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Bart Cools karakteriseert zichzelf als… 

 

‘Pragmatische Belg’ en ‘autistische md’ 

 

Begin dit jaar trad de Belg Bart Cools aan als managing-

director van EMI Music Netherlands. Zijn eerste prioriteit was 

‘de club verder op orde te brengen’. Nu de juiste mensen aan 

boord zijn is hij daarmee naar eigen zeggen half klaar. Cools 

ziet ‘de machine oliën’ en het EMI-netwerk verbreden als zijn 

volgende opdrachten. 

 

Door Werner Schlosser 

 

Wat is je achtergrond? 

“Ik heb Nederlandse en Engelse taalkunde en bedrijfseconomie 

gestudeerd en als vrijwilliger gewerkt bij de Leuvense lokale 

radiozender Scorpio. Op mijn 20ste reageerde ik op een EMI-

advertentie. Vijf jaar later kwam die sollicitatiebrief weer 

boven water en kon ik als promotionmanager aan de slag. Daarna 

heb ik alle frontline-afdelingen van het bedrijf doorlopen. In 

Vlaanderen is dat een normale gang van zaken, in Nederland kan 

iemand zijn hele carrière plugger zijn. Bij Belgische 

maatschappijen werken minder mensen dan in Nederland, die hun 

aandacht ook nog eens moeten verdelen over Vlaanderen en 

Wallonië. Daarom ben je er bijna gedwongen generalist.” 

 

Je werkt al je hele entertainmentcarrière binnen de EMI Group. 

Wat bindt jullie zo? 

“Dat heeft er vooral mee te maken dat ik steeds op het juiste 

moment op de juiste plaats was, graag nieuwe uitdagingen aanga 

en die uitdagingen ook altijd aangeboden kreeg. Je zou kunnen 

zeggen dat ik ‘slachtoffer’ ben geworden van mijn 

flexibiliteit.” 

 

Wat doet de managing-director van EMI Music Netherlands de 

hele dag? 

“Het is mijn taak te zorgen dat de structuur staat en werkt. 

Om te beginnen is er een bijna nieuw managementteam gekomen in 

de vorm van een nieuwe financiële, commerciële en frontline-

marketingman. Verder betekent het veel praten en coachen. Ik 

ben zelf nogal ‘hands-on’, en probeer dus veelvuldig bij 

vergaderingen aanwezig te zijn. Vooral als het set-up meetings 

zijn of bijeenkomsten over prioriteiten. En uiteraard is 

netwerken zeer belangrijk. Omdat ik de afgelopen tien jaar 

vooral in het buitenland gewerkt heb, was mijn netwerk wat 

verouderd. Bovendien is de branche sterk veranderd. Ik houd me 

dus veel bezig met het opbouwen en verbreden van onze 

contacten. Omdat ik toch een Belg ben, lees ik ook veel boeken 

over de Nederlandse cultuur. Zowel over de geschiedenis als de 



huidige stand van zaken. In die zin is het handig dat ik een 

Engelse vrouw heb. Als ik iets aan haar kan uitleggen, weet ik 

dat ik het zelf ook begrepen heb. Tot de komst van VTM (in 

1989, red.) keken we in België allemaal naar de Nederlandse 

tv. Van voor die tijd weet ik alles, daarna is een gat 

ontstaan. Artiesten als De Dijk, Bouwewijn de Groot, André 

Hazes en Rob de Nijs kende ik dus wel, maar wie Acda en de 

Munnik en abel zijn heb ik pas recent ontdekt.” 

 

EMI is een beursgenoteerd bedrijf. Waaraan merk je dat in je 

dagelijkse werkzaamheden? 

“Aan weinig tot niets. Hooguit kan ik niet altijd roepen wat 

ik wil of vind. En van sommige zaken ben ik simpelweg niet op 

de hoogte. Dus als jij me gaat vragen naar gesprekken tussen 

EMI en Warner, dan kan ik je alleen vertellen dat wordt gezegd 

dat die niet plaatsvinden. En als er al gepraat wordt, zou dat 

mij niet verteld worden.” 

 

Vind je dat je afdoende op de hoogte bent om je werk te kunnen 

doen? 

“Ik weet wat ik kan en mag doen, en ben realistisch genoeg om 

te weten dat de belangrijkste industriebeslissingen niet in 

Nederland genomen worden. Ik kom net kijken in dit land en ben 

bijna een autistische md, in de zin dat mijn allereerste 

prioriteit bij de artiesten en EMI ligt, en voorlopig minder 

bij de ‘branche’. Anderen zeggen zich op de hoogte te houden 

van wat er waar ook ter wereld gebeurt, maar mijn pure 

prioriteit en opdracht ligt in Nederland. Ik moet deze club op 

orde hebben. Daar ben ik nu half mee klaar. Alle mensen en 

elementen zijn aanwezig, maar het moet nog meer geolied 

worden, zodat we ons makkelijk kunnen aanpassen aan nieuwe 

situaties.” 

 

Afgelopen boekjaar is de omzet van de EMI Group met 5,1% 

gedaald, en de winst met 6,6%. Binnen de groep was het vooral 

EMI Music dat voor mindere resultaten zorgde. De omzet daalde 

met 7,4%. Hoe verhouden de Nederlandse resultaten zich 

hiertoe? 

“Die zijn ongeveer vergelijkbaar. Alleen was onze winst min of 

meer gelijk doordat we de kosten beter onder controle hadden. 

We werken nu met minder mensen, hebben een goedkopere 

huisvesting en kostefficiëntere marketing dan in het boekjaar 

ervoor. Daarmee verliezen wij minder dan de totale markt. Als 

wij, marktconform, met 10% zouden zakken, verliezen we €4,5 à 

€5 miljoen. Dat is veel, maar niet onoverbrugbaar. Het dwingt 

ons te kijken naar nieuwe vormen, manieren en kanalen om onze 

producten af te zetten. Met alle respect: 10, 15 jaar geleden 

was het gemakkelijker om md te zijn dan nu. Nu is het veel 

veelzijdiger, en daardoor ook leuker en uitdagender. Het gaat 

ook niet overal even slecht. Bij Free Record Shop verliezen 

wij omzet, maar binnen vanLeest hebben we de eerste zes 



maanden van het jaar bijna 30% marktaandeel gehad. Ook bij 

bol.com doen wij het erg goed.” 

 

Maarten Steinkamp gaf dit voorjaar aan dat het SONY BMG-

hoofdkantoor de Nederlandse vestiging ‘on the watchlist’ 

heeft. Geldt dat ook voor EMI? 

“Dat geldt voor alle territoria, maar in Nederland gaat het 

met de markt minder dan in andere landen. In een markt die 

voor 75-80% gedomineerd wordt door internationaal repertoire 

kun je de schokken moeilijk compenseren, zeker als ook 

compilaties onder druk staan. Wij deden het, dankzij albums 

van onder meer Anouk, Guus Meeuwis en Coldplay nog oké 

vergeleken met vorig jaar. Het najaar ziet er, met nieuw 

materiaal van onder anderen The Rolling Stones, Kate Bush, 

Robbie Williams, Trijntje Oosterhuis en Guus Meeuwis ook goed 

uit. Maar er zijn maanden geweest dat wij zonder onze lokale 

topreleases ‘non-existing’ zouden zijn geweest.” 

 

De digitale verkopen (downloads en ringtones) van de EMI Group 

verdriedubbelden het afgelopen jaar en maken nu 2,5% uit van 

de totale jaaromzet. Wat is de status hiervan binnen EMI 

Nederland? 

“Iets hoger, en in het laatste kwartaal van het afgelopen 

boekjaar was dat 3,5%.” 

 

Heeft online of mobiel de toekomst in jouw ogen? 

“Ik geloof in één apparaat dat alles kan: audio, video en 

games opslaan en afspelen, internetten, mailen, bellen, 

enzovoort. IPod of Blackberry kunnen daarvoor een prima basis 

zijn. Op internationaal niveau wordt ook wel getracht de 

hardwarebedrijven daarin te stimuleren en het staat op mijn 

agenda om ook op mijn niveau kennis te maken met de 

belangrijke spelers op dat vlak.” 

 

Welke omzetontwikkeling voorzie je? 

“Ik beschouw de omzet van het afgelopen jaar als het kritische 

niveau. Nog lager zou niet goed zijn. Mijn prognose is, dat we 

het lopende boekjaar zullen afsluiten op het niveau van vorig 

jaar. Hopelijk kunnen we vanaf volgend jaar weer groei 

realiseren. Binnen drie jaar moet digitaal 20% van onze omzet 

uitmaken. Behalve muziek willen we ook beeld via internet en 

mobiele telefoons gaan aanbieden. Wij zijn nu langzaamaan de 

beeldrechten van onze artiesten aan het verwerven. Veel 

mobiel-providers zijn op zoek naar dit soort content en wij 

kunnen dat straks leveren.” 

 

Zie je beeldmateriaal als een apart businessmodel of wil je 

daarmee waarde toevoegen aan audio? 

“Niets is meer gratis.” 

 

Hoe sta je dan bijvoorbeeld tegenover de premie-cd’s van STEP? 



“Daar moet je niet te extreem in zijn. Noem me in dat opzicht 

maar een pragmatische Belg. Platenmaatschappijen zijn 

enerzijds nog voor 90% afhankelijk van fysiek product en 

traditionele winkels, maar anderzijds nieuwe terreinen aan het 

ontginnen. Ik denk niet dat je kunt zeggen dat je niet meer 

aan STEP-campagnes meewerkt, zolang mensen bereid zijn €20,- 

uit te geven om in aanmerking te komen voor zo’n sampler, die 

misschien nog tot vervolgaankopen leidt ook. Bovendien kan het 

mooi materiaal opleveren. Guus Meeuwis heeft voor de 

Muziek10Daagse-cd een fantastische versie gemaakt van 15 

Miljoen Mensen, die hij anders nooit opgenomen had.” 

 

EMI is begonnen om importen van buiten de Europese Economische 

Ruimte (EER) aan te pakken. Hoe groot is dat probleem precies? 

“Met name bij onze grote releases, waarvoor geen dwingende 

behoefte bestaat om die uit het buitenland te halen, ligt de 

door GfK geregistreerde verkoop 20% hoger dan wat wij hebben 

uitgeleverd. Dat zijn deels importen van binnen de EER, al 

hebben we dat nu beter onder controle. Voor de rest betreft 

het albums die in Europa geperst zijn, maar bedoeld voor 

bijvoorbeeld de Zuid-Amerikaanse markt. Die cd’s worden vanuit 

zo’n land vaak weer direct naar Europa verscheept. Het 

aanbieden van cd’s uit zulke landen is bij wet verboden. 

Platenmaatschappijen zijn meer dan alleen de leverancier van 

de albums. Wij doen ook de marketing en zorgen er dus voor dat 

de cd’s weer de winkels uitgaan. Dan wil ik ook graag dat het 

onze cd’s zijn, en onze omzet. Anders kunnen wij dat niet 

blijven doen.” 

 

Vinden deze praktijken wereldwijd plaats? 

“Het is een Europees probleem, maar omdat er in Nederland 

nogal veel ‘creatieve handelaren’ zijn, krijgen wij er iets 

eerder mee te maken.” 

 

Wat zie je als de kernactiviteiten van EMI Music? 

“Het vinden en in de markt zetten van goede muziek. Of wij dat 

doen met mensen die hier in dienst zijn of daarvoor kennis 

inhuren, maakt mij niet zoveel uit. Een gespecialiseerd label 

heeft zijn eigen A&R, maar een major kan onmogelijk voor alle 

genres A&R-mensen in huis hebben, dus besteden we sommige A&R 

uit. Marketing-, promotie- en sales-mensen hebben wij wel in 

dienst en dat zal zo blijven.” 

 

Jullie waren een van de eerste maatschappijen om music 

memorycards voor de telefoon als nieuwe drager te omarmen. Hoe 

zijn de resultaten daarvan? 

“Niet super. Er hangt niet ergens een ‘gouden mmc’ aan de muur 

en er komen voorlopig ook geen nieuwe EMI-releases op die 

drager. Maar het heeft wel relaties opengebroken en daaruit 

zijn wel weer andere deals ontstaan. Ook heeft het geholpen 

hier intern inzichtelijk te maken wat er allemaal met nieuwe 



ontwikkelingen mogelijk is. Dat alleen al heeft het de moeite 

gemaakt om het te doen.” 

 

Hoe kijken jullie naar nieuwe dragers als de DualDisc en UMD? 

“Van beide weet ik het nog niet. Ik zou er wel mee willen 

uitkomen, maar Nederland speelt daar geen beslissende rol in. 

Wat UMD betreft is het, vanwege de link met hardware, 

logischer dat SONY BMG daarmee voorop zou lopen dan wij.” 

 

Wat is jouw visie op een meerprijzenstrategie bij sommige (of 

alle) releases? 

“Ik geloof dat als je bij release zowel een standaard- als een 

duurdere versie uitbrengt, je beide kunt verkopen. Van de 

nieuwe cd’s van Trijntje Oosterhuis en Guus Meeuwis zal ook 

een luxe variant verschijnen met een bonus-dvd. De normale 

versie krijgt de bekende prijs en de luxe editie wordt 

duurder. Het lijkt mij niet nodig de prijs van een standaard-

cd te verlagen en de luxe uitvoeringen op het huidige cd-

prijspeil uit te brengen. Omdat de consument de perceptie 

heeft dat cd’s te duur zijn? Voor de prijs van een cd kun je 

maar een uur parkeren in de PC Hooftstraat… Aan die 

prijsperceptie werkt de handel met haar stuntaanbiedingen ook 

gewoon mee. Zonde, want fans zijn bereid voor extra content te 

betalen. 

Ik ben daarentegen niet zo’n voorstander van de ‘Aldi-versie’. 

Die uitgeklede versie, dus alleen de tracks - of sommige van 

de tracks – haal je wat mij betreft bij Planet of iTunes.” 

 

Is die strategie in jouw optiek onlosmakelijk verbonden met 

differentiatie in product en/of distributie? 

“Niet onlosmakelijk. Iedereen mag wat mij betreft alle versies 

verkopen die wij aanbieden.” 

 

Wie vormt voor jou het uitgangspunt: de artiest of de 

consument? 

“Beide. De consument is ouder geworden en dat geeft allerlei 

extra mogelijkheden met mor-repertoire. Maar ik ga niet tegen 

mijn artiesten zeggen dat ze zich op de oudere generatie 

moeten gaan richten. Aan beide kanten is het een kwestie van 

vraag en aanbod. Daarover zijn we constant met de artiesten in 

dialoog en wij onderzoeken ook de behoeften van de consument. 

Uit een studie die de Boston Consultant Group voor EMI gedaan 

heeft blijkt bijvoorbeeld dat een consument extra content veel 

belangrijker vindt dan een mooiere verpakking.”  

 

Hoe kijk je tegen lokaal repertoire aan: inkrimpen of 

investeren? 

 “Onze huidige structuur biedt weer wat meer plaats aan lokale 

dingen. Wij hebben nu 12 lokale acts, dat zouden er 15-20 

moeten zijn. Het tekenen is niet het probleem, ze moeten ook 

willen blijven. Dat is harder werken en komt erop neer dat het 



team van de maatschappij zoveel mogelijk ‘compatible’ moet 

zijn met dat van de artiest. Naast het zelf tekenen van acts 

zijn we ook bezig samenwerkingsverbanden aan te gaan met 

andere, meer gespecialiseerde, labels. Zo zijn we deze maand 

rondgekomen met First Priority, waarop o.a. DJ Chucky zit. En 

Tom Peters gaat een satellietlabel opzetten dat zich meer op 

mor-repertoire richt. Hij heeft onder meer het meisje uit de 

Grolsch-reclame getekend.” 

 

Hoe lang heeft EMI nog aparte kantoren in Nederland en België? 

“Twee kantoren zullen er altijd zijn. Opgaan in een Benelux- 

of nog grotere organisatie is op dit moment niet aan de orde. 

Ik zie daar het nut ook niet zo van in. Royalty’s en de 

backoffice worden bijvoorbeeld wel Benelux-gestructureerd. 

Daar zit ook duidelijke overlap. Maar vooral promo, marketing 

en A&R moet je toch per land organiseren. Het blijft heel 

moeilijk om Belgische muziek in Nederland te verkopen en 

andersom. Er zijn wel synergieën, maar het zijn twee heel 

verschillende landen.” 

 

Wat zijn je ambities, al dan niet binnen EMI? 

“Ik zou wel eens ergens langer dan drie jaar willen wonen. 

Mijn oudste dochter is vier en woont nu in haar vierde land. 

Gelukkig is dit een job waarvan ik vind dat je die minstens 

drie tot vijf jaar moet doen, voordat het bedrijf er goed de 

vruchten van plukt. Wat ik voor mezelf wil bereiken is een 

goede leider te zijn voor mijn mensen, die een goed team en 

artiestenroster opbouwt. Ook wil ik dat, als ik wegga, mijn 

opvolger intern al klaar staat.” 

 

 

<kader> 

 

Curriculum vitae Bart Cools 

 

1991-1996: EMI Records Belgium 

 Achtereenvolgens promotionmanager, productmanager 

 en head of marketing & A&R 

1996-2000: Virgin International UK 

 International marketingmanager 

2000-2001: EMI International UK 

 Director European repertoire 

2001-2002: Virgin Belgium 

 Managing-director 

2002-2004: EMI Recorded Music Switzerland 

 Managing-director 

2005-heden: EMI Music Netherlands 

 Managing-director 


