
Nieuws: Maarten Steinkamp wordt senior vp corporate 

development BMG 

 

Maarten Steinkamp is met onmiddellijke ingang benoemd tot 

senior vice president corporate development bij BMG. De 

benoeming is vandaag bekendgemaakt door coo Michael Smellie. 

Uit een persbericht blijkt dat Steinkamp in zijn nieuwe rol 

vanuit zijn nieuwe standplaats New York nauw met Smellie zal 

samenwerken en verantwoordelijk wordt voor ‘diverse 

bedrijfsgerelateerde zakelijke aangelegenheden’. Gevraagd naar 

een toelichting op deze omschrijving zegt Steinkamp: “Het 

komende jaar zal er binnen BMG een ingrijpend strategisch 

omvormingsproces plaatsvinden, waarvoor ik 

medeverantwoordelijk word. Daarbij zal ons traditionele 

businessmodel op de schop gaan. Op dit moment heeft BMG overal 

ter wereld full service units, waarin alles (A&R, product, 

sales, marketing, promotie, enzovoort) zelf gedaan wordt. De 

komende tijd zullen we een aantal disciplines gaan outsourcen, 

sommige regionaliseren en andere blijven we zelf doen.” 

 

Net een jaar geleden, in augustus 2001, werd Steinkamp benoemd 

tot executive vice president BMG Continental and Eastern 

Europe. In deze functie, die hij vanuit Londen bekleedde, was 

hij verantwoordelijk voor de regio’s Benelux, Oost-Europa, 

Griekenland/Turkije en Scandinavië. Daarvóór was hij vice 

president van BMG Azië en managing-director BMG Benelux. Deze 

benoemingen volgden op de carrière die Steinkamp vanaf 1988 

bij BMG Nederland maakte, waar hij begon als 

juniorperspromotor en uitgroeide tot general manager in 1995. 

 

“Ik heb niet altijd in de meest voor de hand liggende landen 

succesvolle reorganisaties doorgevoerd”, blikt Steinkamp 

terug. “Ik denk dat dit tot mijn benoeming heeft bijgedragen. 

Daar komt bij dat mijn persoonlijke visie, die ik bijvoorbeeld 

op het laatste Noorderslag Seminar verkondigd heb, blijkbaar 

overeenkomt met die van enkele topmensen bij BMG.” 

 

De nieuwe functie van Steinkamp komt op het moment dat BMG het 

samengaan met Zomba voorbereidt. BMG werkt momenteel aan 

nieuwe groeistrategieën om een grotere rol op de 

wereldmuziekmarkt te kunnen spelen. Onderdeel daarvan is het 

acquireren van of samenwerken met andere repertoire-eigenaars. 

 

Op de vraag ‘wat nu nog?’, antwoordt Steinkamp grappend: “Dit 

is geen baan voor jaren. Nu ik Azië, Europa en straks ook 

Noord-Amerika gedaan heb, rest er nog maar één positie en dat 

is voorzitter van de CPG. Dan heb ik echt alles gedaan. Ik 

hoor dat ik bij de laatste tien zit…” 
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