
Nieuws: Johan Wouters en Phononet gaan uiteen 

 

Met ingang van 1 oktober beëindigt Johan Wouters zijn 

werkzaamheden als algemeen directeur van Phononet Benelux 

(voorheen Stichting EnterSys). Een en ander is in goed overleg 

met het bestuur afgesproken. Dit bestuur benadrukt dat het 

vertrek van Wouters geen consequenties heeft voor de huidige 

activiteiten van Phononet. Gerefereerd wordt aan de 

elektronische uitwisseling van catalogus en bestellingen. 

Daarnaast staat uitbreiding op stapel van de toelevering van 

uitgebreide catalogusinformatie (covers, trackinfo, 

soundbits), waarmee eerder dit jaar in samenwerking met 

Phononet Duitsland is gestart. De leiding komt in handen van 

Henk Schell, op dit moment nog technisch directeur van 

Phononet. 

 

Johan Wouters geeft als vertrekreden dat de plannen die 

anderhalf jaar geleden zijn uitgezet minder snel uit de verf 

komen dan verwacht. “Dat komt door ontwikkelingen in de 

muziekbranche waar veel beweging is doordat partijen willen 

samengaan en waar veel te doen is over het digitale traject. 

Op dit moment is de uitdaging voor mij onvoldoende en daarom 

ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe.” Die heeft Wouters 

gevonden; hij wordt algemeen directeur van Fair Trade, een 

organisatie die via eerlijke handel de armoede in de Derde 

Wereld bestrijdt. “Fair Trade levert aan 400 wereldwinkels en 

aan 8 Fair Trade-zaken. Ook deze baan is in Benelux-verband.” 

 

Volgens Wouters staat Phononet momenteel ‘als een blok beton’. 

Wel is het volgens hem zo, dat het accent nog ligt op Phononet 

als bestelsysteem. “95% van alle muziekaanbieders is 

aangesloten en dat is in de laatste jaren gebeurd. We misten 

nog een aantal grote retailklanten. FAME music is onlangs 

aangesloten en in oktober gaat Media Markt per filiaal 

bestellen. Sonica, groot in België, is ook van plan zich aan 

te sluiten. Ik vind het nog steeds jammer dat de videobranche 

heeft gezegd ‘we doen er niet aan mee’, want voor de handel 

zou het perfect zijn.” Begin juli meldde Universal Pictures 

(Benelux) de samenwerking met Phononet per 1 augustus te 

beëindigen. Wouters: “Veel videopartijen werken met vendor 

managed inventory, maar dat kan heel goed naast Phononet 

bestaan. Er worden allerlei redenen gegeven om niet mee te 

doen en dat betreur ik.” 


