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‘We werkten bij Stage Entertainment toen Fred en ik besloten voor onszelf te
beginnen. Op de eerste dag hadden we een kantoor, bureaus, stoelen en een
telefoon…gelukkig begon die snel te rinkelen.’
Daniël Koefoed, Montecatini Management
‘…We maken trouwens ook klonen van onszelf. Van mijzelf en van John, om
tot in de verre toekomst het voortbestaan van ons bedrijf en onze programma’s te verzekeren…’
J. van den Ende
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Voorwoord
Je kunt de media- en entertainmentindustrie onderverdelen in vier branches: de
muziekindustrie, de televisie-industrie, de evenementenindustrie en de interactieve media. De afgelopen decennia is deze industrie in Nederland enorm
veranderd. Dat is goed te zien aan de ontwikkelingen die zich hebben afgespeeld binnen de vier branchegebieden. Nog geen 30 jaar geleden telde Nederland slechts twee publieke televisiezenders. Om op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen op muziekgebied hadden consumenten een paar radiozenders
tot hun beschikking en konden ze wekelijks kijken naar avro’s Toppop. Behalve
Pinkpop en het North Sea Jazz Festival bestonden er nauwelijks grootschalige
muziekevenementen. Van interactieve media had nog nooit iemand gehoord.
Tegenwoordig is het publieke televisieaanbod uitgebreid met een keur aan commerciële zenders en is het aantal radiozenders allang niet meer op één hand
te tellen. Nederland telt meerdere grootschalige, vaak meerdaagse, muziek
evenementen en het aantal kleine en middelgrote evenementen met verschillende thema’s neemt jaarlijks toe. De opkomst van internet, social media en
andere technologische ontwikkelingen hebben het medialandschap een ander
aanzien gegeven.
Binnen genoemde branchegebieden wordt tegenwoordig op grote schaal
gebruikgemaakt van interactieve media en sociale media. Door deze ontwikkelingen hebben zich ook op het gebied van management en organisatie
(M&O) grote veranderingen voorgedaan in de media- en entertainmentindustrie. Naast de traditionele organisaties in de televisie- en muziekindustrie is
een groot aantal nieuwe organisaties ontstaan. Daarbij is waarneembaar dat
de scheiding tussen de branchegebieden begint te verdwijnen. Veel organisaties richten zich op meerdere activiteiten tegelijk en de ontwikkeling van cross
media- of multimediabedrijven heeft een vlucht genomen.
Dit boek is geschreven voor mensen die zich willen verdiepen in M&O-vraagstukken binnen de creatieve industrie in het algemeen en de media- en entertainmentindustrie in het bijzonder. Deze doelgroep bestaat onder andere uit
hbo-studenten en startende ondernemers die te maken krijgen met de uitvoering van coördinatie- en managementfuncties in de wereld van film, televisie,
evenementen, muziek en interactieve media, bijvoorbeeld in een functie bij een
radio- of televisieomroep, een filmproductiebedrijf, een entertainmentbedrijf,
een communicatiebureau, een eventcastingbureau of een uitgeverij.
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Het boek schetst een beeld van organisaties die werkzaam zijn binnen de Nederlandse media- en entertainmentindustrie. Daarbij wordt gericht gekeken naar
de vorm die een organisatie in genoemde branchegebieden kan aannemen.
Verschillende thema’s zullen daarbij aan de orde komen: missie, doelstellingen,
strategie, managementstijl, structuur, personeel en cultuur. Bij het behandelen
van deze thema’s zal steeds een koppeling worden gemaakt tussen de management- en organisatietheorie en voorbeelden uit de praktijk door middel van
casestudy’s. In deze derde herziene druk zijn de cases en voorbeelden geactualiseerd en uitgebreid. Auteur en uitgever wensen je veel leesplezier.
Joost Scholten
januari 2017
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Inleiding
De media- & entertainmentindustrie is een sector die voortdurend in beweging
is en voortdurend aan verandering onderhevig is. Het zijn vooral technische
ontwikkelingen die deze veranderingen bewerkstelligen. Zo zijn sociale media
als Facebook, Instagram, Twitter en YouTube een grote rol gaan spelen in de
industrie.
Na een jarenlange daling zit de entertainmentindustrie weer in de lift. De jaarcijfers van de verschillende branchegebieden vertonen een stijging.
Film
De internationale accountancy- en belastingadviesonderneming PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft onlangs de 14e editie uitgegeven van de Entertainment & Media Outlook for the Netherlands. In het rapport schetst PwC een
beeld van de Nederlandse entertainmentmarkt voor de periode 2014-2018. In
het hoofdstuk Filmed Entertainment voorspelt PwC dat de totale Nederlandse
markt voor film zal groeien van 561 miljoen euro in 2014 naar 682 miljoen euro
in 2018.
De bioscoopomzet zal volgens PwC de komende jaren gestaag blijven groeien,
van 258 miljoen euro in 2014 naar 290 miljoen in 2018. PwC tekent daarbij aan
dat dit wel afhangt van het filmaanbod, de weersomstandigheden en evenementen zoals het WK Voetbal.
De grootste groei komt voor rekening van digital home video. PwC ziet die
markt van 2014 naar 2018 toenemen van 118 miljoen euro naar 242 miljoen
euro omzet. Volgens deze cijfers zal digital home video de markt van de fysieke
dvd-schijfjes echter pas in 2016 overstijgen.
De Nederlandse bioscoopsector kent ook een goede periode. Het aantal bioscoopbezoekers in Nederland in 2015 steeg met 7%. Er gingen in dat jaar in
totaal 32.951.335 personen in Nederland voor een film naar een bioscoop of het
filmtheater. Sinds 1967 zijn er niet zoveel mensen naar de film gegaan. De groei
is te danken aan de voortdurende investeringen in bioscopen en filmtheaters,
maar vooral het filmaanbod zorgde ervoor dat 2015 extra goed kon worden
afgesloten. De best bezochte films van 2015 waren Spectre, Minions en Jurassic
World. Star Wars: The Force Awakens gaf de kerstomzet een forse zet. Ook de
Nederlandse films Gooische vrouwen 2 en Michiel de Ruyter droegen bij aan
het succes van 2015.
Muziek
De omzet van de Nederlandse muziekindustrie is in 2015 flink gestegen. Dat
maakt de Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beelden geluidsdragers (NVPI), de brancheorganisatie van de Nederlandse entertainmentindustrie, onlangs bekend. NVPI schat de stijging in op meer dan 10%.
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NVPI meldt dat de omzet uit fysieke producten het afgelopen jaar voor het eerst
sinds jaren niet is gedaald. In de digitale markt ziet NVPI de omzet uit downloads aanzienlijk verder dalen, met ruim 20%. De omzet uit streamingdiensten
stijgt met ten minste 33%. Daarmee passeert de digitale markt de fysieke: fysiek
is 48%, digitaal 52%.
De laatste jaren was de markt na vele jaren van daling redelijk stabiel. NVPI
gaat ervan uit dat de stijging van 2015 geen incident is en dat deze voortgezet
wordt. Duidelijk is dat streaming de toekomst is, maar het is bemoedigend dat
aan de jaarlijkse daling van de fysieke markt een halt toegeroepen is. Cd’s en
ook vinyl blijven een zeer belangrijk onderdeel van de markt.
Volgens directeur Paul Solleveld is het een belangrijk signaal dat de weg omhoog
nu echt gevonden is en dat de consument streamingdiensten heeft omarmd.
‘We moeten 25 jaar terug om een dergelijke stijging van de muziekmarkt in een
jaar te zien.’
Digitalisering
Digitalisering speelt een belangrijke rol in de entertainmentindustrie, en de
huidige groei is ook voor een groot deel groei toe te schrijven aan de ontwikkeling van Video on Demand, de streamingabonnementen en de PS4-software.
Dat de opmars van digitaal niet te stuiten is, blijkt uit een studie van Trends in
Digital Entertainment die is verschenen in december 2015. De fysieke en digitale omzet van video is in het derde kwartaal van 2015 3% hoger ten opzichte
van dezelfde periode vorig jaar. Video on Demand stijgt met maar liefst 38%
in omzet. Een belangrijke speler die zorgt voor deze stijging is Netflix. Inmiddels is de digitale filmomzet dit kwartaal al meer dan twee keer zo groot als
de fysieke filmomzet. The Fast and the furious 7 is in omzet gemeten de best
verkochte fysieke titel.
In het derde kwartaal van 2015 zijn de consumentenuitgaven aan muziek, zowel
fysiek als digitaal, gestegen met zo’n 5% ten opzichte van dezelfde periode van
vorig jaar. Deze stijging wordt veroorzaakt door de consumentenuitgaven aan
streamingdiensten, een toename van 29%. Het kopen van muziek per cd, elpee,
downloadtrack en/of downloadalbum is flink afgenomen met 18% in omzet
ten opzichte van het derde kwartaal van 2014. De consument beweegt richting abonnementsdiensten in plaats van het kopen per album en/of single. In
het derde kwartaal hebben Nicky Jam & Enrique Iglesias de grootste zomerhit
weten te scoren met hun nummer El perdon. Het best verkochte album was in
het derde kwartaal van 2015 net als in 2014 een Hitzone, editie 74 ditmaal.
De totale omzet van games nam in het derde kwartaal licht af. Een omzetdaling
binnen gameshardware lag hieraan ten grondslag. Zowel de portableshardware
als home consoleshardware daalden. De daling werd voornamelijk veroorzaakt
door de release van Xbox One in het derde kwartaal van vorig jaar, alsook een
verhoogde productie van de PlayStation 4 om de tekorten die destijds heersten
te verhelpen. Gamessoftware wist echter wél een mooi omzetstijging te realiseren van ruim 6%, met Fifa 16 als voornaamste aanjager, alsook wederom Grand
Theft Auto 5 en de nieuwe game Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain.

Management en organisatie in de media- en entertainmentindustrie.indd 12

27-12-2016 09:29:58

Inleiding

13

Social media
Uitkomsten van het Nationale Social Media Onderzoek 2016 onder 10.484
respondenten laat zien dat het socialmediagebruik in 2016 nog steeds groeit.
WhatsApp is het grootste platform, op de voet gevolgd door Facebook. Facebook en YouTube blijven in 2016 groeien, terwijl Instagram Twitter passeert in
dagelijks gebruik.
Sinds 2010 voert Newcom Research & Consultancy een grootschalige studie uit
naar het socialmediagebruik onder Nederlanders ouder dan 15 jaar. Uit deze
longitudinale studie blijkt dat socialmediaplatforms nog steeds zeer populair
zijn onder de Nederlanders. Het aantal gebruikers is de afgelopen jaren blijven
groeien; 9 op de 10 Nederlanders is in 2016 actief op social media. De grootste platforms anno 2016 zijn WhatsApp (9,8 miljoen gebruikers), Facebook
(9,6 miljoen gebruikers) en YouTube (7,2 miljoen gebruikers).
In het rapport wordt geconcludeerd dat WhatsApp het grootste platform is
in 2016, en dat Facebook en YouTube blijven groeien. Het Facebook-gebruik
groeit met name onder ouderen, de daling onder jongeren stabiliseert in 2016.
LinkedIn groeit in aantal gebruikers, maar het dagelijks gebruik ervan neemt
af. Instagram en Pinterest blijven groeien en zijn met name populair onder jongeren. Het gebruik van social media blijft stijgen, maar de zorgen om privacy
zijn hoog.
In dit boek zal de management- & organisatietheorie voortdurend worden
gekoppeld aan ontwikkelingen als hierboven beschreven en aan cases uit de
praktijk. Om je alvast een beeld te geven, volgen nu enkele cases van recente
gebeurtenissen en ontwikkelingen in de media- en entertainmentindustrie.
Probeer tijdens het lezen van elke case de nu volgende vragen te beantwoorden.
Lees de cases I.1 t/m I.4 en beantwoord de volgende vragen:
– Welke algemene ontwikkelingen zijn volgens jou waarneembaar in deze
cases?
– Welke mogelijkheden bieden deze ontwikkelingen aan organisaties in de
industrie?
– Welke nadelige gevolgen zouden deze ontwikkelingen hebben voor organisaties in de industrie?
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Case I.1

RTL: Meer dan tv alleen

Grote kans dat je bij RTL direct denkt aan onze tv-zenders waarmee we in veel Nederlandse huiskamers aanwezig zijn. Maar RTL is meer dan tv alleen... Zo zijn we door
onze digitale activiteiten, zoals RTLXL, Buienradar, Videoland, NLziet, een netwerk
van YouTube-kanalen, verschillende programmawebsites en apps, inmiddels ook uitgegroeid tot een van de grootste spelers op de digitale markt.
Volg het nieuws terwijl het gebeurt
RTL Nieuws houdt je de hele dag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in binnenen buitenland, weer en verkeer. Naast het overzicht van het belangrijkste nieuws in de
uitzendingen op tv, brengt RTL Nieuws via de website en apps het allerlaatste nieuws in
een live nieuwsfeed met non-stop updates. Bekende merken van het toonaangevende
nieuwsbedrijf zijn RTL Nieuws, RTL Z, Editie NL, RTL Weer & Verkeer en Buienradar.
In het theater en op het witte doek
En dan is er nog de entertainmenttak, die na de overname van RTL Wentink Events een
enorme vlucht nam. Hier draait alles om het bedenken en creëren van unieke events,
zoals Grand, GTST Live, de theatershows van Derek Ogilvie, Dinnershow 21 On Air en
Musicals in Concert. Op het witte doek krijgt onze ambitie ook steeds meer vorm door
groots te investeren in Nederlandse films en daarbovenop ook in diverse internationale
kaskrakers.
Ventures
Een ander verrassend onderdeel van ons bedrijf is RTL Ventures, de innovatieve tak die
ons in direct contact met de consument brengt. Zo namen we restaurantreserverings
systeem Couverts over, lanceerden we datingsite Pepper en brachten we het online
fashion platform Miinto naar Nederland. Dutch Learning Company, bekend van het
e-learningprogramma iedereenEHBO.nl, maakt eveneens deel uit van het porfolio van
RTL Ventures. Ook heeft RTL Ventures een belang van 37,3% in Squla, het online oefenprogramma voor kinderen op de basisschool, en een belang van 34,8% in het online folderplatform Reclamefolder.nl.
Al deze activiteiten bij elkaar zorgen ervoor dat we dagelijks miljoenen Nederlanders
entertainen en informeren, overal en altijd.
Internationaal
RTL Nederland is 100% dochter van RTL Group, Europa’s grootste tv-, radio- en productiebedrijf. RTL Group is voor 75,1 procent in handen van Bertelsmann, een groot internationaal mediaconcern. Zusterbedrijven van RTL Group zijn de uitgeverijen Random House
en Gruner + Jahr en customer service provider Arvato.
Bron: www.rtlnederland.nl
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Eyeworks nu Warner

22 juni 2015, Marcel Frost
In televisieland verdwijnt een bekende naam: producent Eyeworks in Amsterdam
heet vanaf vandaag Warner Bros, International Television Production Nederland. De
naamswijziging is een gevolg van de overname vorig jaar, toen het Amerikaanse Warner het door Reinout Oerlemans opgerichte Eyeworks kocht voor circa 200 miljoen
euro. Oerlemans stapte uit het internationale bedrijf, maar ging wel door met Eyeworks USA, dat inmiddels in 3 Ball Entertainment is omgedoopt.
De naam Eyeworks was nog in vijftien landen in gebruik. Binnen enkele maanden zullen
alle vestigingen ook wat naam betreft onder de Warner-vlag gaan vallen.
Sander Emmering, die leiding geeft aan het Nederlandse filiaal, kijkt met een goed
gevoel naar de wijziging: ‘Het is wel een stap, maar het lag in de lijn der verwachtingen.
Die schaalvergroting zie je wereldwijd terug. En Warner is echt een fantastische club om
bij te horen.’
‘Eyeworks is opgericht in 2001, maar de geschiedenis van Warner gaat negentig jaar
terug. West Wing, Friends, The Big Bang Theory, maar ook The Ellen DeGeneres Show
zijn slechts enkele grote titels uit hun enorme catalogus. Ik ben oprecht blij dat we zijn
overgenomen door een bedrijf dat uit de tv-wereld komt; dat net als Eyeworks verhalen
vertelt. Daarmee is ook onze continuïteit voor lange tijd gewaarborgd.
We kunnen nu bijvoorbeeld nauw samenwerken met een groep productiehuizen in
Engeland, waar mooie titels vandaan komen. Denk aan Who do you think you are, in
Nederland bekend als de NTR-variant Verborgen Verleden. Of Supernanny, met Jo Frost.
Nieuw is de Amerikaanse spelshow 500 Questions, pas een maand geleden te zien bij
ABC en nu ook besteld door Duitsland. Het is de ultieme kennisquiz, waarin de kandidaat
zonder hulplijnen vijfhonderd open vragen moet beantwoorden. De deelnemers mogen
fouten maken, maar niet drie keer achter elkaar, want dan liggen ze eruit.’ Of het programma ook in Nederland te zien zal zijn, kan Emmering nog niet zeggen.
De kruisbestuiving werkt ook de andere kant op. ‘Adam zoekt Eva is al aan verschillende
landen verkocht en de internationale belangstelling is nog steeds groot. Het zijn net
mensen, hier te zien geweest op RTL 4, gaat nu ook naar België en Duitsland. En van de
Belgische serie Cordon – in Nederland te zien bij FOX – wordt nu onder de noemer Containment een Amerikaanse versie gemaakt.’
Eyeworks maakte de afgelopen jaren ook een flink aantal films. Die afdeling gaat door als
Kaap Holland Film. Emmering: ‘We blijven zelfstandig films financieren, los van de filmtak
van Warner Bros.’
Bron: www.telegraaf.nl
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Case I.3

Hoe werd het Amsterdam Dance Event zo groot?

Van de grootste hallen tot de diepste krochten; Amsterdam ademt deze week dance
in alle vormen en maten tijdens de twintigste editie van het Amsterdam Dance Event
(ADE). In twee decennia is het evenement van bescheiden netwerkbijeenkomst uitgegroeid tot het grootste clubfestival voor elektronische muziek ter wereld. Ook dit
jaar trekt de Nederlandse festivalhit weer meer bezoekers en meer artiesten naar de
hoofdstad.
De cijfers doen de gemiddelde festivalorganisator duizelen. Ruim 2.200 optredende acts
tijdens meer dan driehonderd evenementen op zo’n honderd plekken verspreid door
heel Amsterdam. De organisatie rekent op een recordaantal van 365.000 bezoekers uit
binnen- en buitenland. Wie wil, kan tijdens ADE vijf dagen lang non-stop dansen.
De gemeente werkt tegenwoordig maar wat graag mee aan het faciliteren van het
ultieme citymarketingfestijn door bijvoorbeeld de openingstijden van de clubs flink op te
rekken. En ook gerespecteerde cultuurinstellingen als het Concertgebouw, de Schouwburg en diverse musea laten zich voor de gelegenheid dankbaar in met dancemuziek om
een graantje mee te pikken van het succes.
Conferentieprogramma
Maar onder het overweldigende aanbod aan feesten voor danceliefhebbers gaat de kern
van ADE schuil: het conferentieprogramma voor professionals uit de scene. De eerste
editie van het Amsterdam Dance Event trok in 1996 ongeveer driehonderd managers,
platenbazen, festivalorganisatoren en clubeigenaren naar de driedaagse conferentie in
De Balie. ’s Avonds gaven dj’s showcase-optredens in de Melkweg en Paradiso om zich bij
de toch al aanwezige muzieklabels en boekingsbureaus in de kijker te spelen.
Wat dat betreft, is er in twintig edities eigenlijk niet eens zoveel veranderd. Alleen de
schaal is tot internationale proporties opgerekt, evenredig aan de explosieve groei van
de dance.
Buma Cultuur
ADE-organisator Buma Cultuur is de promotietak van auteursrechtenorganisatie Buma/
Stemra, met als voornaamste doel Nederlandse muziek in binnen- en buitenland onder
de aandacht brengen en daarmee de inkomsten uit muziekrechten verhogen. Het
Amsterdam Dance Event is nog altijd hét marketingplatform voor de dance, waarin
Nederlanders wereldwijd nu eenmaal een belangrijke rol spelen.
In de slipstream van de Hollandse dj’s en producers die vanaf de jaren negentig de wereld
veroverden, kwam een complete bedrijfstak tot bloei. Van festivalorganisatoren en platenmaatschappijen tot podiumbouwers en licht- en geluidstechnici, de Nederlanders
maken internationaal de dienst uit in de miljardenindustrie die de afgelopen twintig
jaar is ontstaan rond de elektronische muziek. En nog steeds komen ze allemaal elk jaar
samen op ADE.
5.500 professionals
Inmiddels is het conferentieprogramma uitgebreid naar vier dagen en trekt de ADE
Conference ruim 5.500 professionals naar Amsterdam. De panels, interviewsessies, netwerkbijeenkomsten en seminars bestrijken steeds meer genres en onderwerpen. Van het
Hard Dance Event voor de hardere stijlen en ADE Beats voor professionals uit de hiphophoek, tot ADE Dance & Brands over slimme marketing en ADE Green voor het uitwisselen
van ideeën over duurzaamheid.
En die showcase-optredens uit de begindagen, die zijn uitgegroeid tot opzichzelfstaand
megafestival. Elk managementbureau en elke platenmaatschappij haalt zijn grootste
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sterren tijdens ADE naar Amsterdam en de clubs in de stad maken dankbaar gebruik van
dat enorme aanbod aan artiesten.
Het publieksprogramma van ADE is daarmee nog steeds hét platform voor dj’s om zich
in de kijker te spelen. Van obscure labels die in donkere kelders hun nieuwe talenten
presenteren voor de fijnproever, tot de wereldsterren die op massa-evenementen in de
Arena en Heineken Music Hall staan.
Met al dat aanbod aan dj’s en publiek is het moeilijk stoppen. Omdat het aantal officieuze
‘afterparty’s’ op de zondag na ADE zo opliep, werd in 2012 besloten het evenement op te
rekken van vier naar vijf dagen.
DJ Mag
Het Britse dancemagazine DJ Mag bracht zijn jaarlijkse verkiezing van populairste dj’s ter
wereld in 2011 na veertien jaar van Londen naar Amsterdam. De bekendmaking van de
ranglijst en bijbehorende uitreiking van de award voor de nummer 1-dj vindt dit jaar voor
de vijfde keer plaats tijdens ADE omdat zo’n beetje de gehele lijst op dat moment samen
is in Amsterdam.
Sinds 2013 wordt rond de bekendmaking het evenement Amsterdam Music Festival
(AMF) georganiseerd. De eerste keer in de RAI, daarna in de ArenA. Dit jaar duurt het
AMF, met bekende namen als Armin van Buuren, Tiësto, David Guetta, Hardwell en Martin
Garrix op het programma, voor het eerst twee dagen.
Uitbreiding
Ondertussen werkt Buma Cultuur aan internationale uitbreiding van zijn succestitel. Niet
binnen, maar juist buiten de landsgrenzen. Drie jaar geleden werden de eerste stapjes
buiten Amsterdam gezet met ADE Global Sessions op Aruba, en in april 2016 vindt de eerste editie van de internationale ADE-tak plaats in Mumbai, India. Net als in de beginjaren
in Nederland draait ADE Global Sessions weer vooral om conferenties voor professionals,
met in de avonduren enkele showcases voor het publiek.
De twintigste editie van het Amsterdam Dance Event is woensdag begonnen en duurt
nog tot en met zondagnacht.
Bron: www.nu.nl
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Case I.4

Vinylplatenmarkt in één jaar verdubbeld

Ook al streamen we steeds meer muziek, de markt voor vinylplaten blijft groeien.
Ondernemers springen erop in, maar er zitten haken en ogen aan de markt.
De bank had er absoluut geen vertrouwen in toen Marty Zwaan (53) in 2003 een lening
vroeg om een platenwinkel te openen. De vinylmarkt zat in een dal. ‘Iedereen zei: we
hebben toch mp3’tjes en cd’s?’, zegt Zwaan. ‘Hoe dacht ik ooit geld te gaan verdienen
met platen?’ Toch opende de platenliefhebber een winkel in Zaandam; een bescheiden
keldertje onder een cd-winkel. Hij kreeg gelijk; de markt voor vinyl trok aan en Zwaan
heeft inmiddels twee panden in Amsterdam.
Terwijl het anno 2016 juist slecht gaat met de cd- en mp3-verkoop, zit de vinylmarkt al
jaren in de lift. Afgelopen jaar zijn er binnen Nederland naar schatting 650.000 platen
verkocht; bijna het dubbele van het jaar ervoor. Het was goed voor een omzet van 9 miljoen euro. Dit berekende deze week de NVPI, de brancheorganisatie voor de Nederlandse
entertainmentindustrie. De vaak leidende Amerikaanse markt vertoont vergelijkbare
groeicijfers, zo berekende de Amerikaanse muziekhandelsorganisatie RIAA. Afgelopen
jaar werden er in de Verenigde Staten 16,9 miljoen vinylalbums verkocht; bijna 4 miljoen
meer dan het jaar ervoor. Het zijn de hoogste cijfers sinds 1988, het jaar waarna de vinylmarkt door de komst van de cd instortte.

Management en organisatie in de media- en entertainmentindustrie.indd 18

27-12-2016 09:29:59

Inleiding

19

HBO-serie Vinyl
Vanwaar deze revival? ‘Het opzetten van een plaatje is symbool geworden voor romantiek en rustiek’, denkt Zwaan. ‘Er zit een sfeer omheen die je niet hebt bij een mp3’tje.’
Het is te zien: Nederland heeft inmiddels weer een vinyl-top 50, HBO-serie Vinyl is een
succes en het meest verkochte audioapparaat bij Amazon was afgelopen jaar – jawel – de
pick-up. Bij de Utrechtse platen- en cd-beurs, die dit weekend plaatsvindt, merken ze de
hype ook. ‘In 2000 was het aandeel vinyl bij ons nog 50 procent’, zegt organisator Casper
Bosland (60). ‘Inmiddels is dit 75 tot 80 procent.’
Retailers slaan in op de hype. Zo besloten supermarktketens Aldi, Tesco en Sainsbury’s
om vinyl aan het assortiment toe te voegen. Ook openden in Nederland de afgelopen
jaren meerdere ondernemers kleine platenwinkels. Een van hen is Annedien Brouwers
(44) van platenzaak Licks in Leeuwarden. In haar winkel, die begin 2015 openging, staat
een hippe koffiecorner en er hangt kunst aan de muur. ‘Cd’s verkopen we niet, alleen vinyl
en accessoires zoals platenspelers. We krijgen niet alleen oude rockers, maar ook veel
jong publiek. Die komen dan bijvoorbeeld voor de nieuwe Justin Bieber.’
Muziekmarktplaats Discogs
Bij platenzakenevenement Record Store Day merken ze de aanwas van nieuwe platenzaakjes. Tijdens dit evenement, dat vandaag plaatsvindt, bieden negentig deelnemende
winkels speciale releases aan. Organisator Esther Vollebregt (43) vertelt dat ze dit jaar
zeven nieuwe aanmeldingen hadden: een paar al langer bestaande retailers, een videotheek die ook vinyl is gaan verkopen en drie volledig nieuwe platenzaken.
Vanzelfsprekend blijft de concurrentie van online spelers groot. Opvallend is hierbij
de opmars van de internationale muziekmarktplaats Discogs, waar particulieren tweedehands elpees, cd’s en cassettes doorverkopen. Er werden afgelopen jaar 5,3 miljoen
vinylplaten verkocht; een stijging van 31 procent. Of Discogs een bedreiging is voor off
lineplatenwinkels? Marketingdirecteur Ron Rich Jr. (35) denkt van wel, maar ziet ook voordelen voor de traditionele sector, die Discogs gebruikt om tweedehands platen online
te verkopen. ‘Ik heb direct van verkopers gehoord dat zij zonder ons hun fysieke winkel
hadden moeten sluiten.’
Chinese klanten
Met tweedehands vinyl kun je als ondernemer nog best wat verdienen, weet ook ervaringsdeskundige Zwaan. Iedere week reist hij het land door om tweedehands partijen
op te kopen: erfenissen, zoldercollecties. Hij wijst naar een stapel dozen die bijna even
groot is als zijn kantoor; de vangst van de dag ervoor met 1500 elpees. Sommige goed
uitziende, zeldzame platen zijn duizenden euro’s waard. Die verkoopt hij aan Chinese,
Japanse of Russische handelaren. ‘Zij zien het als belegging’, zegt Zwaan. ‘Zo’n plaat gaat
de kluis in, met de verwachting dat hij over twintig jaar veel meer waard is.’ Ook platenveteraan Wobbe van Seijen van muziekwinkel Discus in Leeuwarden kent dit fenomeen.
‘Iedere week krijg ik er meer Chinese klanten bij. Voor een klassieke plaat die hier in de
bakken als het ware ligt weg te rotten, betalen zij zo honderden euro’s.’
Omdat het lange tijd slecht ging met de markt, zijn er nog maar weinig vinylfabrieken
over. Een stuk of dertig, schat Ton Vermeulen (52), CEO van perserij Record Industry in
Haarlem. Door de toegenomen vraag moeten labels langer wachten op hun vinylbestellingen. Vaak wel tien weken, weet Bert Zaremba (31), mede-eigenaar van muzieklabel
Geertruida. ‘Voor ons is dat lastig, omdat we zo ver vooruit moeten plannen.’ Voor ondernemers is het echter niet gemakkelijk nieuwe fabrieken te openen, legt Vermeulen uit:
‘Je kunt het beste oude persmachines renoveren. Die moet je eerst wel vinden. Bovendien is de techniek gecompliceerd en moet je personeel trainen.’
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Muziekconsumptie van jongeren
Toch zijn er nieuwe initiatieven. Zo begint rockmuzikant Jack White een fabriek in Detroit
en wil pick-upproducent Crosley er eind 2017 één openen in Kentucky. Een risicovolle zet,
geeft bedrijfsmanager Jeffery Parrish (61) toe. Crosley wil zich richten op de markt voor
kleine labels, die volgens Parrish het vaakst lange wachttijden ondervinden. ‘Zolang we
die groep binnen een redelijke tijd kunnen voorzien van een kwaliteitsproduct, denken
wij dat deze bedrijfstak moet kunnen slagen.’ Ook Vermeulen zelf wil uitbreiden. In de
Verenigde Staten wil Record Industry vanaf volgend jaar een nieuwe perstak in gebruik
nemen.
Maar is het een duurzame markt? We gaan toch alleen maar meer streamen? Onze
muziekconsumptie zou over tien jaar vrij identiek kunnen zijn aan nu, denkt Andrew
Dubber (48), voormalig hoogleraar muziekindustrievernieuwing aan de Birmingham City
University. Hij ziet het als een mythe dat consumenten massaal voor hetzelfde medium
zullen gaan. ‘We hebben juist meer keuzes dan ooit.’
Essentieel is daarbij de muziekconsumptie van jongeren. Volgens onderzoeksbureau
MusicWatch zou de helft van de Amerikaanse vinylkopers jonger zijn dan 25 jaar. Voor
Vermeulen komt echter een belangrijk deel van zijn omzet uit heruitgaven van oudere
platen. ‘We vragen ons af: hoeveel heruitgaven kun je nog uitbrengen? En gaat het succes
van nieuwe uitgaven dit straks opvangen?’ Toch rollen er die dag aan de lopende band
platen van top 40-ster Justin Bieber uit de persen. ‘Hij doet het in ieder geval heel goed.’
Ook cassetterevival?
Ondergaan cassettes straks ook een revival? Kleine labeltjes brengen ze weer uit.
‘We kunnen ze al voor 5 euro aanbieden’, zegt Bert Zaremba van Geertruida. Het is een
nichemarkt, maar het lijkt de underground al te ontstijgen. Zo brachten top 40-sterren
Justin Bieber en Eminem beiden een album uit op cassette. National Audio Company,
Amerika’s grootste cassetteproducent, merkte in 2015 zelfs een verkoopgroei op van
33 procent. Toch moeten we er niet te veel van verwachten: handelsorganisatie RIAA
merkt in Amerika nog geen groei en de Nederlandse NVPI heeft er geen eens cijfers over.
http://fd.nl/ondernemen
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Het begrip organisatie is een veelgebruikt woord in de media- en entertainment
industrie. Als er iets misgaat, wordt dat vaak geweten aan een gebrekkige
organisatie. Een klassiek voorbeeld is het evenement Dance Valley in 2001.
Duizenden bezoekers raakten door het onverwachte noodweer onderkoeld en
er bleken veel te weinig vervoermiddelen voorhanden om iedereen tijdig van
het afgelegen recreatiegebied Spaarnwoude af te voeren. Veel bezoekers moesten in zomerkleding kilometers lopend afleggen naar huis of naar het dichtstbijzijnde treinstation. Recentere voorbeelden van evenementen waar de een goede
organisatie ter discussie werd gesteld, zijn de Love Parade in 2010 in het Duitse
Duisburg, waar honderden gewonden en 21 doden vielen toen mensen op het
festivalterrein in de verdrukking kwamen. In Nederland kreeg de organisatie
van Pinkpop in 2015 een storm van kritiek te verwerken toen de veiligheid van
het publiek in het geding kwam op het moment dat er een enorm noodweer
inclusief onweer boven het festivalterrein losbarstte. Maar wat is nu precies een
organisatie?
Een organisatie kun je zien als een gerichte bundeling van kennis en vaardigheden tussen meerdere personen, die bepaalde middelen en activiteiten gebruiken
om in te spelen op de behoefte aan producten en diensten in de omgeving van
de organisatie. Alle zaken die zich afspelen binnen deze bundeling noem je
ook wel het primaire proces. Dit primaire proces bevat de kerntaken waarop
een organisatie zich richt. Twee begrippen zijn erg belangrijk voor het goed
laten verlopen van dit primaire proces: de taakverdeling en de coördinatie van
deze taken tussen de mensen die de organisatie vormen. Het begrip organisatie
kan gelden voor elk samenwerkingsverband tussen twee of meer personen. Een
productiebedrijf als Cutproductions dat is opgericht door twee oud-studenten
is dus ook een organisatie.
Cutproductions is opgezet door twee oud-studenten van de opleiding Media &
Entertainment Management, Rutger Geleijnse en Floris Briels. Beiden hebben
praktijkervaring opgedaan tijdens hun werkzaamheden als junior-regisseur bij
onder andere Endemol Nederland. Cutproductions is na enige tijd omgedoopt
in TOF (Televisie of Film). Cutproductions/TOF is momenteel werkzaam op
twee verschillende markten: de markt voor bedrijfsfilms en die voor televisieproducties. De nadruk ligt op de productie van bedrijfsfilms.
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De markt voor bedrijfsfilms kun je volgens Cutproductions/TOF verdelen in
vier verschillende segmenten: ketens, overkoepelende instanties, particulieren
en de sterk groeiende jonge bedrijven. Grote organisaties met grote naamsbekendheid zoeken innovatieve manieren om de klant te benaderen en hebben grotere budgetten tot hun beschikking. Overkoepelende instanties van de
overheid hebben vaak behoefte aan informatieve films. Dikwijls plaatsen zij de
inhoudelijke aspecten boven de visuele aspecten van een film, denk aan thema’s als veiligheid en educatie. Bij particulieren gaat het vaak om middelgrote
bedrijven die zichzelf willen profileren op het net of bij bedrijfspresentaties.
Sterk groeiende jonge bedrijven zijn meestal kleine ondernemingen met evenredige budgetten. Een bedrijfsfilm kan dan worden beschouwd als investering
in de toekomst.
Sinds het internet is ontdekt als distributiekanaal heeft het begrip bedrijfsfilm
een aanzienlijk grotere betekenis gekregen. Een bedrijfsfilm kan op de homepage van een bedrijf worden geplaatst of naar de klant worden gemaild. Het
aantal mensen dat een bedrijfsfilm te zien krijgt, is hierdoor enorm gestegen.
Steeds meer diensten worden via internet aangeboden en verkocht. De aan
kopen van consumenten op het internet zijn steeds vaker gebaseerd op plaatjes
en videoclips van de desbetreffende dienst. Veel bedrijven kiezen er dan ook
voor een bedrijfsfilm te plaatsen op het internet.
Rutger en Floris hebben een intensieve driejarige praktijkervaring op het gebied
van regie en camerawerk opgebouwd. Deze praktijkervaring uit zich nu in een
duidelijk eigen en herkenbare stijl op het gebied van camerawerk en montage.
Deze stijl sluit aan bij de laatste trends. Ze weten wat de klant wil en kunnen
dit ook bieden. Daarbij hebben zij in tegenstelling tot de concurrentie weinig
middelen nodig om iets moois neer te zetten. Ze hebben door de jaren heen
vaak provisorische oplossingen gevonden. Ze hebben ook geleerd om niet als
storende, lastige factor aanwezig te zijn binnen een bedrijf. Er wordt onopvallend gewerkt met weinig middelen, zonder dat de kwaliteit eronder lijdt. Hierdoor kan de prijs relatief laag worden gehouden. Verder zijn ze jong van geest
en beleving. Ze weten allebei wat er leeft onder de verschillende doelgroepen,
volgen de laatste trends en spelen daar handig op in. Door hun werkzaamheden bij Endemol blijven ze op de hoogte van de laatste trends op het gebied van
montage en regie. Ze nemen deze kennis ook mee bij producties van Cutproductions/TOF. Je krijgt als freelance-regisseur de kans om steeds grotere en
leukere projecten te doen. Het netwerk vergroot en de kans op het verkrijgen
van nieuwe klanten dus ook. Doordat de kwaliteit telkens verhoogd wordt kunnen ook nieuwe partijen worden aangesproken.
Feitelijk komt het erop neer dat Rutger en Floris de afgelopen jaren de eerste
stappen hebben gezet als zelfstandig ondernemer. Zeker nu de opdrachten binnenkomen, moet zij nadenken over de vormgeving van hun organisatie. Wat te
doen als de organisatie moet gaan groeien? Waar loop je tegenaan? Met welke
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organisaties kun je nog meer te maken krijgen? Dat het organiseren en oprichten van organisaties in de entertainmentwereld niet zonder risico’s is, blijkt uit
de volgende cases.
Lees de cases 1.1 t/m 1.3 en beantwoord de volgende vraag:
– Welk advies zou je de organisatoren willen geven?

Case 1.1

Derde bezoeker Amsterdam Dance Event overleden

Een 41-jarige vrouw uit Utrecht is zondagmorgen overleden na een bezoek aan het
Amsterdam Dance Event (ADE). Het slachtoffer is overleden na drugsgebruik. Dat
meldt de politie maandag.
De vrouw is de derde bezoeker die is overleden na drugsgebruik tijdens het Amsterdam
Dance Event.
Eerder stierven al een 21-jarige man uit Oude Wetering en een 33-jarige man uit Servië
na het nemen van drugs tijdens het dance-evenement in de hoofdstad. De Serviër was in
Club Lite geweest en de Nederlander op een feest in de Westergasfabriek.
Club Lite
Volgens de politie bezocht de 41-jarige vrouw met haar echtgenoot een feest op het
Westergasterrein en later was ze ook in Club Lite op de Jan van Galenstraat in het westen
van Amsterdam. Daar raakte ze onwel.
Haar man vervoerde de vrouw met een taxi naar het ziekenhuis. Daar overleed zij kort na
aankomst. Volgens een schouwarts is de vrouw overleden door gebruik van xtc.
De politie doet een dringende oproep aan bezitters van xtc-pillen om deze te laten testen
of weg te gooien. Dit kan bijvoorbeeld bij de instelling voor verslavingszorg Jellinek in
Amsterdam.
Vergunning
Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam benadrukt dat de organisatoren aan
strenge eisen moeten voldoen voor er een vergunning voor dergelijke feesten wordt
afgegeven. ‘Daarin staan forse eisen om het gebruik tegen te gaan. Maar er ligt ook een
taak voor de politie en de bezoekers zelf’, aldus de woordvoerder.
‘De gemeente staat achter de oproep van de politie om xtc-pillen weg te gooien of te
laten testen. We vinden het verschrikkelijk dat er drie dodelijke slachtoffers zijn gevallen.
De gemeente wacht nu het onderzoek af voor er wordt besloten of er verdere stappen
moeten worden genomen.’
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Reactie ADE
‘Wij zijn volledig uit het lood geslagen door het overlijden van drie personen tijdens feesten die in het kader van Amsterdam Dance Event plaatsvonden’, laat de organisatie van
ADE weten. ‘Waar we afgelopen woensdag aftrapten op weg naar de meest succesvolle
editie ooit, zitten we nu met een enorme kater. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van de overleden bezoekers en ook naar de betrokken organisaties. Wij staan in
nauw contact met de locaties, gemeente en hulpdiensten en hanteren daarbij een zerotolerancebeleid’, vervolgt de organisatie.
‘De locaties zijn daarbij verantwoordelijk voor veiligheid en deurbeleid. Er vindt uitgebreide controle plaats aan de deur. We proberen alles te doen, ook door middel van
voorlichting, wat binnen ons vermogen ligt. Alleen de eigen verantwoordelijkheid van
mensen hebben we niet in de hand, helaas.’
D66
In een reactie laat D66 weten drugstesten weer te willen invoeren op dancefeesten. Met
de pillentest kunnen bezoekers van dancefeesten laten controleren of hun drugs veilig
zijn. De testplekken op feestlocaties werden volgens Kamerlid Vera Bergkamp in 2002
afgeschaft door het toenmalige kabinet-Balkenende, omdat deze drugs verboden zijn en
de testen dus ook niet hoefden.
D66 pleit al jaren voor herinvoering van de test. Vorig jaar deed Bergkamp ook al een
oproep aan het kabinet, nadat op de festivals Voltt in Amsterdam en Lowlands in Biddinghuizen ook al mensen aan xtc waren overleden. Bergkamp wijst erop dat incidenten met
xtc niet altijd zijn te voorkomen en dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben.
Maar het stoort haar dat het kabinet alleen maar repressief optreedt en te weinig aan
voorlichting doet. ‘We dringen al langere tijd aan op de terugkeer van de testen tijdens
feesten. In ieder geval moet daar ook actief aangegeven worden dat er vervuilde pillen in
omloop zijn en waar je dan op moet letten’, zei ze.
Vorig jaar pleitte ook de SP al voor een terugkeer ervan. Staatssecretaris Martin van Rijn
(Volksgezondheid) weigerde dat, omdat ze volgens hem een schijnzekerheid geven. Ze
waren niet altijd nauwkeurig en bovendien is het illegaal en in veel gevallen rotzooi,
stelde hij.
Hoger gedoseerd
Xtc wordt steeds hoger gedoseerd. Daarin is volgens drugsexpert Daan van der Gouwe
van het Trimbos-instituut niets veranderd. ‘En naarmate de sterkte toeneemt, nemen ook
de risico’s toe’, zegt Van der Gouwe.
Het Trimbos-instituut waarschuwt al langere tijd voor de versterkte xtc en de gevolgen
daarvan. ‘Daarom hebben we afgelopen zomer, bij aanvang van het festivalseizoen,
opnieuw gewaarschuwd.’ Hij wijst erop dat er iedere week wel incidenten zijn en af en
toe ook fatale, maar dat die niet altijd naar buiten komen.
Hij vindt de situatie rond xtc zorgwekkend, maar maakt daarbij wel de kanttekening dat
de incidenten zijn gebeurd tijdens een groot evenement waar 350.000 mensen vijf dagen
aan het feesten zijn. ‘Dan zijn er natuurlijk altijd wel problemen die duidelijker naar voren
komen.’
Van der Gouwe adviseert gebruikers een pil altijd te laten testen. Ook moeten mensen
elkaar goed in de gaten houden. ‘Als iemand opeens koortsachtige verschijnselen vertoont, ga direct naar de EHBO, want dat kan betekenen dat iemand oververhit raakt.
Van xtc gaat immers de lichaamstemperatuur omhoog.’
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350.000
De negentiende editie van het Amsterdam Dance Event ging woensdag van start en werd
zondag afgesloten. Op 85 locaties in de hoofdstad waren ruim driehonderd evenementen geprogrammeerd. Er kwamen zo’n 350.000 bezoekers uit binnen- en buitenland op
af.
Bron: www.nu.nl/binnenland/3908025/derde-bezoeker-amsterdam-dance-event-overleden.html

Case 1.2

Amsterdam had zo’n cool imago, tot er doden vielen op de
d ansvloer

Martin Kuiper – 22-10-2014, 09:00
Wat Kamilla (28) dit weekend in de Amsterdam Studio’s tijdens ADE zag, was echt extreem. De dansvloer leek wel een slagveld. Terwijl zij rustig van haar biertje nipte zag
ze hoe minstens 1200 jonge mensen (‘max 20 jaar oud’) met uitpuilende ogen en malende kaken afzonderlijk van elkaar dansten. ‘De meesten waren echt totaal de weg
kwijt van de mdma.’
ADE 2014. Vijf dagen lang dancefeesten in de hoofdstad. 85 locaties. Ruim 350.000 bezoekers, van over de hele wereld. ADE was, zo vond de gemeente Amsterdam, hét visitekaartje voor de stad. Een feest dat (ook internationaal gezien) de stad een ‘cool imago’
gaf. Tot er dus die vier doden vielen. Waarvan drie vermoedelijk door drugsgebruik.
‘Niet te voorkomen’, zegt Ton Nabben. Nabben, werkzaam als drugsonderzoeker bij het
Bonger Instituut voor criminologie, noemt het het onvermijdelijke risico van de economy
of pleasure. ‘Op ADE wordt de balans tussen plezier en wanorde extra op scherp gezet’,
zegt Nabben, die veelvuldig onderzoek deed naar drugsgebruik op Amsterdamse dancefeesten.
Opgerekt
Over de drie drugsdoden wenst hij niet te speculeren. En, of het opmerkelijk is dat een
41-jarige vrouw sterft aan xtc-gebruik? Nabben: ‘Geen idee. 25 jaar dancecultuur heeft
de leeftijd van drugsgebruikers op dancefeesten opgerekt.’ Xtc en speed, zegt Nabben,
zijn populairder geworden de afgelopen jaren.
De gebruikers zijn divers. En verschillen qua sociaal-economische en culturele achtergrond. Zo zijn er de jonge ‘marginalen’ uit de dorpen. Die hard werken door de week en
in het weekend ‘naar de kloten gaan’. ‘Zij gebruiken extra sterke drugs.’ Twee: de agenda-hedonisten. Studerende twintigers die hun gebruik agendamatig plannen en vooral
gebruiken als ze zomers vrij zijn.
Dan zijn er nog de psychonauten: ervaren drugsgebruikers die precies weten wat en hoeveel ze gebruiken. ‘Een kleine groep op ADE’, zegt Nabben. En, tot slot, de toeristen. ‘Die
komen naar Amsterdam om een weekend te feesten. Ze hebben een verkeerde perceptie van de stad en denken dat het één groot pretpark is. Met constant drugsgebruik tot
gevolg.’
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Bruine ogen
Of de drieëndertigjarige Serviër tot de categorie onbeholpen drugstoeristen behoorde?
Dat weet Nabben niet. Wat hij wel weet, is dat toeristen in Nederland hun drugs op straat
kopen. ‘Ze vertrouwen de straatdealer op zijn mooie bruine ogen.’ De psychonaut en de
agenda-hedonist kopen drugs via ‘sociale dealers’, oftewel vrienden met drugscontacten. Of op internet. Eén pil doet gemiddeld 5 tot 10 euro.
Kamilla – ze gebruikt af en toe xtc en speed – hield het het afgelopen weekend braaf bij
biertjes. Ze dronk er een aantal. Rond 05.00 uur ging ze op huis aan. Maar niet voordat ze
nog even het toilet bezocht om te plassen. Dat bleek geen succes: ‘De rij was meters lang.
Dat kwam echt niet omdat iedereen zo nodig moest plassen. Ze kwamen per tweetal
uit de toilethokjes. Die zaten dus te snuiven en te slikken.’ Uiteindelijk ging Kamilla thuis
naar de wc.
Bron: www.trouw.nl

Case 1.3

Zijn partydrugs eigenlijk echt een probleem?

Joris Belgers – 15-10-2015, 17:30
Als het over dance gaat, komt het gesprek snel genoeg op drugs. Flink vermoeiend,
vinden veel bezoekers van het Amsterdam Dance Event, dat gisteren begon. Maar tegelijkertijd wil de dancewereld er zelf inmiddels graag over praten. Er is een kentering
gaande: drugsgebruik op feesten moet niet langer onder het tapijt worden geveegd.
In het kader van die openheid was gisteren op het conferentiedeel van ADE plek voor
een paneldiscussie over partydrugs. Pilletjes en lijntjes worden toch wel gebruikt: is
dat een probleem, was de vraag in een debat met onder anderen festivalorganisator
Sjoerd Wynia, D66-kamerlid Vera Bergkamp en het Amsterdamse CDA-raadslid Marijke
Shahsavari.
En, is er een drugsprobleem?
De aanleiding van het debat is duidelijk: de drie drugsgerelateerde doden die vorig
jaar op verschillende ADE-feesten vielen. Maar toch ook de mediastorm die daarop losbarstte. De berichtgeving werd door veel danceliefhebbers als opgeblazen, ongenuanceerd of zelfs onwaar ervaren. Tijdens het debat passeert een (verouderd) diagram met
over een periode van acht jaar zestien ernstige drugsincidenten, en één dode. Op drie
miljoen feestgangers. Nog een grafiek: de Amsterdamse ambulance rukt tien tot twintig
maal vaker uit om alcoholgerelateerde incidenten dan om pillen of coke.
Niks aan de hand dus
Nou, CDA-raadslid Shahsavari over dat alcoholargument: ‘Alcohol is legaal, drugs niet. Ja,
alcohol zorgt voor meer problemen, maar dat zegt mij juist dat we níet soepeler moeten
omgaan met drugs. Dan zouden er namelijk juist meer mensen gaan gebruiken. Voor veel
mensen werpt de wet een zekere drempel op.’
Feit is ook dat volgens verslavingsinstanties Trimbos en Jellinek drugsgerelateerde incidenten toenemen, niet zozeer door meer drugsgebruik, wel door het steeds sterker worden van xtc-pillen. Preventiemedewerker Floor van Bakkum van Jellinek: ‘Vooropgesteld:
elk incident is er één te veel. Wat vorig jaar is gebeurd, is verschrikkelijk, maar ook uitzonderlijk. Juridisch kun je drugsgebruik een probleem noemen, want het mag niet. Maar
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in termen van volksgezondheid is het geen groot probleem, als je het bijvoorbeeld ver
gelijkt met de gevolgen van tabak of alcohol.’
Is het dan een mediadingetje?
Van Bakkum: ‘Je hoort niemand over wat ADE betekent voor Amsterdam. Of hoe leuk
350.000 mensen het vijf dagen lang hebben.’ Muziekjournalist Aron Friedman: ‘De
nuance mist vaak omdat veel redacties zich bezighouden met wat scoort.’ Festivalorganisator Sjoerd Wynia: ‘Ik mis vaak genoeg hoor en wederhoor. Vanuit onbegrip? Onzin,
het is toch de taak van journalisten om iets uit te zoeken? Daarbij voeren kranten hun
eigen discussies. Ze plaatsen eerst een tendentieus artikel over hoe makkelijk het is drugs
op feesten binnen te smokkelen, waar ze vervolgens weer verontwaardigd op kunnen
reageren.’ Hoe dan ook, die mediastorm zorgt er wel voor dat er meer over drugsgebruik
op feesten wordt gepraat. Want ontkennen maakt voorlichten nogal lastig. En drugs
ongevallen wil niemand.
Openheid dus. Bestaat er trouwens zoiets als verstandig drugsgebruik?
Van Bakkum: ‘Je kunt verstandiger drugs gebruiken. Kijk, risicoloos drugsgebruik bestaat
niet; hetzelfde geldt voor roken of drinken. Je kunt die risico’s wel inperken. Laat sowieso
je pillen testen. Gebruik wat de juiste dosering voor jou is, iedereen reageert verschillend.
Drink voldoende water, maar ook weer niet meer dan twee glazen per uur. Drink geen
alcohol. En zo is er een hele lijst.’
Bron: www.trouw.nl

1.1

Het 7S-model van McKinsey

Om succesvol te zijn, is het voor elke organisatie nuttig om goed inzicht te hebben in de interne organisatie en erachter te komen hoe ze nog efficiënter en
effectiever kan werken. Aan de hand van het 7S-model van McKinsey kan dit
inzicht worden verkregen.
Het 7S-model is ontworpen door medewerkers Tom Peters en Robert Waterman,
met ondersteuning van Richard Pascale en Julien Phillips van het Amerikaans
consultancybureau McKinsey. Het wordt wereldwijd in organisaties toegepast.
De zeven ‘S’en’ in dit diagnosemodel verwijzen naar zeven elementen/factoren
die in het Engels met de letter ‘S’ beginnen. Het is volgens McKinsey wel een
voorwaarde dat de interne relaties tussen deze elementen goed georganiseerd
zijn en dat alle elementen de organisatie in één en dezelfde richting sturen.
De basis van het 7S-model van McKinsey is overzichtelijk. In het model zijn
‘harde’ en ‘zachte’ elementen opgenomen, waarbij harde elementen zich richten
op zaken waar een organisatie direct invloed op kan uitoefenen. De zachte elementen zijn meer abstract in een organisatie aanwezig en zijn terug te vinden in
de organisatiecultuur. De harde elementen in het 7S-model zijn Strategy, Structure en Systems en de zachte elementen zijn Style, Shared Values, Skills en Staff.
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Het 7S-model van McKinsey
Harde elementen:
– Strategy (strategie) – aan de hand van een missie en visie wordt duidelijk welke doelstellingen een organisatie heeft.
– Structure (structuur) – hoe is de organisatie opgebouwd en welke hiërarchische
lagen zijn er?
– Systems (systemen) – alle formele en informele werkwijzen, procedures en communicatiestromen.
Zachte elementen:
– Style (stijl) – het gaat hier om leiderschap- en managementstijlen.
– Shared values (gedeelde waarden) – de normen en waarden en andere vormen van
ethiek binnen een organisatie, waarbij visie, bedrijfscultuur en identiteit centraal
staan.
– Skills (vaardigheden) – het gaat hier om zowel de vaardigheden van de organisatie
als die van de medewerkers.
– Staff (personeel) – het gaat hier om de medewerkers, hun competenties en hun
taakomschrijvingen.

1.2

ESH-model: integraal kijken naar organisaties

In dit boek wordt het ESH-model als uitganspunt genomen. Bij organisaties zijn
zes aspecten van belang: Strategie, Structuur, Systemen, Managementstijl, Cultuur en Personeel. Deze zes organisatievariabelen vormen het ESH-organisatiemodel. Het ESH-model is gebaseerd op het 7S-model van McKinsey en kijkt
integraal naar organisaties. Het ESH-model is onderdeel van het DOR-model
(doelen stellen, organiseren en realiseren). ESH richt zich specifiek op het organiseren van organisaties. De zes organisatievariabelen vormen samen een uitgebalanceerd geheel.
- strategie is de manier waarop, en het geheel van middelen waarmee, vooraf
vastgestelde doelen worden nagestreefd;
- managementstijl is het geheel van kenmerkende gedragspatronen van het
management;
- personeel is het geheel van karakteristieken en vaardigheden van medewerkers;
- structuur is de verdeling en compensatie van taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden;
- cultuur is het geheel van gemeenschappelijke normen en waarden van een
groep mensen en hun gedrag als uiting daarvan;
- systemen zijn de regels en procedures waarmee het dagelijks functioneren
gestuurd wordt (bron: Weggeman, Wijnen & Kor, 2000).
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Doelen stellen
• Missie
• Doelstellingen

Management- Realiseren
stijl
• Kwaliteit
t/m Planning
• Research
t/m Service

Systemen

Personeel

Figuur 1.1

Het ESH-model

ESH staat voor evenwichtig, samenhangend en heterogeen. Evenwichtig omdat
elk element even(ge)wichtig is. Alle vragen ze tijd, energie en aandacht van
het management. Het is samenhangend, want als je een van die zes elementen
verandert, heeft dat gevolgen voor de andere vijf elementen. De organisatievariabelen moeten dan ook op elkaar worden afgestemd. En tot slot is het
model heterogeen: de invulling van de elementen varieert. Er zijn bijvoorbeeld
verschillen tussen formeel en informeel, tussen intern en extern, en naar tijd
en plaats.

1.3

7S en ESH: overeenkomsten en verschillen

Zoals eerder gesteld, vormt niet het 7S-model van McKinsey maar het
ESH-model de leidraad voor dit boek. Waarom maken we nu die keuze voor
het ESH-model? En wat is nu het verschil met het eerder genoemde 7S-model?
Om te beginnen hanteren beide modellen bijna dezelfde definities voor systemen, strategie en structuur. Maar geredeneerd vanuit het ESH-model is niet
logisch dat in het 7S-model Style feitelijk betrekking heeft op twee belangrijke
zaken. Die twee zaken worden in het ESH-model gesplitst in het gedrag van
de manager, de managementstijl, enerzijds en de waarden en normen van de
organisatie, de cultuur, anderzijds.
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Skills worden in het ESH-model niet aangemerkt als proces, maar zijn eerder
het resultaat van organiseren en realiseren. Met andere woorden: het resultaat
dat ontstaat als een organisatie doet waar ze goed in is: in het geval van Stage
Entertainment het neerzetten van een musical, in het geval van IDTV het neerzetten van een tv-productie.
Shared values of superordinate goals betreffen de gedeelde waarden en normen
binnen een organisatie. Binnen het ESH-model zijn dat de maatschappelijke
waarden binnen de samenleving waar de organisatie in opereert. Het is niet
alleen een factor waar rekening mee moet worden gehouden, het is binnen
de organisatie ook een element dat leidinggevenden trachten te beïnvloeden.
Dit element wordt in het ESH-model aangeduid als cultuur.
Doelen stellen: richten van de organisatie
Bij het doelen stellen gaat het om het beantwoorden van de vraag: ‘Wat willen
of moeten we zijn/worden/bereiken?’ Anders gezegd, het gaat om het beantwoorden van de vraag wat de functie van de organisatie is voor de relevante
omgeving. Deze activiteit wordt ook wel aangeduid als oriënteren, verkennen
of richten. De uitkomst van deze zoektocht wordt vastgelegd in de missie. Op
basis van de missie worden doelen geformuleerd die in de komende planningsperiode behaald moeten worden. Ze moeten daartoe zodanig zijn geformuleerd
dat ze als richtsnoer kunnen dienen voor het handelen en ze mogen onderling
niet met elkaar in strijd zijn.
Realiseren: verrichten van werkzaamheden
Wanneer een missie en doelstellingen zijn opgesteld, de organisatie ingericht is
en het daar vervolgens bij blijft, zal de organisatie geen bestaansrecht hebben:
er komt immers niks uit waar een ‘klant’ op zit te wachten. Er is geen bezoeker
van een popconcert die geld betaalt voor het organisatieschema of de missie
van de concertzaal. Geen bezoeker van een evenement gaat tevreden naar huis
omdat de klachtenprocedure zo helder is vastgelegd in een procedureboek.
Realiseren betreft het uitvoeren van het werk waartoe de organisatie is opgericht. Hierdoor worden producten en diensten voortgebracht. Voorbeelden van
vragen die bij de activiteit realiseren beantwoord moeten worden, zijn: Zijn de
kijkcijfers van een tv-productie hoog en is de waardering positief? Is de productie en uitzending van een live concert van een hoog niveau? Is de veiligheid van
de bezoekers en de artiesten gegarandeerd?
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Op elk niveau in de organisatie
Doelen formuleren, organiseren en realiseren zijn wel te onderscheiden maar
niet te scheiden. Daarbij zijn ze op alle niveaus binnen een organisatie te onderkennen.
Ook bij organisaties in de media- en entertainmentindustrie moet met al deze
aspecten rekening worden gehouden. Omdat deze organisaties moeten zien te
overleven in een omgeving die constant verandert, betekent dit dat deze organisaties eigenlijk voortdurend in verandering zijn, waardoor continu een (nieuw)
evenwicht gevonden moet worden tussen de zes aspecten van het ESH-model.
Dat dit niet altijd lukt, blijkt uit de volgende case.
Bespreek case 1.4 in groepjes en beantwoord de volgende vragen:
- Zou je alle zes onderdelen van het ESH-model kunnen benoemen aan de
hand van de case?
- Zou je alle zeven onderdelen van het 7S-model kunnen benoemen aan de
hand van de case?

Case 1.4

De megapuzzel voor Mysteryland: 60.000 bezoekers, 350 dj’s en
44 podia

Door: Vincent Smits 28 augustus 2015, 17:00
60.000 bezoekers, en dit jaar voor het eerst uitgestrekt over twee dagen, tot de grote
festivals van Europa. En dat onder de rook van Amsterdam. Dat vraagt om een strakke
organisatie.
Eventdirector Paul Brouwer
In twee weken stampt organisator ID&T een heel dorp uit de grond op de 30 hectare
tussen Vijfhuizen en Hoofddorp. Een logistieke operatie van formaat waarbij zo’n vier
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duizend man crew is betrokken. Maar eventdirector Paul Brouwer is het hele jaar bezig
met Mysteryland. ‘Ik doe niets anders. Na de evaluatie van het festival beginnen we
meteen al aan de volgende editie met ideeën.’
In de eerste week wordt het geraamte opgebouwd. Brouwer: ‘Dan moet je denken aan
tenten en hekken. Ruim vierhonderd kunstenaars, creatieven en decorbouwers gaan in
de tweede week met hun teams aan de slag om het terrein van top tot teen aan te kleden.
Na het festivalweekend hebben we een week afbouw en zijn we weer weg.’
Knife Party
Die operatie vergt een flinke en strakke planning. ‘Je kunt geen lichten ophangen in de
tent als die nog niet staat’, zegt Brouwer droogjes. Je kunt het vergelijken met een complexe puzzel. ‘Maar wel eentje die je al heel vaak hebt gemaakt.’ De organisatie kent het
terrein goed. Vanaf 2003 is het Floriadeterrein de vaste locatie. Mysteryland is dit jaar al
voor de 22ste keer, met grote namen als Martin Garrix, Joris Voorn en Knife Party. Sinds
die begindagen is er een hoop veranderd in de organisatie, zegt Brouwer. ‘Vroeger boekten we een dj en die kwam dan opdagen met zijn platen of cd’s. Dan eisten ze twee flessen Bacardi en een Mercedes. Nu vragen dj’s om vuurwerk, rookmachines, een bepaalde
monitorsetup en hoeveelheid ruimte op het podium. Daar moeten wij rekening mee
houden. Het is allemaal veel professioneler. Dat is ook goed.’
Megacomplexe puzzel
Maar ook de opbouw is veranderd. Stroom- en waterverbruik worden gemonitord. Van
tevoren bekijkt de organisatie hoeveel stroom waar nodig is. ‘Als je het over een mega
complexe puzzel hebt, is het de stroomverdeling,’ stelt Brouwer. ‘Het grappige is: alle
podia hangen vol met licht, maar het gros van de stroom wordt verbruikt door de cateraars die patat bakken en dergelijke.’ Het monitoren van verbruik past in de aandacht die
Mysteryland heeft voor duurzaamheid. ‘Wij behoren volgens Julies Bicycle, een internationaal erkende onafhankelijke Britse non-profitorganisatie, tot de duurzaamste festivals
ter wereld’, vertelt Brouwer met trots. Daarnaast houdt de organisatie in het kader van
veiligheid met behulp van camera’s, telcamera’s en het scannen van kaartjes de bezoekersstromen in de gaten. Als het ergens te druk wordt, kan de organisatie via ‘kraantjes’
de druk reguleren.
Feestbeest
Het festival heeft een reputatie als het gaat om aankleding. Dit jaar richt kunstenaar
Florentijn Hofman, bekend van de reusachtige badeend, een deel van het terrein in. ‘Hij
heeft een feestbeest gemaakt, een gigantische beer van zestien meter.’ Naast Hofman
hebben ook andere kunstenaars zoals het Werc Collective werken op het terrein. En zelfs
het Tropenmuseum is aanwezig.
Wat maakt Mysteryland bijzonder tussen alle andere honderden dancefestivals die in
Nederland plaatsvinden? ‘Wat ons onderscheidt, is onze schaal en enorme diversiteit.
Geen enkel dancefestival is zo divers qua elektronische muziek. Daarnaast hebben we
uitgebreid aanbod van kunst en cultuur en een grootse diversiteit aan eten en drinken.’
Bron: www.parool.nl
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Mysteryland in cijfers

Omvang

– 30 hectare terrein
– 350 dj’s
– 44 podia

– 60.000 bezoekers
– 15% uit het buitenland
– 4.000 medewerkers per dag

Eten en drinken

– 40 cateraars serveren van alles,
van pannenkoeken tot insecten
– 50.000 hamburgers
– 80.000 porties friet

– 15.000 liter koffie
– 200.000 liter bier
– 150.000 liter water
(gratis tappunten)

Dansen

– Maximaal 101 decibel op de
dansvloer
– 2.000 kilo vuurwerk
– 40.000 liter diesel energieverbruik

–
–
–
–

Afval

– 80 medewerkers van
– Recyclewinkel verkoopt spullen
greenteams, het recycle
die zijn overgebleven van vorige
programma
evenement
– Overgebleven materiaal van
– Afval wordt gescheiden
decorbouw wordt gebruikt voor
– Er wordt alleen gebruikgemaakt
van PET-plastic om makkelijker
andere festivals
te recyclen
Spullen die worden achtergelaten
gaan naar het Leger des Heils

Kamperen

– 2.500 tentjes op de camping
(geen caravans)
– 8.000 parkeerplaatsen

1.000 lampen
5 km snoerverlichting
500.000 schroeven in de decors
30 trailers met decorspullen

– 6.000 flesjes zonnebrand
– 120.000 poncho’s

Bron: Het Parool, 2016

1.4

Drie pijlers

Bij het benaderen van het begrip organisatie gaan we uit van drie pijlers met
verschillende kenmerken, die we kort zullen bespreken. Die drie pijlers, waarop
ook elke organisatie in de media- en entertainmentindustrie rust, zijn: kennis,
kader en controle.
Onder kennis verstaan we alle wetenschap die nodig is voor het goed functioneren van de ingenomen positie binnen een bepaald branchegebied in de entertainmentindustrie. Dit betreft bijvoorbeeld kennis van televisie, radio, muziek,
evenementen en interactieve media, maar ook technische kennis, organisatieleer, gedragswetenschappen, communicatieleer, kennis hebben van de consequenties van de beslissingen en gedragingen (risicoanalyses), enzovoort. Het
kennisaspect wordt nogal eens onderschat en daardoor te laag gewaardeerd.
Bijvoorbeeld, kennis van muziek alleen is niet genoeg om als organisatie te
kunnen overleven in de muziekindustrie, kennis van marketing, personeel en
juridische zaken is net zo belangrijk.
Onder kader verstaan we alle hiërarchische lagen van de organisatie, de niveaus
waar beslissingen worden genomen en opdrachten worden gegeven. Erland
Galjaard, programmadirecteur bij RTL, functioneert op een ander niveau dan
een kabelassistent op de vloer. Het kader, ook wel staf genoemd, is de sturende
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kracht in het samenwerkingsverband en draagt de grootste verantwoordelijkheid. Zwakheden in een organisatie dienen daarom niet in de eerste plaats op
de werkvloer te worden gezocht, maar in het falen van het kader. Het kader
dient een toegevoegde waarde voor een organisatie te hebben en dient de rest
van het personeel richting te geven.
Onder controle verstaan we het gegeven dat iedereen in zijn functioneren en
handelen moet worden gecontroleerd. Controle is ook in de media- en entertainmentindustrie een vereiste. Bijvoorbeeld, iedereen, op elke plek in een grote
organisatie als de NOS moet worden gecontroleerd, zowel de top als de mensen met een controlerende functie zelf. De belangrijkste doelstellingen hierbij
zijn: verbetering van het functioneren en het gedrag van de betrokkenen, het
laten reflecteren op bepaalde gedragingen, het eventueel bijscholen van een
medewerker en het voorkomen van fraude en corruptie. Controle wordt vaak
bemoeilijkt door overwegingen van privacy. Het zal de werksfeer bijvoorbeeld
niet ten goede komen als er overal in de gebouwen van de NOS camera’s worden opgehangen.
Lees de volgende case en beantwoord de vraag:
– Welke kennis, kaders en controlevormen zijn nodig bij de NOS?
Case 1.5

Over de NOS

Taken en missie
Taken
De NOS is als publieke omroep verantwoordelijk voor een brede nieuwsvoorziening die
betrouwbaar is en onafhankelijk. De taken van de NOS staan omschreven in de Mediawet:
- het verzorgen voor de landelijke publieke omroep van media-aanbod op het gebied
van nieuws, sport en evenementen dat zich bij uitstek leent voor gezamenlijke verzorging. Hiertoe behoort in elk geval media-aanbod dat een hoge frequentie en
vaste regelmaat van verspreiding vereist, een algemeen dienstverlenend karakter
draagt of met een doelmatiger inzet van middelen beter gezamenlijk tot stand kan
komen;
- het verzorgen van teletekst voor de landelijke publieke omroep;
- het toegankelijk maken van het media-aanbod via alle beschikbare media.
Missie
Aan de hand van deze taken heeft de NOS zichzelf deze missie gesteld:
‘De NOS stelt zich, als integraal onderdeel van de publieke omroep, tot doel de primaire
informatiebron te zijn op het gebied van nieuws, sport en evenementen, zodat de Nederlandse burger beter in staat is te oordelen over ontwikkelingen in de wereld, waardoor
hij zijn gedrag beter kan bepalen. De NOS hanteert hierbij de hoogste journalistieke eisen
van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, ongebondenheid, pluriformiteit en objectiviteit.
De NOS streeft ernaar deze informatie toegankelijk te maken via alle beschikbare media
en voor alle maatschappelijke geledingen.’
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Directie, Toezicht en Advies
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie, op de algemene gang
van zaken binnen de NOS en op de pluriformiteit van ons media-aanbod. Daarnaast staat
de raad de directie terzijde met advies.
Als het gaat om het journalistieke en maatschappelijke functioneren van de NOS kan de
Raad van Toezicht op zijn beurt worden geadviseerd door de Commissie van Deskundigen. Die doet dat als erom wordt gevraagd, maar ook op eigen initiatief.
Beleidsplan
NOS-plannen voor 2014 en volgende jaren
Kernbegrippen in de toekomstvisie van de NOS zijn:
- verdere toename en internationalisering van altijd en overal beschikbaar platform
onafhankelijk programma-aanbod;
- doorontwikkeling van gebruikersvriendelijke technologie en als gevolg daarvan
veranderend mediagebruik door de consument. Daarbij wordt de publieke omroep
geconfronteerd met fors krapper wordende financiële kaders.
Deze ontwikkelingen betekenen voor de publieke omroep dat zij met gewijzigde concurrentieverhoudingen te maken zal krijgen: niet langer zal de (binnenlandse) commerciële
omroep de grootste concurrent zijn, maar die rol zal steeds meer worden overgenomen
door de grote mondiale contentaanbieders. In het speelveld van een sterk groeiend en
gemakkelijk te benaderen programma-aanbod staat de publieke omroep voor de uit
daging haar maatschappelijke relevantie te blijven borgen.
Voor de NOS betekent dit dat wij als publieke omroeporganisatie onze voornaamste
opdracht en reden van bestaan – een zo groot mogelijk deel van de Nederlandse bevolking informeren op de terreinen van nieuws, sport en nationale en internationale belangwekkende gebeurtenissen – moeten kunnen blijven waarmaken.
De NOS doet het op alle mediaplatforms die tot haar beschikking staan goed en zij is
daardoor een relevante factor in de informatievoorziening van heel veel mensen.
De NOS-uitzendingen op televisie en radio bereiken dagelijks miljoenen mensen en
vormen daarmee voor veel mensen hun voornaamste nieuwsbron. Ook teletekst en (in
toenemende mate) internet en mobiele applicaties spelen hierbij een grote rol. Om onze
positie in de Nederlandse samenleving ook op de langere termijn vast te houden – niet
alleen de hiervoor genoemde ontwikkelingen spelen hierbij een rol, maar bijvoorbeeld
ook de vergrijzing van de Nederlandse bevolking – hebben wij drie speerpunten van
beleid geformuleerd:
- consolidatie van ons bereik, met speciale aandacht voor het bereik onder jongeren;
- versterking van ons imago, in het bijzonder onder jongeren;
- versterking van het innovatieve karakter van de NOS organisatie.
Welke stappen hebben we inmiddels gezet?
Om deze speerpunten van ons beleid te verwezenlijken, zijn wij gestart met een groot
aantal nieuwe initiatieven.
We zijn gesprekken gestart over de vraag hoe het komt dat ons imago – in het bijzonder
bij jongeren – niet geheel overeenkomt met wie we werkelijk zijn en wat we kunnen doen
om imago en identiteit meer met elkaar in lijn te brengen. In die gesprekken hebben we
vastgesteld dat de NOS moet werken aan een toegankelijker, vriendelijker imago, dichter
bij de consument. Natuurlijk moet dat gevoel bij ons publiek in de eerste plaats door ons
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programma-aanbod worden opgeroepen, maar we kunnen meer instrumenten en activiteiten ontwikkelen, waardoor we meer in contact kunnen komen met het publiek en die
kunnen bijdragen aan verbetering van ons imago. En op die manier aan het bereiken van
de strategische bedrijfsdoelstellingen, waaronder het versterken van het NOS-merk en
het bereiken van een jongere doelgroep.
Wij hebben onszelf de opdracht gegeven ons aanbod via internet en mobiel te vergroten,
te versnellen en te verbreden, zonder dat dit overigens ten koste gaat van de gekende
journalistieke en kwalitatieve maatstaven die de NOS zich zelf oplegt en waaraan de NOS
door het publiek wordt herkend. Ons aanbod zijn we, door middel van een verdere diversificatie van onze uitingen, beter gaan afstemmen op het karakter van de verschillende
media, om het bereik onder alle bevolkingsgroepen in de Nederlandse samenleving te
vergroten.
Om dit de realiseren hebben we een aantal aanpassingen doorgevoerd in de NOS-
organisatie wat de werkwijzen op de redacties betreft, maar ook direct merkbaar voor
ons publiek. We zijn online meer berichten gaan publiceren, we hebben een inmiddels
zeer populaire nieuwsapp geïntroduceerd voor de iPad, de iPhone en de Android- en
Windowstelefoon en we hebben onze nieuws- en sportuitzendingen op televisie in een
nieuw jasje gestoken.
Voorts hebben wij onze productieomgeving vervangen, zodat we ook over de technische middelen beschikken om onze ambities waar te maken. In 2013 is Cybernos 2.0. op
de redacties geïntroduceerd: de introductie van Cybernos 2.0 vormt de grootste technologische verandering bij de NOS in bijna zeven jaar. Het gaat hier om de complete vervanging van de gehele hard- en softwarematige digitale broadcastomgeving van de NOS.
Een nieuwe omgeving waar ruim 600 mensen mee werken en die de basis vormt voor al
onze programma-uitingen op radio, televisie, teletekst, internet en mobiel.
En hoe gaan we verder?
In 2013 hebben we een zogenoemde quick fix van onze site, nos.nl, doorgevoerd, waarbij
we video een meer prominente rol hebben gegeven, met als doel een aantrekkelijker,
meer newsy vormgegeven site aan te bieden. Deze quick fix vormde de eerste fase van
een proces, dat in 2014 moet leiden tot een geheel vernieuwde site. Omdat de introductie
van de nieuwe site gevolgen zal hebben voor de inrichting van de redacties (zie hier
onder), is een zorgvuldige interne communicatie geboden.
Overigens stellen wij vast dat de rol van mobiele applicaties steeds belangrijker wordt
in vergelijking met het ‘traditionele’ internet. Deze vaststelling leidt ertoe dat wij ook
onze mobiele apps permanent zullen aanpassen om onze journalistieke ambities, ook
mobiel, waar te kunnen maken en te kunnen voldoen aan de eisen die het publiek stelt.
We hebben onze aanwezigheid op de sociale media versterkt en een aantal activiteiten
in het land ondernomen. Omdat zij succesvol zijn gebleken, zullen we beide initiatieven
in de komende periode verder ontwikkelen.
Onze ambities maken het allereerst noodzakelijk dat wij kritisch blijven kijken naar de
manier waarop wij journalistiek bedrijven. De komende periode zal de directie de discussie met de hoofdredacties – en daar waar mogelijk ook met ons publiek – intensiveren,
over de vraag of er, gelet op de veranderingen in consumentengedrag en -belangstelling,
accentverschuivingen moeten plaatsvinden in onze journalistiek en welke dat zouden
moeten zijn.
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Bij de ontwikkeling van het hernieuwde nos.nl heeft die discussie al geresulteerd in de
vaststelling dat nos.nl een betrouwbare nieuwssite moet blijven, die breed verslag doet
van het nieuws, waar mogelijk live. En die het nieuws op een innovatieve manier presenteert.
De site wil duidelijk overzicht bieden voor de nieuwsconsument, vanuit een ruim aanbod. De site is als het ware een gids of een warenhuis waarin het aantrekkelijk winkelen
is, waar de bezoeker doorheen dwaalt en waarnaar hij terugkeert. Het nieuwsaanbod is
snel, breed en waar nodig verdiepend. Beeld staat centraal, inclusief graphics. De context
van de site geeft reliëf en daarmee betekenis aan de nieuwsfeiten.
De belofte aan de bezoeker is dat je op nos.nl meer ziet en meer vindt dan op andere
sites – niet alleen tekst, maar ook beeld en geluid-, en dat het altijd klopt. De voor nos.nl
vastgestelde journalistieke aanpak zal ons helpen die journalistieke aanpak en koers ook
voor de traditionele platforms radio en televisie hernieuwd vast te stellen. Vragen die
daarbij aan de orde zullen worden gesteld zijn onder meer:
- Brengen we altijd het relevante nieuws, kiezen we de juiste invalshoek en, kijkend
naar de platforms waarop we dat nieuws brengen, hanteren we daarbij de juiste
vorm en toon?
- Hoe zorgen we ervoor dat de NOS niet alleen het nieuws brengt maar ook, nog meer
dan thans het geval is, de maker van het nieuws is?
- Hoe creëren we ruimte om, in de ‘nieuwsfabriek’ die de NOS óók is, met behoud van
kwaliteit, de focus te verleggen naar meer onderscheidend, persoonlijker, specifiekere berichtgeving, weg van de hype?
- Moet Europa een meer prominente rol spelen in onze politieke berichtgeving en zo
ja, op welke manier gaan we dat dan vormgeven?
Ook zullen we moeten gaan nadenken over hoe de NOS in de toekomst vorm zal gaan
geven aan haar sportjournalistieke taken – gelet op de reële mogelijkheid dat wij over
enige tijd zullen beschikken over minder voetbalrechten dan nu het geval is en gelet op
de ambities die de NOS ook in de sportjournalistiek heeft. Vervolgens zal de vraag aan
de orde komen over welke competenties onze programmamakers moeten beschikken,
en of we die competenties allemaal in huis hebben, om de noodzakelijk geachte accentverschuivingen in de journalistiek te kunnen aanbrengen. Bij het nadenken hierover en
de ontwikkeling van nieuw beleid zullen hoofdredacties en OR nauw worden betrokken.
Tot slot
Zoals in vrijwel alle sectoren in de Nederlandse samenleving, zullen ook bij de publieke
omroep, in casu de NOS, de komende jaren worden gekenmerkt door ingrijpende en vaak
pijnlijke gevolgen van de bezuinigingen. Het gaat hier om zulke forse bedragen, dat het
publiek onvermijdelijk zal worden geconfronteerd met verschraling van de programmering van de publieke omroep. Ook de NOS zal hier niet ongeschonden doorheen komen.
Toch zullen wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de NOS, in onze ogen de kern
van het publieke bestel, een organisatie blijft met perspectief. Resultaat van onze inspanningen moet zijn dat wij ook in de (nabije) toekomst als nieuws-, sport en evenementenorganisatie relevant blijven, ertoe doen en een band hebben met ons publiek. Vanuit de
vaste overtuiging dat Nederland beter af is met een krachtige NOS.
Bron: https://over.nos.nl
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1.5

Verschijnselen

Een organisatie kun je ook herkennen aan een samenspel van de volgende verschijnselen:
- Er is een doel dat in de omgeving van de organisatie ligt, bijvoorbeeld het
promoten van een artiest.
- Er is een leider die het initiatief neemt doelen te bereiken, bijvoorbeeld
iemand die de internationale ambities van een organisatie gestalte geeft.
- Er is sprake van een verdeling van activiteiten. Het heeft bijvoorbeeld geen
zin als alle stagebuilders bij Pinkpop hetzelfde doen.
- Er zijn voldoende enthousiaste mensen die de activiteiten van de organisatie
willen uitvoeren. Als de medewerkers van First Floor Features hun werk
niet leuk vinden of eigenlijk niet van film houden, zal de kwaliteit van de
productie daaronder lijden.
- In de omgeving bestaat een behoefte waaraan de organisatie kan voldoen.
Het heeft bijvoorbeeld geen zin om in het weekend dat Dance Valley in
Spaarnwoude wordt georganiseerd eenzelfde evenement in de regio te organiseren.
De mate waarin deze verschijnselen voorkomen, bepaalt niet alleen de vorm,
maar ook het karakter van een organisatie in de media- en entertainmentindus
trie. Je zult merken dat de verhoudingen tussen deze verschijnselen bij elke
organisatie anders zijn. Daardoor is iedere organisatie uniek en is het moeilijk
om een grootste gemene deler te formuleren.
Lees de cases 1.6 en 1.7 en beantwoord de volgende vragen:
– Met welk verschijnsel hebben deze cases te maken? Wat kan een groot
nadeel zijn van dit verschijnsel?
Case 1.6

Time Warner rondt overname Eyeworks af

Het Amerikaanse entertainmentconcern Time Warner heeft de overname van de Nederlandse tv-producent Eyeworks afgerond. Dat meldde het bedrijf maandag. De afronding volgt op goedkeuring van mededingingsautoriteiten in verscheidene landen.
Time Warner kondigde de overname in februari aan. Het gaat om de activiteiten van Eyeworks buiten de Verenigde Staten. De oprichters van de tv-producent, onder wie Reinout
Oerlemans, gaan met de Amerikaanse activiteiten verder.
Time Warner betaalde circa 200 miljoen euro voor de versterking van zijn internationale
productietak. In 2011 is al het Nederlandse BlazHoffski overgenomen, een jaar eerder het
Britse Shed. Eyeworks is bekend van tv-programma’s als Sterren Springen en Obese.
In de wereld van de tv-productie is er nu veel fusie- en overnamegeweld. Endemol, groot
gemaakt door John de Mol en Joop van den Ende, bundelde onlangs zijn krachten met
het Britse Shine en het Amerikaanse Core Media. Tv-producenten hopen via de creatie
van grote platformen hun aanbod beter te gelde te kunnen maken.
Bron: http://fd.nl
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ID&T volledig overgenomen door SFX

Amerikaanse producent gaat voor gigantisch allround dancebedrijf
Het Amerikaanse SFX Entertainment wordt 100 procent eigenaar van ID&T, zo maakte de producent van live-evenementen vandaag bekend. Daarmee is SFX nu een van
’s werelds grootste dancebedrijven. Medeoprichter van ID&T Duncan Stutterheim zal
aanblijven als topman bij SFX. Eerder dit jaar nam het bedrijf driekwart van ID&T over
voor een bedrag van 102 miljoen dollar.
ID&T is de grootste danceorganisator van Nederland. In de jaren negentig werd het
bedrijf bekend door feesten als Thunderdome en Trance Energy, waar na verloop van
tijd ook Mysteryland, Sensation, Q-Dance en Tomorrowland bij kwamen. Eerder dit jaar
werd die laatste onder de naam TomorrowWorld al naar Amerika gebracht. Ook Sensation maakte de oversteek naar New York.
SFX neemt nu ID&T volledig over, na eerder dit jaar al een belang van 75 procent in het
Nederlandse dancebedrijf te krijgen. Vorige week maakte Duncan Stutterheim de deal al
officieus bekend op het Amsterdam Dance Event, vandaag bevestigde SFX de deal. De
totale transactie bedraagt nu circa 130 miljoen dollar, die gedeeltelijk is uitgekeerd in de
vorm van aandelen in SFX. Duncan Stutterheim, een van de medeoprichters van ID&T en
nog altijd het gezicht van het bedrijf, zal aanblijven als topman van ID&T.
Shelly Finkel, de man die de strategische portemonnee van SFX beheert, was tijdens
Amsterdam Dance Event afgelopen week al in het land. Hij vertelde over de strategie van
SFX: goede bedrijven opkopen en zo een gigantisch, allround dancebedrijf vormen. Finkel vertelde tijdens ADE dat hij voorlopig nog wel rek ziet in de wereldwijde dancemarkt:
in de VS is de groei nog groot. Het is waarschijnlijk dat de deal daar is rondgemaakt.
Bron: http://3voor12.vpro.nl

1.6

Definities

Het begrip organisatie is een veelgebruikte term die je in veel verschillende
betekenissen kunt tegenkomen. Alle mensen die bij een castingbureau werken,
vormen een organisatie. Bovendien hoor je wel eens zeggen dat de organisatie
van een publieke omroep ‘star’ is in vergelijking met de organisatie van een
commerciële omroep, en over de organisatie van de concerten van Marco Borsato door de Entertainment Groep dat die ‘in goede handen was’. Om verwarring rond het gebruik van het begrip organisatie te voorkomen, moet het begrip
worden afgebakend. Als je kijkt naar de verschillende definities die bestaan,
wordt duidelijk dat dit zo eenvoudig nog niet is. Lievers en Lubberding bijvoorbeeld definieerden het begrip als volgt:

Management en organisatie in de media- en entertainmentindustrie.indd 39

27-12-2016 09:30:00

40

Management en organisatie in de media- en entertainmentbusiness

Definitie

Organisatie

Onder een organisatie verstaan we een geordende groep mensen die met behulp van
bepaalde middelen samenwerken om, binnen een bepaalde omgeving, een vastgesteld
doel te bereiken.
(Lievers en Lubberding, 2002, p. 14)

Een organisatie bestaat natuurlijk in eerste instantie uit mensen. Met een
geordende groep wordt gewezen op het feit dat er een ordening of verdeling is
gemaakt van arbeid, macht, kennis en verantwoordelijkheden, die bewust is
aangebracht om bepaalde doelen te bereiken. De ordening moet zorgen voor
een zeker evenwicht tussen de verschillende groepen of afdelingen waaruit de
organisatie is opgebouwd. Deze groepen moeten goed met elkaar zien samen
te werken. De mensen die deel uitmaken van deze groepen accepteren deze
ordening op basis van het gegeven dat de organisatie hen in staat stelt zich te
ontwikkelen en een inkomen te verwerven. Ook accepteren deze mensen dat
er een dominante groep, de leidinggevenden, bestaat die beslissingsbevoegd is
en de organisatie richting de geformuleerde doelen loodst. Bijvoorbeeld, MTV
Networks is opgebouwd uit allerlei kleinere onderdelen als TMF en Nickelodeon. Deze onderdelen moeten met elkaar in balans zijn, eventueel met elkaar
samenwerken, maar ook de beslissingsbevoegdheid van het overkoepelende
MTV Networks accepteren. Daarbij is MTV Networks ook weer een onderdeel
van een nog grotere organisatie (zie case 1.8).
Onder middelen versta je alles wat de organisatie nodig heeft om de gestelde
doelen te bereiken. Als Universal het nieuwe album van Borsato wil laten produceren, distribueren en verkopen, dan zijn daar niet alleen wat muzikanten en
technici voor nodig, maar ook gebouwen, machines en vaardigheden.
Onder de omgeving versta je dat deel van de wereld, de maatschappij of samenleving waarin de organisatie haar doelstelling kan verwezenlijken. Onder een
vastgesteld doel vallen de producten of diensten die een organisatie aan maatschappelijke groeperingen levert om te kunnen voortbestaan. Dit doel komt
voornamelijk tot uitdrukking in één of meer doelstellingen die de organisatie
wil realiseren. In het geval van Viacom International Media Networks zullen
vanuit de verschillende onderdelen meerdere doelstellingen voortkomen.
Lees case 1.8 en beantwoord de volgende vragen:
– Wat zijn voordelen van zo’n grote organisatie?
– Wat zijn mogelijke nadelen?
Case 1.8

Viacom International Media Networks Northern Europe

MTV Networks werd begin 2012 omgedoopt tot Viacom International Media Networks
Northern Europe. Het bedrijf is onderdeel van Viacom International Media Networks
en is actief in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, Polen, Oekraïne, Estland, Letland,
Litouwen, Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken, Nederland en België. Met MTV,
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Comedy Central, VIVA, Nickelodeon, en andere bekende entertainmentmerken heeft Viacom International Media Networks in totaal 25 kanalen voor de doelgroepen kinderen,
gezinnen, jongeren en volwassenen. Over het geheel genomen bereikt de tv-dienst van
Viacom International Media Networks Northern Europe meer dan 67 miljoen huishoudens in Noord-Europa. Op meer dan 40 websites biedt Viacom International Media Networks in Noord-Europa nog meer muziek, nieuws en entertainment.
Met MTV Mobile heeft Viacom International Media Networks in Duitsland, Zwitserland,
Polen, Nederland en België haar eigen mobiele merk. Via de joint-venture BrandDeli biedt
Viacom International Media Networks marketingcommunicatieoplossingen aan voor de
doelgroepen kinderen, adolescenten, jongvolwassenen en gezinnen in de internationale markt. Deze omvatten, voor onze partners – naast de traditionele reclame – een
compleet aanbod van individuele merkpresentaties in combinatie met hun eigen sterke
merken en entertainment op alle relevante mediaplatformen. Traditionele reclame, promotie, branded content, brand experience, digital activation, social media, sponsoring en
licensing zijn onderdeel van dit portfolio.
Viacom International Media Networks is onderdeel van Viacom Inc (NYSE: VIA, VIA.B),
en bevat veel van de meest populaire multimedia-entertainmentmerken, zoals MTV,
Nickelodeon, Comedy Central, BET, de non-premium kanalen van Paramount Pictures,
VH1, VIVA, MTVHD, TMF, COLORS, Game One en Tr3s: MTV, Música y Más, een kanaal voor
het Spaanstalige publiek in de Verenigde Staten. Viacom-merken bereiken over de hele
wereld meer dan 600 miljoen huishoudens in 160 regio’s en 34 talen, worden ontvangen
via 166 lokale zenders en meer dan 550 digitale en mobiele mediaplatforms.
Bron: www.vimn.nl

Een veel kortere definitie van het begrip organisatie is de volgende:
Definitie

Organisatie

Organisaties zijn doelgerichte samenwerkingsverbanden van mensen.

Deze definitie heeft als voordeel compact te zijn, maar het nadeel is dat er heel
veel onder lijkt te vallen. Het feit is dat er mensen nodig zijn om bepaalde doelstellingen te realiseren. Dat moet echter wel binnen een bepaalde structuur
gebeuren, zodat de mensen in de organisatie hun werk kunnen uitvoeren. Deze
structuur kan open en flexibel zijn, zonder duidelijke en precieze afbakening
van taken of zonder dat er wordt gevraagd om het strikt naleven van duidelijke taakomschrijvingen. Een dergelijke structuur kan dus bestaan uit een
netwerk van losse relaties. Maar de structuur kan ook meer traditioneel zijn,
met duidelijk omschreven regels, procedures en werkwijzen. In deze structuur
zijn sommigen de baas over anderen. In beide gevallen is echter een doelgerichte structuur nodig voor het verduidelijken van de onderlinge werkrelaties,
ongeacht het type structurele indeling dat wordt gebruikt. Je zou kunnen zeggen dat het woord organisatie verwijst naar een eenheid die bepaalde doelstellingen heeft, mensen bevat en een doelgerichte structuur heeft om het doel te
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v erwezenlijken. In het geval van een omvangrijke organisatie als Viacom International zullen de organisatiedoelen meer uiteenlopend van aard zijn dan van
een organisatie als Dance4Life, waarvan het organisatiedoel specifiek en duidelijk is (zie case 1.9).
Lees case 1.9 en beantwoord de volgende vraag:
– Stel dat je gevraagd wordt om een Dance4life-dag op school te organiseren,
hoe zou die dag er dan uitzien? Schrijf een kort plan van aanpak.

Case 1.9

Archief: dance4life event, maandag 1 december 2014
Aanvang: 13:00 uur, deuren open: 12:30 uur

Het dance4life event vond in 2014 plaats in de Heineken Music Hall, op 1 d
 ecember,
Wereld Aids Dag. Het event was de afsluiting van de jaarlijkse scholenactie van
dance4life, waar dit jaar 18.000 scholieren aan meedoen.
Elk jaar wordt het scholenproject van dance4life afgesloten met het dance4life event op
of rondom Wereld Aids Dag. Met het event worden de deelnemende scholieren die in
actie zijn gekomen voor een wereld zonder aids bedankt. Duizenden jongeren vieren
hun successen en genieten van een programma vol bijzondere optredens, speciaal voor
hen!
Sinds begin september 2014 ging een tourteam van dance4life langs 80 scholen door
heel Nederland met een speciale gastles. Tijdens deze les, die werd gegeven door een
gastdocent en een jongere uit Zuid-Afrika, bracht dance4life jongeren letterlijk en figuurlijk in beweging en kregen jongeren informatie over de wereldwijde aidsproblematiek.
Na het tourbezoek gingen de leerlingen aan de slag met lesmateriaal en hebben ze acties
opgezet waarmee ze geld inzamelen voor leeftijdgenoten in zuidelijk Afrika.
Dance4life ambassadeurs
Verschillende ambassadeurs van dance4life, waaronder Barry Paf, Erik Arbores en Anouk
Maas waren van de partij op 1 december. In 2013 traden onder meer The Partysquad en
The Opposites op het dance4life event.
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Heineken Music Hall
Het is niet de eerste keer dat het dance4life event plaatsvindt in de Heineken Music Hall.
Ook in 2011 werd het scholenproject afgesloten in de Amsterdamse concertzaal. De
Heineken Music Hall support dance4life door de opbrengst van overgebleven en gedoneerde munten van bezoekers aan dance4life te schenken. Deze donaties dragen bij aan
het mogelijk maken van de dance4life scholenprojecten over de hele wereld.
Dance4life
Dance4life werkt samen met jongeren aan een wereld zonder aids. Dance4life geeft seksuele voorlichting en gebruikt muziek en dans om jongeren te betrekken en inspireren.
Bovendien motiveert dance4life jongeren om zelf in actie te komen en de verspreiding
van hiv en aids wereldwijd terug te dringen. Dat is hard nodig, want nog steeds raken er
dagelijks 6.000 mensen geïnfecteerd met hiv, waarvan de helft jonger is dan 25 jaar. Het
Nederlandse initiatief vindt inmiddels plaats in twintig landen verspreid over vijf continenten.
Bron: www.heineken-music-hall.nl

Hoewel bepaalde kenmerken belangrijk zijn voor wat een organisatie is, verandert het concept van de organisatie voortdurend. Niet alle organisaties in
de media- en entertainmentindustrie zijn op dezelfde wijze gestructureerd als
bekende organisaties als de VARA, Endemol en Universal. Dit zijn bedrijven
met duidelijke divisies, afdelingen en werkeenheden. Veel organisaties in de
creatieve industrie vormen een geheel eigentijdse organisatie met flexibele
werkindelingen en teamstructuren. Ook hebben zij vaak een toegankelijker en
snellere manier van communiceren, zowel intern als extern. De toegankelijkheid
en veelzijdigheid stelt bedrijven in de media- en entertainmentindustrie in staat
om snel op veranderingen te reageren. Organisaties in de entertainmentindus
trie moeten zo snel kunnen veranderen, omdat zij zich bewegen in een wereld
die voortdurend aan verandering onderhevig is. Sociale, economische, technologische en mondiale veranderingen dwingen entertainmentorganisaties tot
het bedenken van steeds weer nieuwe manieren om succesvol te blijven. Voorbeelden van deze veranderingen zijn de steeds groter wordende invloed van
e-businessmodellen, informatietechnologie, hogere verwachtingspatronen van
werknemers en globalisering. Van dat laatste is een organisatie als Talpa een
mooi voorbeeld (zie case 1.10). Steeds meer Nederlandse media- en entertainmentorganisaties proberen zich internationaal te profileren.
Lees case 1.10 en beantwoord de volgende vraag:
– Ken je nog andere Nederlandse entertainmentorganisaties die de afgelopen
jaren succesvol zijn geweest in het buitenland?
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Case 1.10

De Mol slaat slag in China door verkoop The Voice

Tv-producent John de Mol heeft met zijn mediabedrijf Talpa een grote televisiedeal
gesloten in China. De Chinese versie van The Voice, waarvan al vier seizoenen met
succes zijn uitgezonden, gaat naar een andere partner, die ook meteen een aantal
andere succesvolle Talpa-formats naar het land wil halen. Het gaat om ruim tweehonderd T
 alpa-programma’s die ontwikkeld en geproduceerd worden voor China.
De eerste productie die in het kader van de nieuwe overeenkomst in China zal worden
uitgezonden, is de dansshow Dance Dance Dance.
‘Ik ben ervan overtuigd dat we een geweldige zakenpartner hebben gevonden met
wie we onze activiteiten in Groot-China en daarbuiten kunnen uitbreiden’, zegt Talpa-
oprichter John de Mol.
Het Chinese mediaconcern Zhejiang Tangde betaalt 60 miljoen dollar voor The Voice en
steekt daarnaast nog 50 miljoen dollar in de joint-venture die de Talpa-formats gaat ontwikkelen voor de lokale markt. Het Chinese bedrijf is actief als producent van film en
drama en beursgenoteerd.
Grote shows
Talpa is al een paar jaar actief in China. De Mol verkocht de internationale succesformule
van de talentenjacht in 2012. Ook kregen Chinezen al andere Talpa-formats te zien, zoals
een Chinese versie van het tv-programma Ik hou van Holland. ‘De afgelopen jaren heeft
het Chinese televisielandschap een metamorfose ondergaan en China beschikt nu over
de capaciteit om grote shows te produceren’, aldus De Mol.
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The Voice is het internationale paradepaardje van Talpa, dat zich heeft gespecialiseerd in
het bedenken en vervolgens aan de man brengen van formats voor tv-programma’s. Er
zijn al 65 lokale versies van de show uitgezonden in 180 landen. De talentenjacht heeft
meer dan 500 miljoen kijkers en meer dan 55 miljoen Facebookfans.
Koeien
The Voice Kids is ook op de Chinese buis te bewonderen. John de Mol maakte dit eerder
al bekend. China is hiermee het 25e land dat een juniorvariant uitzendt van The Voice.
Naar de Chinese versie van het programma Ik Hou Van Holland (I Love My Country) kijken
ook veel mensen. Met dezelfde opzet, dezelfde vragen en dezelfde humor. Alleen staan
er panda’s in het decor in plaats van koeien.
Dankzij de samenwerking met het Chinese bedrijf Puji Star kan Talpa meer formats uit
rollen over de tv-markt van China, een land met 1,3 miljard inwoners.
Bron: www.ad.nl

In de media- en entertainmentindustrie vind je organisaties in alle soorten en
maten. Niet alle organisaties zijn zo groot en internationaal gericht als Talpa.
Om daarin afgebakende categorieën te onderscheiden is lastig, maar een voorzichtige scheiding op basis van de soort bedrijvigheid is wel te maken. Er
bestaan namelijk verschillende vormen van creatieve bedrijvigheid: kunsten,
media en entertainment, en creatieve, zakelijke diensten. Deze bedrijven lijken vaak wat betreft vorm en omvang niet veel gemeen te hebben en vormen
daardoor geen afgebakende groep. De bedrijven hebben te maken met verschillende ideologieën, financieringsvormen, marktmechanismen en andere zaken
waarmee je geconfronteerd wordt bij het runnen van een bedrijf. In de meeste
sectoren geldt het marktmechanisme, het proberen winst te maken binnen een
voortdurend wisselend krachtenveld van vraag en aanbod. Alleen de kunstensector is nog in hoge mate afhankelijk van subsidies van de overheid.
Lees de cases 1.1 t/m 1.14 en maak de volgende opdracht:
– Stel, je wordt gevraagd om een verbeterplan te schrijven voor een eventueel
nieuwe versie van de Love Parade. Schrijf een advies voor de organisatie en
maak daarbij gebruik van een van de instrumenten uit dit hoofdstuk: het
ESH-model, de pijlers en de verschijnselen.
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Case 1.11

Experts: organisatie Love Parade stapelde fout op fout

Rotterdam, 26 juli 2010
De ramp op de Love Parade in Duisburg, waarbij 21 mensen om het leven kwamen
door paniek, had voorkomen kunnen worden. Dat zeggen Nederlandse experts op
het gebied van controleren en managen van mensenmassa’s.
De autoriteiten zeiden gisteren dat ze alle mogelijke voorzorgsmaatregelen hebben
genomen, maar Otto Adang, lector openbare orde en gevaarbeheersing aan de Politieacademie, denkt daar anders over. ‘Het is een schande dat dit is gebeurd’, zegt hij. ‘We
hebben inmiddels genoeg kennis van het managen van grote mensenmassa’s om dit
soort incidenten te voorkomen.’
Verbaasd
Les één bij crowdmanagement is dat mensen altijd weg moeten kunnen komen. Daarom
is Marco Zannoni, onderzoeker van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement,
‘verbaasd’ dat de tunnel was opgenomen in de route naar het festival. ‘Het lijkt zo evident
dat je dit niet doet. Een tunnel is altijd een risico. Als er paniek uitbreekt, kunnen mensen
nergens heen. Er staan muren en geen hekken die je weg kunt halen. Tijdens de Dodenherdenking op de Dam zagen we wat paniek kan doen. Maar toen kon iedereen wel weg.’
‘Als organisatie moet je er altijd rekening mee houden dat er paniek kan uitbreken’, zegt
Zannoni. ‘Daarom moeten er ook altijd alternatieve routes zijn. Maar die ontbraken hier.’
Zannoni, die de gemeente Amsterdam adviseerde over de huldiging van het Nederlands
elftal, heeft ook twijfels over de manier waarop het evenement werd gemonitord. ‘Ik vind
het vreemd dat het zo druk kon worden in die tunnel, dat is echt niet in tien minuten
ontstaan. Normaal gesproken zie je dat als organisatie aankomen en probeer je mensen
zoveel mogelijk te spreiden. Amsterdam had bij de huldiging van het Nederlands elftal
daarom vijf extra schermen neergezet in de stad.’
In Duisburg gebeurde het allemaal niet. Een voetgangerstunnel was de enige ingang.
Extra onvoorspelbaar
En dan zijn gratis evenementen ook nog eens extra onvoorspelbaar en daardoor moeilijker in goede banen te leiden. De organisatie was dus sowieso al gewaarschuwd, maar
deed daar niets mee. Er waren veel meer mensen op het evenement afgekomen dan de
organisatie vooraf dacht. Volgens berichten in Duitse media waren er 1,4 miljoen mensen
op weg naar het festivalterrein, al kan de Duitse politie dat aantal niet bevestigen. De
organisatoren van de Love Parade zeiden te rekenen op ongeveer een miljoen bezoekers.
Zannoni: ‘Op zoveel mensen maakt 100.000 mensen meer of minder niet uit. Het gaat
erom dat je ze in goede banen leidt.’
Een probleem bij gratis evenementen is dat de organisatie moeilijk kan inschatten hoeveel mensen erop af komen. Maar volgens Adang is dit makkelijk op te lossen. ‘Laat
mensen vooraf op de website gratis een kaartje uitprinten. Als ze zonder een kaartje niet
binnenkomen, moeten ze wel. Dan weet je hoeveel mensen van plan zijn om te gaan.’
Ook als de mensen eenmaal op het terrein zijn, zijn er allerlei trucs om de massa te spreiden. Bijvoorbeeld door belangrijke acts altijd tegelijkertijd te programmeren, zodat niet
alle bezoekers naar dezelfde artiest gaan.
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Overzicht festivalterrein Love Parade

Onaanvaardbaar
Lees vanmiddag in NRC Handelsblad een reportage van onze redacteur Pieter Kottman
vanuit Duisburg. De organisatie kon gisteren tijdens een persconferentie, waar pers uit
de hele wereld aanwezig was, niet uitleggen wat er misging.
En dan nog de basisrekensom. Het terrein is naar schatting 250.000 vierkante meter
groot. Volgens een standaardregel is twee en een halve persoon per vierkante meter een
nog net aanvaardbaar aantal, daarna nemen de risico’s snel toe. Op het terrein in Duisburg konden dus eigenlijk niet meer dan 625.000 bezoekers worden toegelaten. En er
werden er al een miljoen verwacht. Ook dat was dus onaanvaardbaar, zegt Adang. ‘Met
meer mensen per vierkante meter kun je je niet meer zelfstandig bewegen. Als er dan
iets gebeurt, neemt de druk snel toe. En de druk die rijen mensen kunnen uitoefenen
is enorm. Je hoort na dit soort incidenten altijd dat mensen zijn vertrapt, maar dat is
meestal niet het geval. Mensen stikken, puur door de druk van mensen.’
Het festival in Duisburg was nog uren aan de gang na het ongeluk. Op Twitter is de Loveparade een belangrijk onderwerp van gesprek. Bekijk hier wat er gezegd wordt. De Loveparade is een Duits muziekfestival dat voor het eerst werd gehouden in 1989 in Berlijn. In
2007 werd het feest voor het eerst in Essen, in het Ruhrgebied gehouden. Daarna organiseerden Dortmund en Bochum de Loveparade. Dit jaar was dus de eerste keer dat het
festival in Duisburg plaatsvond.
Bron: http://vorige.nrc.nl
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Case 1.12

‘Duisburg en Love Parade sjoemelden met regels’

Door een onzer redacteuren
Rotterdam, 26 juli 2010. In overleg met de verantwoordelijke autoriteiten hoefden
de organisatoren van de Love Parade in Duisburg zich niet te houden aan de gebrui
kelijke veiligheidsvoorschriften.
Bij het dansfestijn vielen zaterdag negentien doden toen er paniek uitbrak bij de ingang
van het festivalterrein. Ruim driehonderd mensen raakten gewond, van wie een groot
aantal ernstig.
Volgens verschillende Duitse media zijn de veiligheidsvoorschriften onvoldoende nageleefd. Zo zouden de vluchtwegen niet de vereiste breedte hoeven te hebben en was het
hulpverleningsplan voor toegang van brandweer en politie niet goed uitgewerkt. Bovendien zou officieel slechts toestemming zijn gegeven voor maximaal 250.000 bezoekers.
Twee dagen na het drama in Duisburg neemt de kritiek op de organisatoren toe. Volgens
Rainer Wendt, voorzitter van de Duitse politiebond, hebben de autoriteiten op de veiligheidsmaatregelen bezuinigd om de kosten te drukken. ‘Dat blijkt bijvoorbeeld uit het
feit dat er geen videobewaking was, die een snelle reactie mogelijk had gemaakt’, zei hij
op de Duitse tv-zender ARD. Wendt zei dat hij al meer dan een jaar geleden had gewaarschuwd dat Duisburg niet geschikt was voor dergelijke omvangrijke evenementen.
Het publiek kon het festivalterrein alleen bereiken via een tunnel met een opening in
het midden. ‘Zelfs als die tunnel theoretisch groot genoeg was voor de enorme hoeveelheid mensen, had men moeten bedenken dat mensen zich in zo’n situatie niet rationeel
gedragen, maar verhit raken en onberekenbaar worden’, aldus Wendt.
Marek Lieberberg, een van de bekendste concertorganisatoren in Duitsland, beschuldigt
de autoriteiten van winstbejag en onvermogen. ‘Dit is geen tragisch ongeluk, maar een
misdaad’, zegt hij in de Süddeutsche Zeitung.
Bron: http://vorige.nrc.nl

Case 1.13

Toestemming voor Love Parade kwam pas kort voor aanvang

Door een onzer redacteuren
Rotterdam, 27 juli 2010. De burgemeester van Duisburg, Adolf Sauerland, heeft pas
op zaterdagochtend om negen uur toestemming gegeven voor de Love Parade. Dat
is kort voor het begin van het evenement, waarbij volgens de laatste cijfers twintig
mensen in het gedrang omkwamen en meer dan vijfhonderd mensen gewond raakten.
Tot vrijdagavond laat is er onderhandeld over de veiligheid, meldt de Kölnische Rundschau. Volgens de krant zouden politie en brandweer tot op het laatste moment bezwaar
hebben gemaakt tegen het veiligheidsconcept.
Ook in de maanden voor het dansfestijn, waar naar schatting 1,4 miljoen mensen op
afkwamen, zou de politie ernstige bezwaren hebben gehad tegen de planning, en voorstellen hebben gedaan voor verbeteringen. Zo zou er onder andere zijn gesuggereerd
om het festival op een andere plek in de stad te houden. Het door het stadsbestuur aangewezen terrein bood officieel slechts plaats aan 250.000 mensen.
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Toenmalig politiechef Rolf Cebin, die inmiddels met pensioen is, zou zich volgens de Süddeutsche Zeitung hardnekkig tegen het evenement hebben verzet. Voor de uit Duisburg
afkomstige CDU-parlementariër Thomas Mahlberg was dat zelfs aanleiding om aan te
dringen op Cebins vertrek.
Burgemeester Sauerland, op wie de druk om af te treden toeneemt, zei gisteren dat hij
niets wist van eventuele bedenkingen vooraf. ‘Ik weet van geen waarschuwingen’, aldus
Sauerland, die zei dat er nu eenmaal altijd kritische geluiden zijn voor dit soort grote
evenementen. Volgens hem is alles zorgvuldig vooraf gecontroleerd.
De organisator van de Love Parade, Rainer Schaller, wijst juist de politie aan als de schuldige. Die zou alle sluizen voor de tunnels hebben opengezet. Aanvankelijk waren tien
van de zestien sluizen gesloten, aldus Schaller. Pas toen alles open was gegaan, werd de
mensenmassa in de tunnel oncontroleerbaar. Ook verschillende festivalbezoekers zeggen vandaag in Duitse kranten dat de politie ’s middags rond vier uur stopte om mensen
tegen te houden aan het begin van de tunnel, toen het gedrang daar toenam en woedende festivalgangers toegang eisten.
Het onderzoek is overgenomen door de politie van Keulen, in verband met de mogelijke
betrokkenheid van de Duisburgse politie. De Duitse justitie is inmiddels een onderzoek
begonnen, dat zich richt op de vraag of er sprake is van dood door schuld.
De Duitse politievakbond eist dat de politie meer invloed krijgt op besluiten om grote
evenementen te verbieden als de veiligheid in het geding is. Die verantwoordelijkheid ligt nu uitsluitend bij het stadsbestuur. De politie kan alleen ingrijpen bij politieke
demonstraties.
Bron: http://vorige.nrc.nl

Case 1.14

Burgemeester Duisburg wist van risico’s Love Parade

Door een onzer redacteuren
Rotterdam, 28 juli. Burgemeester Adolf Sauerland van Duisburg was wel op de hoogte
van de veiligheidsrisico’s van de Love Parade, het massale dansfestijn waarbij zaterdag in het gedrang 21 mensen omkwamen en meer dan vijfhonderd gewond raakten.
Vanmorgen overleed in het ziekenhuis het 21ste slachtoffer.
Maandag zei Sauerland dat hij niet op de hoogte was van de twijfels die er vooraf bij
politie en brandweer zouden hebben bestaan over de organisatie van het evenement.
Regionale kranten van mediaconcern WAZ beschikken echter over een verslag van een
bijeenkomst in juni waarop over de veiligheid is gesproken. Daar werd door deskundigen
zware kritiek geuit op het kleine aantal vluchtwegen als er iets mis zou gaan.
Er zou in totaal minimaal 440 meter aan nooduitgangen beschikbaar moeten zijn voor de
toen nog 220.000 mensen waarmee rekening werd gehouden. Maar volgens de organisatie zou, als er iets gebeurde, hooguit een derde van de feestgangers een veilig heenkomen moeten zoeken. Dus kon worden volstaan met 155 meter aan nooduitgangen.
Dit verslag zou de burgemeester ook onder ogen hebben gehad. Uit het document blijkt
bovendien dat de burgemeester de Love Parade hoe dan ook wilde laten doorgaan en
dat er dus wel een oplossing voor de vluchtwegen zou worden gevonden.
Sauerland heeft gisteren herhaald dat hij niet vrijwillig zal aftreden. Als hij dat zou doen,
zei hij in een interview met de WAZ, zou hij voor de rest van zijn leven verantwoordelijk
worden gehouden voor de dood van de festivalbezoekers. Aftreden zou als een schuldbekentenis kunnen worden geïnterpreteerd, aldus Sauerland. ‘Ik moet volhouden.’
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Inmiddels blijkt dat alle slachtoffers zijn omgekomen aan verwondingen aan hun borst.
Dat zou betekenen dat ze niet zijn overleden doordat ze onder de voet zijn gelopen, maar
aan de gevolgen van ademnood doordat ze in de verdrukking kwamen. Eerder werd
gemeld dat mensen van een smalle trap waren gevallen en daarbij zouden zijn omge
komen, wat vervolgens de paniek zou hebben veroorzaakt.
Bron: http://vorige.nrc.nl
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