
Nieuws: EMI en Virgin integreren onder leiding van Niel van 

Hoff 

 

In navolging van de internationale ontwikkelingen, is nu ook 

bekend geworden dat EMI en Virgin de organisaties zullen 

integreren op nationaal niveau. Niel van Hoff is daarbij 

verzocht als managing-director leiding te gaan geven aan EMI 

Recorded Music Netherlands. Dat betekent dat er in de nieuwe 

organisatie geen plaats meer is voor de Virgin-directeur Dick 

Stolk. 

 

Enkele maanden geleden is onder het bewind van de nieuwe EMI-

topman Alain Levy een drastisch internationaal 

reorganisatieplan in werking gezet waarbij in de verschillende 

territoria gekozen is voor het samenvoegen van de Virgin- en 

de EMI-organisaties. Gistermiddag, donderdag 21 februari, 

heeft de Europese topman Emmanuel Buratel in Nederland de 

nieuwe plannen bij zowel Virgin als EMI aangekondigd. Daarbij 

is ook het vertrek van Dick Stolk aan het Virgin-personeel 

meegedeeld, terwijl Niel van Hoff verzocht is de nieuwe 

landendirecteur te worden. “De exacte titel voor mijn nieuwe 

functie is nog niet bepaald”, aldus Niel van Hoff in een 

eerste reactie. “De ontwikkelingen die zich nu voordoen, zien 

we op mondiaal niveau. Ook bij andere labels. Er ligt een 

pittige bezuinigingsopdracht, de kosten moeten simpelweg naar 

beneden. De belangrijkste kostenposten zijn A&R en overhead en 

daar zullen we dus ook op moeten bezuinigen. En wanneer we EMI 

en Virgin op elkaar leggen zien we ook dat er dubbele functies 

zijn.” 

 

Van Hoff maakt duidelijk dat de integratie niet op Benelux-

niveau zal plaatsvinden: “Er komt een separate Nederlandse en 

Belgische organisatie. De Benelux-functies zullen worden 

ontmanteld. Er komt in het EMI-pand één backoffice, waaronder 

finance, business affairs, human resources en sales 

ressorteren. Er komt dus één salesteam. Daarnaast zullen er 

drie creatieve units worden geformeerd, namelijk EMI/Capitol 

waar ook Dino onder valt, Virgin/Labels en EMI Marketing. Wat 

nu al wel duidelijk is, is dat Virgin haar eigen identiteit 

moet blijven behouden. Virgin moet niet opgaan in EMI. Maar 

waar en hoe deze drie units gaan opereren is nu nog niet 

geheel duidelijk. Aan die integratie gaan we de komende weken 

werken. Ik hoop uiterlijk het eind van de volgende week mijn 

managementteam compleet te hebben. Ik zal de komende dagen en 

weken met iedereen gaan praten. Het zal een zuiver en fair, 

maar tevens een vervelend proces worden, maar er is geen 

andere keus. De marges staan onder druk en de kosten moeten 

naar beneden.” 

 

Over het vertrek van Dick Stolk zegt Van Hoff: “Ik vind het 

bijzonder jammer dat Dick weggaat. Maar vanuit de 



internationale strategie was er duidelijk geen optie om samen 

verder te gaan. Hoezeer ik dat ook betreur.” 

 

Momenteel kan Van Hoff niet in detail treden over de verdere 

consequenties en vervolgstappen die nog volgen. 


