
Nieuws: Marijke Ruiter start eigen salesorganisatie 

 

Marijke Ruiter, voormalig salesdirector van Arcade/CNR, en 

commercieel directeur bij ID&T en tot voor kort Music Net, is 

een nieuwe, onafhankelijke salesorganisatie gestart. Ook Ton 

Gepkens, ex-PolyGram/MCA/Universal en Music Net, maakt deel 

uit van het bedrijf. Onder de naam Heartselling zullen zij per 

direct de verkoopactiviteiten van Dureco/Strengholt Music 

Productions en Strengholt MultiMedia gaan verzorgen. 

 

In een toelichting zegt Ruiter te verwachten ook voor diverse 

andere partijen een rol te kunnen spelen. “Je hoort regelmatig 

van labels die nu bij een major zitten, dat zij zich daar 

minder op hun plek voelen. En ook de majors zelf zullen naar 

mijn verwachting op den duur delen van hun verkoopactiviteiten 

uitbesteden. Als je kijkt naar de ontwikkelingen bij Warner 

Music in Engeland zou je kunnen zeggen dat wij precies op tijd 

begonnen zijn met Heartselling. Ik ben bewust gestart met een 

zwaargewicht (Gepkens, red.) naast me, want ik wil kwaliteit 

leveren. Daarnaast heb ik iemand aangenomen voor de 

binnendienst en ik streef ernaar op termijn nog een 

vertegenwoordiger aan te stellen. Zo moet een team van 

specialisten ontstaan, waarmee wij onze klanten het gevoel 

kunnen geven dat wij ‘hun eigen verkoopteam’ zijn. En omdat 

wij niet de ambitie hebben tot een platenmaatschappij uit te 

groeien, kunnen wij alle labels ook evenveel aandacht geven.” 

 

Ruiter geeft aan dat de salesopdracht van Dureco/Strengholt de 

start van haar nieuwe bedrijf vergemakkelijkt heeft. “Pas eind 

vorige maand werd duidelijk dat Strengholt deze kant op wilde, 

dus we zijn effectief nog maar twee weken bezig. In die tijd 

hebben we met de meeste grote partijen nieuwe 

kortingsafspraken gemaakt. Wat ook belangrijk is, is dat de 

catalogus in EnterSys komt. Dat gaat dit weekend gebeuren. 

Vanaf volgende week gaan we dan de weg op. We willen 

Strengholt zo snel mogelijk weer in de markt zetten. Na het 

faillissement van Music Net heeft de Strengholt-catalogus toch 

drie maanden weinig aandacht gehad en er is slechts een 

beperkt aantal titels beschikbaar geweest.” 

https://www.wernerbros.biz/werk/nieuws-faillissement-music-net-lijkt-onafwendbaar-muziek-en-beeld/

