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Voor Paramount lijkt 2005 opnieuw een recordjaar te worden 

 

“10% marktaandeel moet volgend jaar haalbaar zijn” 

 

Ton Capello (48) begon zeven jaar geleden bij CIC, nu 

Paramount Home Entertainment. Onder zijn leiding heeft de 

filmmajor veel consumentenonderzoek verricht, wat zijn 

vruchten begint af te werpen. Nu heeft Paramount met die 

informatie ook een eigen retailvisie opgetuigd. Muziek en 

Beeld nam de laatste entertainmentontwikkelingen met de 

managing-director door. 

 

Door Werner Schlosser 

 

Viacom (waarvan Paramount een dochter is) wordt volgend jaar 

in tweeën gesplitst. Welke plaats krijgt Paramount Home 

Entertainment daarbij? 

“Die beslissing is een jaar geleden genomen omdat de 

beursnotering grotendeels wordt bepaald door ontwikkelingen 

bij andere bedrijven, en daardoor achterblijft bij de 

verwachtingen. Wij beschouwen onszelf als een van de gezondste 

entertainmentbedrijven, maar kunnen die vreemde ups en downs 

in de beursnotering niet met onze eigen positieve cijfers en 

prestaties doorbreken. De gedachte is dat een splitsing dat 

effect wel zal hebben. Aan de ene kant krijg je het blok met 

daarin tv en buitenreclame, dat het stabiele fundament van 

Viacom moet worden. Aan de andere kant komt het onderdeel met 

o.a. MTV en Paramount erin, het pure entertainmentstuk. Daar 

zijn hoge verwachtingen van en er is dan ook een sterke 

groeistrategie ingezet. Die visie is, dat we in het verleden 

te voorzichtig zijn geweest met producties en acquisities. We 

zullen meer risico’s gaan nemen en investeren in product in de 

breedste zin van het woord. Dus nieuwe titels op film en tv, 

nieuwe dragers, enzovoort.” 

 

Wat zullen daarvan de merkbare gevolgen zijn? 

“Veel nieuwe mensen worden, nu al, aangenomen en de focus zal 

de komende tijd op het productiestuk komen te liggen. Ook 

wordt in alle territoria gekeken hoe je de markt op alle 

fronten het best kunt bedienen. Bovendien gaan we de wereld 

als één grote markt beschouwen. Doordat de markt in Amerika al 

begint af te vlakken, moeten de overige gebieden dat opvangen. 

Daarom wil de studio, die puur Amerikaans is, ook een rol gaan 

spelen in de rest van de wereld. Hij loopt daarbij echter aan 

tegen een cultuurverschil en we zijn aan het kijken hoe we dat 

kunnen overbruggen. Daartoe is een stappenplan ontwikkeld dat 

over een jaar of twee voltooid moet zijn. Eén van die stappen 

is de invoering van een ‘management dashboard’: een 

computersysteem waar iedereen alle mogelijke informatie uit 

kan halen. Een andere is de wereldwijde overgang naar SAP.” 



 

In navolging van de kantoren in Italië en de VS heeft 

Paramount Nederland per 1 september jl. haar distributie bij 

Deluxe Media Services neergelegd. Waarom wordt dit op 

landenniveau geregeld en geen internationale deal gesloten met 

Deluxe? 

“Een wereldwijde aanpak kan in 90% van de gevallen goed 

uitpakken, maar in 10% niet. Daarom wordt overal steeds 

gezocht naar de efficiëntste werkwijze. Twee jaar geleden werd 

Technicolor wereldwijd de producent van Paramount en omdat die 

ook een distributietak hebben, is toen ook wel gevraagd of we 

niet met hen in zee wilden gaan. Wij wilden echter niet de 

goedkoopste oplossing, maar de beste. Daarom hebben wij goede 

redenen aangevoerd om met Deluxe in zee te willen gaan, en 

daar is mee ingestemd. Vooral hun flexibiliteit is een groot 

voordeel. Wij beschouwen logistiek als een soort extra ‘p’ in 

de marketingmix. Onze concurrenten maken ook mooie producten 

en qua prijs is er weinig verschil, dus moet je je op andere 

punten onderscheiden, zoals service. Dat komt tot uitdrukking 

in o.m. customer service, transport enzovoort. De markt is in 

de loop der tijd echter gegroeid, en wij nog meer. Ook zijn we 

een Benelux-organisatie geworden. Daardoor kregen we de 

distributie niet meer rond. Je kunt dan kiezen voor investeren 

en de focus op logistiek leggen, of uitbesteden.” 

 

Eén van de gevolgen van het ‘outsourcen’ van de distributie is 

het feit dat jullie zullen verhuizen. Hoe concreet zijn die 

plannen? 

“De huur is opgezegd, dus we moeten hier vóór maart 2006 weg. 

Nu zijn we op zoek naar een locatie in Hilversum of Amsterdam. 

Viacom heeft in Nederland ook een afdeling real estate en die 

helpt ons. Er verschuift de komende tijd het nodige, daarmee 

komt ruimte voor ons vrij. Onze intrek nemen in het nieuwe 

pand van MTV is geen optie, want dat wordt te laat 

opgeleverd.” 

 

Het eerste halfjaar van 2005 is ook voor de dvd niet 

florissant verlopen. Er werden weliswaar 14% meer schijfjes 

afgezet, maar door een scherpe prijsverlaging daalde de omzet 

met 0,3%. Hoe heeft Paramount het gedaan? 

“Heel erg goed. In 2004 behaalden wij een omzet van €37,9 

miljoen; ons ‘all time high’. Dit kwam mede doordat we een 

Benelux-organisatie werden, dus het is een beetje appels met 

peren vergelijken, maar ons budget voor 2006 werd daardoor een 

hele kluif. Tot en met augustus hebben we echter 35% meer 

omgezet dan vorig jaar in die periode. Enerzijds hadden we 

sterkere nieuwe releases dan het jaar ervoor, en anderzijds 

hebben we een aantal poten (Star Trek, Stars For Sale, 

kinderproduct en tv-series & boxen), die het door het gehele 

jaar heen goed doen en het fundament van Paramount vormen. 

Daardoor zijn we minder afhankelijk van nieuwe releases. Naast 

deze poten, die zo sterk zijn vanwege de synergie binnen 



Viacom, willen we ook een positie opbouwen met lokale 

producties. Die poot moet binnen drie jaar 10% van de 

totaalomzet genereren. De keerzijde van de medaille is rental. 

We doen alles om de verhuurders te behagen: we hanteren 

windows, communiceren het huurtraject in radio- en tv-spots, 

maken concepten… Maar toch gaat het erg moeizaam momenteel. Er 

is een groot gemis aan innovatiekracht aan rentailzijde. 

Verder doen we niet aan fee-sharing. Dat is alleen interessant 

voor de winkeliers, maar wij willen er zelf ook iets aan 

overhouden. Wij merken dat we door die beslissing anders 

behandeld worden dan anderen.” 

 

Hoe zie je de verschillende productcategorieën in de toekomst 

ten opzichte van elkaar verschuiven? 

“Om te beginnen moeten je nieuwe releases stevig zijn. Die 

houden op termijn je catalogus actueel. Daarna liggen de 

accenten bij ons achtereenvolgens op kinderproduct en de 

backcatalogus.” 

 

Hebben de huidige marktontwikkelingen invloed op jullie 

prijsbeleid? 

“Zeker, maar of we dat leuk vinden is een ander verhaal. In de 

markt van vandaag moet je constant aan de p van prijs werken. 

Dat betekent niet dat we een budgetreeks gaan introduceren, 

maar de consumentenprijs van Stars For Sale-titels (bij de 

introductie in 2003 nog €19,99, WS) zal volgend jaar op €9,99 

liggen. Midprice zal tussen de €7,- en €10,- uitkomen. Lager 

dan dat gaan wij niet. Een dvd weggeven bij een zak 

aardappelen is belachelijk en getuigt van kortetermijndenken. 

Overigens kent de Benelux de laagste prijzen ter wereld. Dat 

maakt het niet makkelijker om onze landen bij mijn 

internationale bazen als testmarkt aan te prijzen.” 

 

Wat is in jouw optiek over een jaar het ultieme apparaat om 

een film op te bekijken? 

“Daar heb ik geen idee van. Ik denk wel dat dvd volgend jaar 

als drager interessant blijft. Tegen 2008 is dat, hoop ik, de 

HD DVD en pas daarna wordt digitaal leidend.” 

 

Opmerkelijk dat je HD DVD noemt. Paramount heeft aangegeven 

ook films op UMD te gaan uitbrengen, maar de plannen om 

volgend jaar HD DVD’s uit te brengen, ingetrokken. Betekent 

dit dat gekozen is voor Blu-ray? 

“Het plan met HD DVD was om dat eerst in Amerika te 

introduceren en daarna in Europa. Wat er nu gaat gebeuren is 

niet duidelijk. Een nieuwe generatie dvd, of die nu HD DVD of 

Blu-ray heet, is belangrijk. Je kunt er de markt verder mee 

verbreden en de levenscyclus van films optimaliseren. Ook zijn 

die producten beter te beveiligen. Het belangrijkste is dat er 

één standaard komt. UMD is nu zeker interessant, maar heeft 

een hele beperkte doelgroep. Daar verwacht ik geen grote 

aantallen van.” 



 

Kun je het, zo betrekkelijk kort na de introductie van dvd, 

maken om op een ander (niet ‘backward compatible’) formaat 

over te stappen? Maak je de consument zo niet afkerig van 

nieuwe ontwikkelingen en stimuleer je daarmee niet de 

illegaliteit? 

“Dat is precies de vraag. De consument is nog nooit zo 

enthousiast geweest over entertainmentproducten. We moeten hen 

dus vertroetelen en niet tegen ons in het harnas jagen. Dat is 

levensgevaarlijk, om de reden die je al aangeeft. Dat is het 

laatste wat we willen.” 

 

Je bent ook voorzitter van NVPI Video. Wat zijn de 

verwachtingen van de campagne Filmwereld.net?  

“Die zijn hoog. Er heeft een heel goed onderzoek 

plaatsgevonden, waardoor veel nuances worden aangebracht. Uit 

het onderzoek komt duidelijk naar voren dat we nog op tijd 

zijn om de attitude van consumenten om te buigen. We zijn nu 

ook, onder een andere naam, bezig de campagne te vertalen naar 

de Belgische markt. Op langere termijn zou ook synergie tussen 

die campagnes kunnen ontstaan.” 

 

In hoeverre pleegt Paramount voorbereidingen om haar content 

digitaal te gaan aanbieden? 

“In Amerika zijn we daar al mee bezig, daarna gaat dat ook in 

de andere territoria gebeuren. Dat houdt vooral in het 

monitoren van nieuwe initiatieven en participeren op 

testmarkten. Ikzelf heb het juiste initiatief nog niet voorbij 

zien komen. De techniek is er, maar de content-eigenaren zijn 

niet bij de ontwikkeling betrokken geweest. Dat leidt tot 

dictaten. Overigens roepen sommigen dat digitaal over twee tot 

drie jaar groot is, maar ik denk dat het nog zeker vijf jaar 

gaat duren. De techniek is er wel klaar voor, maar de 

consument nog niet. Er komen bijvoorbeeld steeds meer ouderen, 

die niets met downloaden hebben.” 

 

Is rechtstreekse levering aan consumenten denkbaar, zowel van 

fysiek als digitaal product? 

“Voor fysiek product is daar geen noodzaak toe. We hebben een 

goed retailapparaat dat daar beter in is dan wij. Wat digitale 

producten betreft is het belangrijk hoe retail zich op dat 

vlak verder ontwikkelt en hoe zij toegevoegde waarde kan 

bieden. Dat is immers de reden dat je iets aan een ander 

overlaat. Op dit moment zijn lokale partijen, die geen idee 

hebben van internationale markten, voor ons de belangrijkste 

partijen. Maar ik verwacht dat internationale retailers 

makkelijker een rol kunnen spelen in grensoverschrijdende 

diensten als verkoop via internet.” 

 

Jullie maken veel gebruik van marktcijfers en -analyses. Wat 

heeft deze benadering Paramount opgebracht (of in hoeverre 

heeft het kosten gedrukt)? 



“We hebben er al ontzettend veel van geleerd, dus die 

investering staat niet ter discussie. We zijn hiermee begonnen 

omdat sommige van onze medewerkers uit branches komen die veel 

verder ontwikkeld zijn dan de entertainmentbranche. Het gaat 

vooral om de foodbranche. Entertainment begint zich ook te 

ontwikkelen in de richting van ‘fast moving’. Toen ik hier 

zeven jaar geleden kwam, gingen we ‘lomp op tv’, hoe meer des 

te beter. Nu gaat dat veel geraffineerder en hebben we het 

over space management, branding en de marketingmix. Dat is ook 

de toegevoegde waarde die een maatschappij kan bieden.” 

 

Paramount is sinds maart 2004 een Benelux-organisatie. Wat 

heeft dat tot nu toe opgeleverd? 

“Voordat we samengingen, had Paramount in Nederland een 

marktaandeel van 8 à 9% en in België 4%. De insteek was het 

marktaandeel in België te verdubbelen en op het Nederlandse 

niveau te brengen. We realiseerden uiteindelijk een aandeel 

van 7%. De uitdaging is dat dit jaar naar 9% te brengen. Onze 

doelstelling is niet de nummer-1 te zijn, maar het beste 

product uit te brengen en daar optimaal rendement mee te 

behalen. In Nederland zijn we tevreden met een marktaandeel 

van minimaal 10%. Dat moet volgend jaar haalbaar zijn.” 

 

Op welke manier heeft de samenvoeging het beleid beïnvloed? 

“Op meer manieren dan ik verwacht had. Misschien ben ik daar 

achteraf bezien iets te laconiek in geweest. Alleen al de 

beslissing om duo-producten te gaan maken (waarbij alles, van 

het product en de inlay tot aan de marketing en het pos-

materiaal tweetalig is, WS) heeft zeer ingrijpende gevolgen 

gehad. Als je een Frans- en een Nederlandstalige dts-track 

wilt toevoegen, kan dat bijvoorbeeld niet op één dvd. Soms heb 

je de benodigde rechten ook niet. En de studio moet alles op 

een bepaalde manier aanleveren. Als gevolg van dit besluit 

hebben we ook de organisatie volledig geïntegreerd. Ik ben erg 

trots dat dit allemaal gelukt is, maar we blijven finetunen. 

Het is de bedoeling dat alle nieuwe producten duo worden, 

zoals ook 80-85% van de catalogus.” 

 

Jullie releasen jullie producten in België vaak met een 

volwaardige Nederlands- én Franstalige campagne. Is België 

daardoor wel een rendabele markt? 

“Voor ons is het een rendabele markt, dus ik neem aan voor de 

andere maatschappijen ook. Vergeet niet dat de gemiddelde Belg 

een grotere filmliefhebber is dan de doorsnee Nederlander.” 

 

Waarmee compenseren jullie die hoge marketingkosten? 

“We werken per release met drie marketingplannen: één voor 

Nederland, Vlaanderen en Wallonië. Dat betekent ook drie p&l’s 

(winst- en verliesrekeningen, WS). Daaruit blijkt het 

potentieel, waar je je budget op baseert. Als dat laag 

uitvalt, komt het vaak aan op creativiteit, goede bureaus en 

de juiste netwerken. Daarnaast hebben we ook in België 



zusterondernemingen als MTV, Nickelodeon en Viacom Outdoor 

(buitenreclame, WS).”  

 

In een recente open brief aan Muziek en Beeld geef je aan dat 

Belgische retailers in jouw optiek vaak weinig doen om jullie 

(extra) inzet te belonen of ondersteunen… 

“Wat ons tegenviel, was dat we in de situatie met de duo-

producten niet meer het marktaandeel behaalden dat we hadden 

toen we nog Nederlands- en Franstalige producten uitbrachten. 

Ons initiatief scheelde schapruimte, en die werd vervolgens 

ingevuld met producten van andere maatschappijen. Dat is 

natuurlijk niet de bedoeling en daarover vinden momenteel 

gesprekken plaats.” 

 

Hoe luidt de toekomstvisie van Paramount op retail? 

“Andere maatschappijen zweren bij VMI (vendor managed 

inventory, waarbij de industrie, in samenwerking met 

retailers, door middel van digitaal product- en 

schapmanagement kan bepalen welk product op welk moment in de 

winkel moet liggen, WS), maar in mijn optiek is dat nog niet 

af. VMI wordt teveel vanuit het product gestuurd, i.p.v. uit 

de markt. Het leidt wel tot optimale aantallen van het 

goedkoopste product, maar het is maar de vraag of dat het 

product is waar de consument op zit te wachten. Ik ben een 

groot voorstander van een ander systeem, dat space management 

heet en waar VMI deel van uitmaakt. Daarbij wordt via 

observatie en interviews eerst onderzocht wat de consument wil 

hebben en wordt vervolgens gezorgd dat het juiste product op 

de plekken komt waar de consument zijn aankopen doet. Op basis 

van deze informatie, die één à twee keer per jaar 

geactualiseerd wordt, hebben wij een overall-schappenplan 

ontwikkeld. Daarin zijn alle productgroepen en producten van 

alle maatschappijen opgenomen. Wij staan klaar om dit plan in 

winkels te testen en zijn uiteindelijk in staat het per keten 

of zelfs per plaats aan te passen. Het streven is de winkel te 

laten groeien van 100 naar bijvoorbeeld 120. Als dit gebeurt, 

en de Paramount-producten zijn marktconform in het assortiment 

opgenomen, groeien wij automatisch mee. Dit plan vereist wel 

dat retail en industrie de opgedane kennis delen. Die openheid 

vormt nog wel eens een struikelblok, maar daarover wordt 

momenteel met een aantal ketens gesproken. Deze visie is door 

Paramount Benelux ontwikkeld en heeft zelfs binnen Paramount 

International tot verbazing en waardering geleid. Zozeer 

zelfs, dat geld beschikbaar wordt gesteld voor verdere 

ontwikkeling, als ik daarom zou vragen.” 


