spanningsveld, dat niet 

moet worden doorbroken. Handel zonder concurrerende partijen 

zou niet wenselijk zijn.” 

 

Rick Guurink stelt dat de muziekbranche over een paar jaar 

niet meer bestaat, als retailers nu geen keuzen maken. “Als de 

kleinere ketens de grote blijven volgen in de prijzenslag, 

komen ze in een strijd terecht die niet valt te winnen. De 

afnemende marges zijn alleen op te vangen met substantiële 

verkoopvolumes. Daarom doen retailers er goed aan een eigen 

koers te varen en zich met een eigen concept te profileren en 

positioneren. Rechtstreekse concurrentie wordt daardoor 

vermeden en zo kan een situatie ontstaan die plaats biedt aan 

diversiteit.” 

 

Daniël Ropers is het in zoverre met Guurink eens, dat agressie 

vanuit een defensieve houding niet productief is. “Waar die 

houding zich manifesteert, worden enthousiasme voor het vak en 

geloof in de toekomst overschaduwd door prijsstelling als 

allesoverheersend thema. Het zal niet meevallen om 

platenmaatschappijen te bewegen de marges aan te passen op de 

prijsverlaging. Voor de korte termijn ligt het voor de hand 

aan te dringen op een verhoging van de marges. Voor de langere 

termijn is het echter effectiever om een toekomstbestendige 

formule te ontwikkelen, door een lagere prijs te aanvaarden en 

met een uitgekiende kostenbeheersing toch tot aantrekkelijke 

resultaten te komen. Kansen benutten om geld met geld te 

maken, is de kern van ondernemerschap. In feite is hetgeen 

Free Record Shop doet door het inkrimpen van de meters muziek 

voor iedereen goed: voor Free omdat men in kan blijven spelen 

op de vraag van de jonge doelgroep en voor de concurrenten die 

blijven vasthouden aan het brede muziekaanbod. Marktwerking 

werkt echt, hoor!” 

 



Rick Guurink benadrukt dat de entertainmentbranche een 

afspiegeling is van het hele retailveld, waar prijzenoorlogen 

aan de orde van de dag zijn. “Het is een competitieve markt, 

waarin uiterst scherpe prijzen worden gehanteerd. In die 

marktverhoudingen is het zaak alert te zijn op de kosten.” 

 

Johan van Hees vindt termen als ‘prijzenoorlog’ voor de 

entertainmentbranche echter te zwaar.  

 

Tot slot werd aan elk van de deelnemers een individuele vraag 

gesteld, die kort beantwoord diende te worden… 

 

Cor, is Media Markt in 2010 marktleider in de 

entertainmentbranche?  

“Ja.”  

 

Rick, ben jij in 2010 nog steeds eigenaar van Rigu Sound? 

“Geen idee.” 

 

Johan, hoeveel winkels heeft Free Record Shop in 2010?  

“Free Record Shop blijft groeien met zo’n vijf winkels per 

jaar. In 2010 ligt het totaalaantal winkels dus rond de 200.” 

 

Rein, is het assortiment van Plato in 2010 breder of dieper?  

“Waarschijnlijk breder.” 

 

Daniël, levert bol.com in 2010 nog steeds fysieke beeld- en 

geluidsdragers?  

“Ja, ondanks het feit dat dan op grote schaal abonnementen 

voor streaming-diensten worden afgenomen.” 

 

 

Met dank aan notuliste Ingrid Bakhuis. 


