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Inleiding
Voor u ligt het trendrapport - publishing in spagaat- voor Sony/ATV. Dit
trendrapport zet allereerst de achtergrond van het bedrijf uiteen zodat
een duidelijk beeld wordt gevormd van de geschiedenis, indeling en
visie van Sony/ATV. Dit rapport krijgt verder vorm door het in kaart
brengen van trends die van invloed zijn op dit bedrijf. Het draait hierbij
om trends in de entertainmentsector, de muziekbranche maar ook binnen
het bedrijf zelf. Deze trends zijn opgedeeld in drie niveaus, namelijk in
micro, macro en mega. Dit alles wordt onderzocht door middel van de
ladderingmethode waarbij wordt gezocht naar de oorsprong en de
onderliggende waarden van de betreffende trend. De
entertainmentsector en met name de muziekbranche is onderhevig aan
voortdurende veranderingen en verschuivingen. De branche is zeer
gevoelig voor megatrends als digitalisering en globalisering, maar ook
voor zaken als de economische crisis waardoor de afname van
muziekproducten terugloopt.
Het doel van dit rapport is het inspireren tot een pro-actieve houding
van Sony/ATV door het in kaart brengen van veranderingen binnen
de muziekbranche en het bedrijf, rekening houdend met relevante trends
en ontwikkelingen in de maatschappij. In dit trendrapport worden
daarom drie relevante trends uitgewerkt, gevolgd door een advies om
de gewenste pro-actieve houding te kunnen bewerkstelligen.
De hoofdvraag die voor Sony/ATV beantwoord zal worden in dit
rapport is: Op welke manier kan Sony/ATV het best een pro-actieve
houding innemen om om bestaansrecht te houden in de snel
veranderende muziekbranche?

Veel leesplezier gewenst!
Danielle van Berkom
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Hoofdstuk 1: de opdrachtgever
1.1 analyse opdrachtgever

Sony/ATV werkt samen met en voor artiesten. Sony/ATV heeft daarmee
twee doelgroepen of gebruikers. De tweede doelgroep is namelijk de
consument, de luisteraar en koper van muziek. Dit maakt Sony/ATV in feite
een B2B en B2C bedrijf. De consument wordt bereikt door middel van de
afzet van albums in de vorm van CD’s, EP’s en Vinyl. Daarnaast wordt de
consument bereikt via radio en TV en door samenwerking met merken via
reclamedeals welke te zien en te horen zijn via de verschillende
mediakanalen.
Sony/ATV is een van werelds grootste en leidende publishingbedrijven in
de muziekbranche, zij zijn een groot internationaal bedrijf, zij zijn
verantwoordelijk voor de uitgifte van albums, het sluiten van
reclamedeals met merken (sync licenses) en het monitoren van de
doelgroepen. Daarnaast heeft Sony/ATV een eigen artiestenlabel.
Sony/ATV werd opgericht in 1955 door een zakenman, gevestigd in het
Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf richtte zich vanaf dat moment op het
exploiteren van songs geschreven door artiesten getekend bij Pye
Record Label, speciaal voor Independent Television Corporation en ATV
televisieprogramma’s. Het betrof dus een wisselwerking. In 1968 verkreeg
ATV Music Publishings het eigendom over Northern Songs dat vijf jaar
eerder werd opgericht ten behoeve van de songs geschreven door John
Lennon en Paul McCartney. De gehele songcatalogus kwam in 1985 in
handen van Michael Jackson waarna in 1995 ATV samenging met Sony
en Sony/ATV Music Publishing een feit was. In 2012 lijfde
Sony/ATV EMI Music Publishing in waardoor het direct ‘s werelds leidende
music publishingbedrijf werd.
Sony/ATV is samen met EMI verantwoordelijk voor zo’n 2.8 miljoen
copyrights waaronder vele beroemde en memorabele composities en
representeert de copyrights van artiesten als The Beatles, Michael
Jackson, Kraftwerk, Queen, Alicia Keys, Lady Gaga, Ed Sheeran, Sam Smith
en Taylor Swift.
Het hoofdkantoor is gevestigd in New York in de Verenigde Staten, maar
het bedrijf heeft dertig kantoren in drieëntwintig steden waaronder Los
Angeles, Nashville, Londen en Amsterdam.
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1.3 Trendsensitiviteit

Het is van belang inzichtelijk te maken in hoeverre Sony/ATV zich nu mengt in
ontwikkelingen en hoe nauw zij trends opvolgt.
Om te beginnen dient te worden gekeken naar de proposities waarmee Sony/ATV
werkt en welke afdelingen zich hiermee bezig houden.
De afdeling Sales Preparation minotort de context en de ontwikkelingen in de
industrie om op die manier voorbereid te zijn op trends, concurrenten, nieuws,
vragen en dergelijken.
De afdeling Marketing Campaigns houdt zich bezig met het vinden van bedrijven
als mogelijke doelgroep die aansluiten bij het profiel van de klant om zo een zo
hoog mogelijke ROI te behalen.
Strategy & Planning houdt zich bezig met het identificeren van nieuwe
marktmogelijkheden en nieuwe strategieën binnen bestaande markten.
De laatste afdeling die zich bezighoudt met trends is de afdeling
Credit Management & Finance. Deze afdeling bepaalt en houdt toezicht op de
financiële gezondheid van het bedrijf.
Naast de actieve afdelingen is Sony/ATV in het geheel te vinden op online
media doormiddel van een eigen website die is onder te verdelen in de
landen waar Sony/ATV actief is. Daarnaast is Sony/ATV actief op social media
waaronder LinkedIn en Facebook. Echter heeft Sony/ATV ondanks de
toppositie in verhouding niet veel volgers. De facebookpagina’s zijn per
land ingedeeld en hebben allen zo tussen de duizend en tweeduizend likes.
Wel wordt er bijna dagelijks gepost op alles pagina’s, ongeacht welk land.

Hoofdstuk 2: probleemstelling

2.1 Hoofdvraag & uiteenzetting (6 W-vragen)

Op welke manier kan Sony/ATV het best een pro-actieve houding innemen om
bestaansrecht te houden in de snel veranderende muziekbranche?
Er zijn verschillende trends die invloed hebben op de muziekbranche en daarmee
op Sony/ATV. De twee voornaamste megatrends zijn digitalisering en globalisering.
Bij digitalisering draait het met name om het toenemend gebruik van online en sociale
media waardoor men 24/7 in contact staat met de gehele wereld. Niet alleen de
mens bevindt zich in steeds grotere mate online, ook voor muziek geldt dit fenomeen.
Van muziek die men fysiek in handen wilde hebben in de vorm van CD’s, singles, EP’s en
vinyl naar streamingdiensten waarbij de muziek niet in het bezit komt van de gebruiker
maar een vrij toegankelijk medium wordt met in toenemende mate een gekoppelde
abonnementsdienst.
Deze streamingdiensten maken een flinke groei door en zullen dat naar
verwachting nog zeker vijf jaar blijven doen. Een zeer positief punt is dat piraterij
door de komst van deze streamingdiensten aanzienlijk is verminderd.
(Dredge, Stuart, 2013) (NRC, 2013)
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Wat is het probleem?
Sony ATV bevindt zich, net als veel andere publishers, labels en grote spelers, in een
spagaat door de opkomst van streamingdiensten en online media. Door de daling
van fysieke verkoop wordt de omzet voornamelijk nog gehaald uit live-optredens en
syncdeals. Het is niet dat Sony/ATV niet goed op de hoogte is van trends, zij heeft
tenslotte verschillende afdelingen die zich bezighouden met de monitoring en
implementatie van trends. Het probleem is dat Sony/ATV uit angst te laat is
ingestapt en nu de snelle ontwikkelingen niet meer krijgt bijgebeend.
Wie heeft het probleem?
Dit is overduidelijk de grote speler in de industrie, de publisher, in dit geval Sony/ATV.
Wanneer Sony/ATV niet kan bijkomen zullen artiesten wellicht overstappen of zich
gaan richten op het zelf uitbrengen van mzuziek door middel van het opzetten van
een eigen label of het aangaan van een Creative Commons Licentie (CCL)* waarbij
zaken in eigen beheer worden uitgegeven zonder dat de rechten verloren gaan.
Wanneer is het probleem ontstaan?
Het probleem ontstond op het moment dat de verkoop afnam., dit begon rond het
jaar 2000 toen internet zich zodanig snel ontwikkelde dat downloadsites
ontstonden en men illegaal muziek kon afnemen. Er kwam geen tegenreactie vanuit
de grote spelers en daardoor heeft dit probleem jaren gesluimerd, een kwestie van
niet tijdig voorziene omstandigheden. In 2006 werd de eerste tegenreactie zichtbaar,
Spotify werd in het leven geroepen. Slechts vijf jaar geleden had Spotify een
dusdanige sprint gemaakt dat het innovatieve platform publishers en
platenmaatschappijen had voorbijgestreefd. Het bleek een oplossing tegen piraterij,
maar het hielp de grote spelers niet.
Waarom is het een probleem?
Deze ontwikkelingen vormen een ernstige bedreiging voor de publishers zoals zij nu
bestaan en dwingen hen om een nieuwe positie en werkwijze in en aan te nemen.
Waar doet het probleem zich voor?
Het probleem dat snelle, of haast niet bij te houden ontwikkelingen betreft, doet zich
voor in alle sectoren. Zo was er de mobiele technologie waarop Nokia niet goed
heeft ingespeeld., Apple en Samsung werkten Nokia min of meer uit de markt.
(Frankwatching, 2013) In de muziekbranche is deze ontwikkeling eveneens al jaren
gaande, de publishers nemen hierin de plaats in van Nokia. Toen deze ontwikkeling
zich in het vroegste stadium liet zien hadden de publishers dit moeten oppikken, als
waren zij innovators of trendwatchers in de curve. Helaas waren zij niet opgewassen
tegen het geweld toen zij zich niet (voldoende) bleken te hebben voorbereid op
deze digitale en online opmars. Hadden zij eerder nagedacht over een tegenreactie
op de muziekpiraterij of de opkomst van het internet hadden zij dit wellicht kunnen
voorkomen.
Wat is de aanleiding?
Een haast niet bij te benen ontwikkeling is de aanleiding. Digitalisering en
globalisering evenals online verspreiding van muziek zijn de werkwijzen van publishers
voorbijgestreefd en maken het huidige systeem onbruikbaar.
*meer informatie over CCL vindt u op pagina 22 en pagina 30.
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2.2 deelvragen

2.2.1 Welke (mega)trends zien we in de muziekbranche en welke ontwikkelingen zullen het
toekomstbeeld bepalen?
Met name de megatrends digitalisering en globalisering zijn van toepassing op de muziekbranche.
Door de digitalisering verschuift een enorme hoeveelheid media en activiteit naar online. Zo ook muziek.
Streamingdiensten ontwikkelen zich steeds verder en zullen naar verwachting de komende vijf jaar stug
blijven doorgroeien. (vananaloognaardigitaal.nl, 2015)
Ook globalisering speelt een grote rol. De consument kan zichzelf voorzien van informatie, muziek, nieuws
met betrekking tot artiesten en daarnaast staat de consument continu in contact met allerlei vormen van
media waar de deals, gesloten tussen publisher en merk, voorbijkomen. De consument hoeft niet meer te
worden gezocht zoals het vroeger was, de consument moet het merk en de belangrijke informatie zoeken
en vinden in een massa aan signalen. De consument heeft de macht omdat de consument nu kan kiezen
waar hij/zij aandacht op vestigt. (Rabobank, 2013)
De meest in het oog springende ontwikkelingen zijn de [1] doorgroei van streamingdiensten en de revival
van het vinyl als tegenreactie, [2] de beweging waarin artiesten muziek in eigen beheer uitgeven door
middel van een zogenaamde Creative Commons License en [3] de toename van kennis omtrent cashflow
vanuit sociale mediakanalen.
[1] Streamingdiensten en Vinyl - een generatiekloof
Vorig jaar liet de plaatverkoop weer een lichte stijging zien, vooral de vinylverkoop steeg flink,
dit betekent echter niet dat het goed gaat met de fysieke platenindustrie. Streamingdiensten winnen nog
altijd terrein en het aantal betalende gerbuikers neemt toe. (Friedlander, P., Joshua, 2015) Bij
streamingdiensten draait het om transparantie en toegankelijkheid, iets dat zeer goed past in het huidige
tijdsbeeld. Voor de jonge generatie is het gebruik van streamingdiensten waarbij muziek geen eigendom
wordt heel normaal. Het blijkt lastig de oudere generaties aan te spreken voor wie het ongewoon is muziek
niet in eigendom te krijgen wanneer zijn voor deze diensten betalen. Daarom en geheel tegenover deze
groei van streamingdiensten ontstaat er een duidelijke tegenstroming die betrekking heeft op het in bezit
hebben van muziek zoals dat vroeger het geval was, waardoor het vinyl een revival
beleeft. Niet alleen onder ouderen herleeft het vinyl maar ook jongeren tonen een groeiende interesse in
de plaat. (Tibbles, Kevin, 2015) (meer informatie vindt u op pagina 18)
[2] Muziek in eigen handen - grote spelers buiten spel
Muziek on- of offline blijft een interessant fenomeen, want hoe verdient men geld met een creaief
proces? Vroeger gaven de grootmachten als Sony, Warner en Universal de garantie. Wanneer een artiest
daar tekende, zat de artiest goed. Sinds 2010 is er een behoefte naar controle ontstaan, iets dat de
grootmachten niet langer lijken te hebben. Artiesten nemen daarom het heft in eigen hand en gaan een
Creative Commons Licentie aan waarbij zij in eigen beheer muziek gratis kunnen
verspreiden zonder dat zij hun rechten daarover verliezen. De muziek wordt hierbij dus een onder
voorwaarden toegankelijk goed waarover toch de verdiende gelden kunnen worden ontvangen.
[3] Cashflow uit marketingprofielen
Dit leidt direct tot het derde opvallende punt, namelijk het meer in gebruik nemen van de sociale
mediakanelen en de daaruit vloeiende gelden. Artiesten die besluiten in eigen beheer gratis te
verspreiden kunnen geen gebruik maken van het grote netwerk van de labels en publishers. Daarom
gebruiken zij vaak sociale media om een groot publiek te bereiken door muziek gratis te verspreiden wat
zich vervolgens door de groeiende fanbase weer kan uitbetalen. Het betreft een nieuw verdienmodel* in
ontwikkeling waarbij fangegevens worden omgezet in bruikbare marketingprofielen. Hiermee kan een
doelgroep worden getarget en wordt een dergelijk profiel een kostbaar goed. Er wordt momenteel
onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van dit verdienmodel.
(DDMCA & P.I.M., 2015) (vananaloognaardgitaal.nl, 2015)
*In Bijlage V is een beknopte uitleg en rekenvoorbeeld te vinden van dit nieuwe indirecte verdienmodel
ontwikkeld door DDMCA & P.I.M.
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2.2.2 Wat zijn de wensen van de consument met betrekking tot muziek?
Wat consumenten tegenwoordig erg belangrijk vinden is transparantie. Men wil vrij en ruim toegang
hebben tot muziek. Het is niet van belang voor de consument om muziek in bezit te hebben, het gaat
slechts om de toegankelijkheid en een ruim aanbod, dit zijn dan ook de voordelen van streaming
zoals te zien in tabel I. Er is zowel gratis als tegen een kleine betaling toegang te verkrijgen tot een
ruim aanbod muziek. Het is een mobiel platform dat te bereiken is via de computer maar ook via de
mobiele telefoon of tablet, hierdoor is muziek ook onderweg toegankelijk. Een artiest krijgt voor een
stream minder geld uitbetaald dan voor een aankoop. Daarentegen is een streamingdienst een
legale dienst waardoor het zowel voor artiest als voor het label en de publisher een uitbetaling
genereert. Dit in tegenstelling tot een illegale download.

Hieronder vindt u de voor- en nadelen van streamingdiensten op een rij:

Tabel I: voor- en nadelen muziek streamen, goedkoop.be, 2015

Er is een tegenractie zichtbaar die ontstaat uit het gemis van iets tastbaars, zoals bij de aankoop van
bijvoorbeeld een CD. Men blijkt toch graag iets fysiek in handen te hebben. De revival van het vinyl
komt hieruit voort, een herleving van vroeger tijden. Er is een lichte stijging zichtbaar in de verkoop
van fysieke muziek. De verkoop van vinyl steeg explosief. In een jaar tijd, van begin 2014 tot en met
de eerste helft van het jaar 2015 is de verkoop van vinyl gestegen met 54,7 procent. Deze beweging
begon bij de oudere generatie, inmddels leeft de interesse ook op onder jongeren.
(Friedlander, P., Joshua, 2015)
2.2.3 Wat zijn de voornaamste motieven voor consumenten om muziek wel/niet te kopen?
Consumenten kiezen ervoor om muziek daadwerkelijk te kopen om fysiek iets in handen te hebben en
om bijvoorbeeld hun favoriete artiest te kunnen steunen in de hoop meer muziek te kunnen horen. Ook
blijven het de fans die fysiek materiaal van hun idool verkiezen boven een alternatief. Tegenwoordig
hebben we echter een alternatief en dat zijn de hierboven beschreven streamingdiensten. Niet alleen
Spotify is een veelgebruikte streamingdienst, maar onder andere ook Deezer en Apple Music. Ook
providers als Ziggo werken aan een streamingdienst voor abonnees. Google Play Music en Microsoft
Xbox Music zijn al gelanceerd.
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Zoals te zien is in tabel 1.0 is het voordeel van streamingdiensten de transparantie en vrije toegang
zonder of tegen een kleine betaling die een minder grote investering is dan het kopen van een fysiek
album. Tegen dezelfde prijs als of zelfs een lagere prijs dan bij de aankoop van een album heeft men
met gratis gebruik van een streamingdienst de mogelijkheid miljoenen nummers te kiezen uit een
volledige catalogus. Tegen een kleine betaling is die ervaring ook nog reclamevrij.
Een ander belangrijk punt is de interesse in de live ervaring. Door de experience
economy heeft men meer geld over voor een belevenis of ervaring. Zo geeft 78 procent van de
mensen aan liever geld uit te geven aan een ervaring en/of belevenis dan aan een
gewild product, 55 procent zegt zelfs meer aan een belevenis uit te geven dan ooit tevoren.
(lifeedited.com, 2015)
2.2.4 Muziekverkoop versus muziekstreaming in cijfers?
In 2014 steeg de omzet uit downloads en streaming met 6,9 procent. De verkoop van
fysieke muziek daalde met 8 procent. Het aandeel van online muziek ligt sindsdien hoger dan het
aandeel fysieke muziek. De muzieksector kromp per saldo met 0,4 procent wat de totale omzet
brengt op zo’n 15 miljard euro. De daling in verkoop van fysieke CD’s werd opgevangen door de
populariteit van streamingdiensten, de omzet uit deze diensten steeg met 39 procent terwijl losse
downloads daalden met 8 procent. Op het moment zijn er wereldwijd slechts tien landen waar deze
diensten populairder zijn dan losse downloads, Nederland is een van deze landen. Er zijn gratis
en betaalde streamingdiensten. Zo biedt Spotify een gratis versie waarbij het afspelen van muziek
wordt onderbroken door reclameadvertenties en een betaalde versie waarbij een abonnement
wordt afgesloten voor iets minder dan tien euro per maand. Uit cijfers verzameld door International
Federation of the Phonographic Industry (IFPI) blijkt dat de betaalde versies van streamingdiensten
twee keer zoveel opleveren voor de muziekindustrie en de artiest dan de gratis versies. In 2014
werd minder verdiend met fysieke verkoop. Dit was echter niet van toepassing op de verkoop van
vinyl, deze verkoop steeg met 54,7 procent. Vinylverkoop beslaat daardoor nu twee procent van de
muziekindustrie.
2.2.5 Wat zijn de consequenties voor publishers van minder verkoop van fysieke muziek?
Het lijkt erop dat publishers maatregelen moeten nemen om consumenten en artiesten toch te
interesseren en vast te houden. Door de verminderde verkoop gaan artiesten op zoek naar creatieve
oplossingen. Grote spelers hebben zich lang afzijdig gehouden van online mogelijkheden waardoor
artiesten zich afscheiden. Het is vooral dat muziek uitgeven in eigen beheer interessant wordt voor
artiesten nu de Creative Commons Licences (CCL) worden afgegeven. Dit zijn licenties waarbij muziek,
vaak gratis en online, kan worden verspreid zonder tussenkomst van een label of publisher waarbij
toch de auteursrechten op de muziek worden behouden door de artiest. De muziek wordt dus
ondanks publiekelijk delen geen publiekelijk goed maar blijft eigendom van de maker.
(creativecommons.nl, 2015) Wanneer artiesten zich afscheiden van een label of publisher vervalt naast
de artiest ook de de tweede doelgroep voor de publisher, namelijk de consument.
Voor de publisher is het van belang deze afscheidingbeweging te drukken, daarom is het belangrijk
te kijken naar mogelijke denk- en handelswijzen. Een belangrijke vraag daarbij vanuit het oogpunt van
de artiest is of en waarom het voordeliger is te blijven samenwerken met de publisher of zelf te gaan
werken onder een CCL licentie? Om deze zelfde vraag te stellen vanuit het oogpunt van de publisher:
Vormen CCL licenties een bedreiging en hoe kan hierop worden gereageerd? Het
antwoord hierop is bekend. Ja, deze licenties vormen een manier voor de artiest om zich
auteursrechtelijk beschermd af te kunnen scheiden van de grote speler. Maar hoe kan hierop worden
gereageerd? Zou een publisher de denkwijze van de CCL licenties kunnen toepassen in een
strategie samen met de artiest door gratis online content te verspreiden in combiatie met limited
exclusive editions zoals is gebleken te werken Nine Inch Nails* in 2008? Er wordt immers verwacht
dat zodra dit indirect verdienmodel zich vaker bewezen heeft dit een fundamenteel onderdeel zal
worden binnen de muziekcultuur. (vananaloognaardigitaal.nl,2015)
*In 2008 bracht Nine Inch Nails een nieuw album uit onder een Creative Commons Licentie. Er kwamen
tegelijkertijd zes verschillende versies van dit album op de markt variërend van een gratis download
tot een Ultra-Deluxe Limited Edition van driehonderd dollar. Hoewel de muziek door middel van de
download gratis beschikbaar was verdiende de band in een week tijd zo’n 1,6 miljoen dollar.
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2.2.6 Hoe kunnen deze consequenties worden omgekeerd?
campagnes versus strategieën
Bij een campagne gaat het vaak om een korte boost, het geven van een kortstondige stuwing
aan de verkoop ten tijde van een lancering van een nieuw album, een videoclip of single. Het
effect op langere termijn is vak nihil of sluimert slechts licht door. Zo was dit te zien bij Daft
Punk in 2013. Een enkele foto op de social media van de band liet het internet ontploffen. Via
social media werd druk gespeculeerd en het bleek te draaien om de release van een nieuw
album. Op 18 april werd ‘Get Lucky’ gelanceerd, het werd een enorme hit. en binnen één dag
werd het het meest gestreamde nummer op Spotify. Toch liet de EDM Monitor 2013 van
Rankingz al na slechts een paar maanden zien dat de reputatie van Daft Punk terugzakte
naar het niveau van voor de release van het album en de single. Er leek sprake van een
online strategie maar het bleek slechts een camoagne te zijn, de aandacht werd niet
vastgehouden.

Een langdurige strategie is verstandig en werkbaar wanneer een volledige en
blijvende omslag in de werkwijze het doel is. Een strategie heeft een langere aanloop
en is dus niet geschikt voor een korte en snelle boost van de verkoop of interesse.
Daft Punk werd nieuw leven ingeblazen. Om dit te bewerkstelligen moest de consument
worden geprikkeld en over de artiest gaan praten. Dit gebeurde veelvuldig via social
media en dat alles naar aanleidng van een enkele foto.
Een onderdeel van de campagne van Daft Punk werd wel degelijk ingezet met
gebruikmaking van een alom bekende strategie. Op de camoagne va Daft Punk werd
het principe van ‘drip-feed marketing’ (Buzzmarketing, Mark Hughes, 2007) losgelaten
waarbij vooraf geproduceerde content volgens een strakke planning wordt
vrijgegeven. Bij deze strategie dient content elkaar zowel off- als online te
versterken en deze wordt daarom op gerichte tijden naar buiten gebracht. De content
spoort aan tot gewenst en vooraf vastgesteld gedrag. In het geval van Daft Punk was
dit mond-tot-mondreclame waarbij men kleine stukjes muziek kon luisteren, het album
exclusief kon reserveren en vervolgens kon kopen. Deze Drip-feed strategie wordt door
labels en publishers veelvuldig toegepast en is verbonden met grote
marketingbudgetten die worden vastgelegd in contracten met de artiest in kwestie.
Om te kunnen werken met campagnes en/of strategieën is het van belang een houding in te
nemen ten opzichte van de ontwikkelingen in de muziekbranche. Het oude businessmodel
begon jaren geleden de eerste scheuren te vertonen. DJ’s begonnen muziek te produceren
vanuit huis en kwamen daarmee naar buiten op een dance party, radiostations werkten vaker
online waardoor zij eenzelfde manier van werken kregen zoals Spotify en andere
streamingdiensten dat nu doen. Ook illegale downloadwebsites zoals The Piratebay
voorzagen consumenten van gratis toegang tot muziek en films. Waar drip-feedmarketing nog
altijd werkzaam blijkt, is het sindsdien niet langer de ultieme strategie an sich maar slechts een
onderdeel van een campagne of strategie. De muziekindustrie zou nooit meer hetzelfde zijn.
De muziekmaatschappijen, labels en publishers stonder sceptisch tegenover de snelle
veranderingen, zij reageerden zeer terughoudend.
Niet vreemd, een jarenlang effectieve methode werd plotsklaps ingehaald door nieuwe, nog
te verkennen mogelijkheden. De omvangrijke catalogi van labels en publishers zijn veel geld
waard. Het uitwisselen van bestanden via het internet pastte en past niet binnen het oude
businessmodel en schrok deze grote partijen af, zij zouden immers geld mislopen wanneer
muziek het internet over zou gaan en gelden niet langer via het bestaande businessmodel
zouden worden verdiend en uitgekeerd. Echter is het auteursrecht niet enkel bedoelt om
gelden te innen, te verdelen en om partijen te belonen voor creatieve inspanningen.
Auteursrecht is bedoeld om een cultureel divers muzieklandschap te creëren en te behouden
en daar hoort het verkennen van nieuwe mogelijkheden zonder twijfel onderdeel van te zijn.
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De focus ligt bij veel spelers in de markt nog altijd op economische belangen, de focus gaat
voorbij aan de maatschappelijke en culturele voordelen die de nieuwe, digitale muziekcultuur
biedt. De nieuwe benadering brengt immers interessante innovaties met zich mee en een puur
economische focus remt deze innovaties. Er lijkt nog steeds sprake te zijn van een gebrek aan
visie met betrekking tot de mogelijkheden die de digitale/online muziekcultuur brengt.
Artiesten zijn in het algemeen wat progressiever in hun houding tegenover de snelle
ontwikkelingen in de branche. Een goed voorbeeld hiervan is Tidal waarbij artiesten hun
krachten hebben gebundeld op initiatief van rapper Jay-Z. Tidal is het eerste
streamingplatform beheert door artiesten met als doel een betere ervaring te bieden aan
artiesten en gebruikers. Tidal kreeg een kickstart doordat vele bekende namen zich
aansloten onder wie Alicia Keys, Beyoncé, Calvin Harris, Coldplay, Daft Punk, Kanye West,
Madonna, Rihanna, Nicki Minaj en Usher. Alle aangesloten artiesten zijn voor 3% eigenaar
van aandelen binnen Tidal. Een unique selling point (USP) van Tidal is dat het een betaalde
dienst betreft, er is geen gratis versie beschilbaar. Wel is er een upgrade beschikbaar die de
gebruiker voorziet van een hogere geluidskwaliteit. Een tweede USP, en dit punt is zeer interessant voor labels en publishers, is dat Tidal het eigendom is van de artiest en niet in handen is
van deze labels en publishers. De verdeling van royalties (gelden uit rechten) gaat weliswaar
via de labels, maar wat als de eigenaars van Tidal, de artiesten die getekend hebben met
labels en publishers, druk gaan uitoefenen op hun management en labels om hun muziek weg
te halen bij andere diensten dan Tidal? Dit zou een enorme impact hebben. (3voor12, 2015)
De pro-actieve aanpak van artiesten blijkt zijn vruchten af te werpen. Albumverkoop is niet
langer de graadmeter, zichtbaarheid in het online medialandschap heeft een veelzeggende
impact op het imago en de populariteit van een artiest wat een psitief effect heeft op de
winst zoals te zien is in afbeelding 1.0. Voor zowel campagnes als voor strategieën valt iets
te zeggen. Een korte boost geven aan de verkoop of online aanwezigheid van de artiest is
net zo belangrijk als een langdurige marketingstrategie om de artiest in de markt te plaatsen,
er moet tenslotte overeenstemming zijn tussen de marketingmiddelen. Een combinatie inzetten
van campagnes en strategieën is onvermijdelijk maar in de basis zal allereerst moeten worden
gewerkt aan een langdurige strategie door de publisher. Lange tijd hebben de grote labels
en publishers zich op de achtergrond gehouden en met twijfel gekeken naar de ontwikkeling
in het muzieklandschap. Nu beseffen zij dat ze zich actiever dienen op te stellen en creatief
zullen moeten zijn om niet buiten spel te worden gezet. Zij zullen zich meer online moeten gaan
inzetten en om de tafel moeten gaan met artiesten zodat zij niet enkel in eigen beheer muziek
gaan uitgeven of de markt onder druk zullen gaan zetten en hiermee de grote spelers
onderdrukken of buitenspel zetten.

Afbeelding I: Selling albums is not the main measure of success for a new generation of digital artists (Mark Mulligan, 2012)
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Hoofdstuk 3: drie trends
3.1 Vinyl Revival
3.1.1 Trendomschrijving
De maatschappij verandert, de behoeften van consumenten veranderen mee. Consumenten
hebben behoefte aan keuzevrijheid, een ruim aanbod en transparantie. Ze willen graag op de
hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en spenderen veel tijd online. De jongere generatie
vindt dit heel normaal, zij zijn minder gehecht aan bezit en hechten veel meer waarde aan vrije
toegang en keuze. De oudere generatie heeft hier moeite mee en grijpt daarom terug naar vinyl.
In 2014 werd in de gehele muziekindustrie minder omgezet met fysieke verkoop. Dit was echter niet
van toepassing op de verkoop van vinyl, deze verkoop steeg met 54,7 procent. Inmiddels is vinyl
ongekend populair, ook onder jongeren. Veel artiesten brengen hun muziek bij voorkeur uit op vinyl.
3.1.2 Evidence Wall
Opvallend binnen deze trend is het herleven van de nostalgie, het hangen naar vintage en dit
retrogevoel terugbrengen in het huidig dagelijks leven. Zoals men vroeger uren gezellig samen
naar vinyl luisterde, zo wordt het samenzijn benadrukt in reclames en tijdschrften. Maar ook in
producten is de nostalgische hunkering merkbaar. Platenspelers zien er niet meer uit zoals vroeger.
Hoewel de techniek in de basis niet is veranderd hebben platenspelers nu USB-poorten,
ingebouwde speakers en hippe kleuren en prints. Deze ontwikkelingen trekken niet enkel de
generaties aan die zijn opgegroeid met vinyl maar ook de jeugd. Vinyl beleeft een revival en is een
duidelijke contratrend op die van digitalisering. In bijlage II op pagina 32 is een Evidence Wall te
vinden van de trend ‘Vinyl Revival’.
3.1.3 Inzichten
De wrereld verandert en maakt razendsnelle ontwikkelingen door. Technologische ontwikkelingen
zijn verantwoordelijk voor digitalisering waarbij veel informatie de wereld overgaat via digitale
kanalen zoals het internet waardoor de wereld dichterbij komt. Ook globalisering speelt een
belangrijke rol. De wereld wordt hierdoor juist verruimd, men kan gemakkelijk reizen en komt
gemakkelijker in contact met andere culturen, mensen en hun gewoonten, kunst en muziek.
Digitale muziek - een online tijdperk
Door digitalisering ontstaan nieuwe manieren van muziekdistributie. Veel muziek is tegenwoordig
digitaal te vinden, bijvoorbeeld via Youtube maar ook via streamingdiensten zoals Spotify. Het
aantal gebruikers van Spotify neemt gestaag toe, vooral de betalende gebruikers. De betaalde
functie van Spotify wordt steeds populairder. Begin 2015 had Spotify nog 15 miljoen betalende
gebruikers, in juni van datzelfde jaar werd de grens van 20 miljoen betalende gebruikers
gepasseerd. (Tweakers, 2015)
Een tweede jeugd
De herleving van het vinyl uit zich door een duidelijke stijging van de verkoop van het medium. De
herleving of revival is een contratrend op de digitalisering van de wereld. Men wil zaken in bezit
hebben, wat niet mogelijk is met muziek die enkel digitaal via een dienst te verkrijgen is. Doordat
hedendaagse artiesten hun muziek uitbrengen op vinyl en de bijbehorende zaken zoals
platenspelers in een hip jasje worden gestoken is nu ook de jongere generatie geïnteresseerd in
het nostalgische. Vinyl begint aan een tweede jeugd, de Amsterdamse platenzaak Concerto
verwacht binnen twee jaar 50% van de verkoop te genereren met vinyl. (rtvnh.nl, 2015)
3.1.4 Ladddering
Vanuit bovenstaande trends wordt de Ladderingmethode toegepast aan de hand van drie
stappen. Allereerst worden de kenmerken benoemd (concreet en abstract), vervolgens worden de
gevolgen benoemd (functioneel en psychosociaal). Tot slot worden de waarden besproken
(instrumentele waarden en eindwaarden).
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LAddering

Concreet Kenmerk
formaat, artwork hoes
Abstract Kenmerk
kwaliteit, functioneel
Functioneel Gevolg
kwaliteit muziek, collector’s item
Psychosociaal Gevolg
gezelligheid, jeugdherinneringen
Instrumentele waarden
fysiek bezit, puur, hernieuwing
Eindwaarden
emotie, nostalgie

3.1.5 Micro Macro Mega
Vinyl Revival kan op drie niveau’s worden benoemd namelijk op micro-, macro- en meganiveau.
Micro
Vinyl is te koop in de platenzaak, online of op de markt, met name de platenzaak draagt bij aan
de beleving. Stapels vinyl, meestal in houten bakken gerangschikt op alfabetische volgorde liggen
en staan klaar om op de aanzwezige platenspelers beluisterd te worden.
Macro
Vinyl Revival - vinyl beleeft een tweede jeugd. Niet alleen de generatie die opgroeide met vinyl
maar ook jongeren zijn geïnteresseerd in het medium. De verkoop stijgt gestaag en naar
verwachting zal deze stijging doorzetten.
Mega
Tegenbeweging van dgitalisering.
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drie trends
3.2 Sex Sells
3.2.1 Trendomschrijving
De muziekindustrie in de afgelopen decennia flink veranderd. Waar Elvis in zijn beginjaren de
wereld schokte met zijn voor die tijd té sexy dansbewegingen bevat tegenwoordig een overgroot
deel van de muziek teksten over seks, geweld en geaardheid en bevatten muziekvideo’s sexy
bewegingen, danspassen en veel naakt. Gemiddeld gaat maar liefst 92% van de liedjes in de Billboard top 10 over seks en deze beweging zet zich gestaag door, al sinds 2009. Dit is vooral het
geval in popmuziek en R&B. (The Wire, 2011) Er is een kleine tegenbeweging zichtbaar. Een goed
voorbeeld is het nieuwe album van Ed Sheeran dat in de eerste week van release 182.000 keer
over de toonbank ging, zonder dat hij zijn shirt hoefde uit te trekken. Het lijkt erop dat vrouwelijke
artiesten als Rihanna, Lady Gaga, Beyoncé en Miley Cyrus hun succes toch voor een groot deel
mogen toeschrijven aan hun ontblote lichaam. Daarentegen is Adele hét voorbeeld van de
tegenbeweging onder de vrouwen, daar zij een van ‘s werelds populairste en meest succesvolle
vrouwelijke artiesten is, terwijl zij zich nooit seksueel heeft hoeven uiten. (The Telegraph, 2013)
3.2.2 Evidence Wall
Opvallend binnen de trend waarin seksualiteit verkoopt is het gebruiken van naakt en seks als sterk
marketingproduct. In nagenoeg iedere muziektekst en -video wordt gesproken over seksualiteit,
geweld en geaardheid. Met name vrouwen worden neergezet of zetten zichzelf neer als
lustobjecten. Opvallende voorbeelden hiervan zijn Miley Cyrus in Wrecking Ball waarin zij een
hamer likt en naakt rondzwaait op een levensgrote sloopkogel, Nicky Minaj die al billenschuddend
haar gehele muziekvideo Anaconda doorkomt en Shakira en Rihanna die samen in Can’t remember
to forget you druk met elkaar doende zijn. Seks verkoopt, want al deze voorbeelden van muziek en
video’s zijn miljoenen keren bekeken, beluisterd, gedownload en gekocht. In bijlage III op pagina
33 is een Evidence wall te zien van ‘Sex Sells’.
3.2.3 Inzichten
Er is sinds jaren een opmars van meer seksueel getint beeld- en geluidsmateriaal. Het is steeds
verder ingeburgerd en geaccepteerd en haast iedere hit is ermee doordrenkt. Daarentegen zien
we, zoals altijd bij trend, een duidelijke tegenbeweging, aangevoert door Ed Sheeran en Adèle.
Seksualiteit hitst de verkoop op
Sex Sells, seksualiteit verkoopt, het is een quote die al jaren rondzingt. Inmiddels maakt deze uitdrukking zijn bestaan waar. Muziek is seks, seks is muziek. Grote sterren als Rihanne, Beyoncé, Miley
Cyrus, Nicky Minaj en Lady Gaga huppelen voorbij in miniscule stukjes stof en zijn
tegelijkertijd de best verkopende R&B- en popsterren ter wereld, want niet alleen op beeld
verkoopt seks, ook tekst over billen, borsten, seks en andere aanverwante zaken, verkoopt. Ook
mannen profiteren van dit fenomeen, zo was er Robin Thicke met ‘Blurred Lines’ waarin hij een horde
naakte vrouwen om zich heen had. Het werd een grote wereldwijde hit. Tegenwoordig wordt in een
lied gemiddeld 10,49 keer verwezen naar seks of geslachtsdelen, zo blijkt uit
onderzoek van professor Dawn R. Hobbs van de State University in New York. Dit aantal is
redelijk stabiel gebleven sinds 1959, enkel in R&B-muziek is het aantal verwijzingen sterk
gestegen. Sinds 1959 is het aantal verdriedubbeld naar gemiddeld 24 seksuele verwijzingen per
liedje. Ook geldt hoe hoger de notering, hoe beter de verkopen, hoe meer seks het nummer bevat.
(Evolutionary Psychology, 2016)
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Contraseksualiteit
Toen Adele in 2008 haar eerste album uitbracht kreeg ze veel lof voor haar muziek, haar stem en
talent. Echter kreeg zij ook veel kritiek te verduren omdat ze te dik zou zijn. Ook bekende
personen als Joan Rivers, designer Karl Lagerfeld en media als Fox News bekritiseerden Adele
vanwege haar uiterlijk. Adele bewees hen allen het ongelijk door een van de meest succesvolle
vrouwelijke artiesten ter wereld te worden, mét haar vollere postuur en zonder enige extra vorm van
seksualiteit buiten haar eigen vrouwelijke vormen. (Dailymail, 2012) Onder de mannen is eenzelfde
beweging gaande, de voorloper van deze beweging bij de mannen is Ed Sheeran. Hij is zichzelf
er naar eigen zeggen niet van bewust, hij is in vergelijking met vele andere mannelijke artiesten
ook niet het doorsnee lekkere hapje. Toch wordt hij door veel vrouwen aanbeden, zonder enig
overduidelijk sex-appeal. Misschien is het het aangeklede en meer doorsnee uiterlijk dat we
langzamerhand meer lijken te gaan waarderen. (people.com, 2013)
3.2.4 Ladddering
Vanuit bovenstaande trends wordt de Ladderingmethode toegepast aan de hand van drie
stappen. Allereerst worden de kenmerken benoemd (concreet en abstract), vervolgens worden de
gevolgen benoemd (functioneel en psychosociaal). Tot slot worden de waarden besproken
(instrumentele waarden en eindwaarden).

LAddering
Concreet Kenmerk
Naakt, Seksualiteit, vrouwen
Abstract Kenmerk
weerspiegeling echte leven
Functioneel Gevolg
verkoop, stimulans
Psychosociaal Gevolg
opwinding, activering, herkenning
Instrumentele waarden
fysiek, genot, vermaak
Eindwaarden
feminisme, vrouwelijkheid, vrijheid
3.2.5 Micro Macro Mega
Sex Sells kan op drie niveau’s worden benoemd namelijk op micro-, macro- en meganiveau.
Micro
Seks is te horen in liedjes, te zien op televisie en in bladen, seks verkoopt en er wordt gretig gebruik
van gemaakt door de consument er continue meer in aanraking te brengen.
Macro
Sex Sells - Wereldwijd maakt seks een gigantisch en onlosmakelijk onderdeel uit van de
hedendaagse muziek. Hoe hoger de notering in de hitlijsten, hoe beter de verkopen, hoe meer seks
het nummer bevat, zo blijkt uit onderzoek.
Mega
Seksualisering
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drie trends
3.3 Mind your own Business!
3.3.1 Trendomschrijving
Ooit was het het ultieme doel, een platencontract en een goede deal met een publisher. Er werd
een contract getekend en men kon er vanaf het moment van tekenen zeker van zijn dat het men
met het netwerk en de financiële middelen van de partner voor de wind zou gaan. Zo werkt het al
lang niet meer. De contracten en partijen zijn er nog, de garantie niet meer. Want wie kan er met de
huidige economisch crisis en de razendsnelle technologische ontwikkelingen nog garanties geven
voor de toekomst? Veel artiesten nemen daarom de controle over en het heft in eigen hand. Door
middel van zogenaamde publieke licenties, ook wel Creative Commons Licenses (CCL), zijn zij in
staat om onafhankelijk hun muziek uit te geven zonder tussenkomst van een andere partij. Muziek
op de zolderkamer was vroeger iets voor hobbymuzikanten en -producers, nu is het een thuisstudio
voor ‘do it yourself muziek’.
3.3.2 Evidence Wall
Opvallend binnen de trend is de beweging waarbij artiesten/muzikanten muziek in eigen beheer
gaan uitgeven en verspreiden wat van grote invloed is op het werken en voortbestaan van zowel
labels als publishers. Want als artiesten alles zelf kunnen, worden zij als partij dan niet overbodig?
Een Creative Commons License (CCL) is een licentie waarbij muziek kan worden uitgegeven en
verspreid zonder toestemming maar met vermelding van de maker. De auteursrechten worden geen
publiek eigendom maar blijven bij de maker. Daarnaast kunnen extra clausules worden vastgelegd
die de vrijheid van verspreiding beperken. Wat opvalt is dat steeds meer artiesten gebruik maken
van een CCL doordat zij geïnteresseerd zijn in de werking van social media en gratis verspreiding
via het internet om meer bereik te genereren. Iets waar labels en publishers altijd voor hebben
gewaakt is nu iets waar artiesten gretig gebruik van maken. In bijlage IV op pagina 34 is een
Evidence wall te zien van de trend ‘Mind Your Own Business!’.
3.3.3 Inzichten
Artiesten willen het liefst garanties, echter is het voor de grote partijen in de markt niet langer
mogelijk deze garanties af te geven. Social media heeft zijn werking bewezen en er wordt
onderzoek gedaan naar de marktwaarde van fans in de vorm van profielen op social media als
nieuw verdienmodel. Bij verschillende artiesten zoals Nine Inch Nails en Daft Punk heeft social media
een grote impact gehad en dit maakt het voer voor nader onderzoek.
Muziek in eigen beheer - het heft in eigen hand
Muziek uitgeven in eigen beheer was nog nooit zo makkelijk, met een CCL is het mogelijk om
muziek met behoud van auteursrecht publiek te maken. Dit werk kan en mag vervolgens (afhankelijk
van de gekozen licentievorm) zonder toestemming worden verspreid door eenieder die dit werk
de moeite waard vindt. Het werk levert op deze manier niet direct wat op maar de deelacties en
het groeien van de fanbase kan wel degelijk worden omgezet naar geld. Alles wat met internet te
maken heeft, heeft een waarde, ook een social media profiel. (vananaloognaardigitaal.nl, 2015)
Ter verduidelijking van het systeem van Creative Commons Licenties is in bijlage I op pagina 30
een nadere uitleg te vinden inclusief de mogelijk te kiezen licentievormen.
Artiesten bundelen krachten - een creatieve alliantie
Zoals eerder beschreven in hoofdstuk 2.2.6 bundelen artiesten hun krachten door samen allianties
aan te gaan zoals Tidal. Royalties gaan via de labels en publishers, maar zij hebben zelf de macht
in handen. Er is een duidelijke afscheiding gaande en dit vormt een gevaar voor de machtige
labels en publishers. Waar zij ooit de doorslaggevende factor waren, verantwoordelijk voor succes
of blunder, zijn nu de artiesten zelf verantwoordelijk, van schrijven en produceren tot uitvoeren en
verspreiden. (3voor12, 2016)
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3.3.4 Ladddering
Vanuit bovenstaande trends wordt de Ladderingmethode toegepast aan de hand van drie
stappen. Allereerst worden de kenmerken benoemd (concreet en abstract), vervolgens worden de
gevolgen benoemd (functioneel en psychosociaal). Tot slot worden de waarden besproken
(instrumentele waarden en eindwaarden).

LAddering
Concreet Kenmerk
afkeer van machtsvertoon grote spelers

Abstract Kenmerk
hunkering naar controle
Functioneel Gevolg
> social media, > gebruik CCL
Psychosociaal Gevolg
erkenning door > fanbase
Instrumentele waarden
controle, eigen kracht
Eindwaarden
individualisering, machtsvertoon, erkenning

3.3.5 Micro Macro Mega
Mind you own business! kan op drie niveau’s worden benoemd namelijk op micro-, macro- en
meganiveau.
Micro
Artiesten bevinden zich op sociale media, ‘s wereld grootste popsterren hebben miljoenen volgers
op Facebook, Twitter, Instagram en Youtube. Ook de opkomende artiesten proberen te worden
gezien om op eigen kracht een fanbase te genereren en hun muziek aan de man te brengen
zonder tussenkomst van grote spelers in de markt.
Macro
Mind your own business! - Artiesten scheiden zich af en gaan in eigen beheer uitgeven door
middel van zogenaamde CCL licenties. Zij behouden hun auteursrecht en geven met nauwe of
ruime beperking (afhankelijk van de licentievorm) aan wat wel en niet is toegestaan met het
gepubliceerde werk. Via online media wordt spreiding gestimuleerd om zo een groot netwerk aan
te leggen en een grote fanbase te creëren. Deze fanbase leidt met slimme marketing uiteindelijk tot
een cashflow in een nieuw verdienmodel.
Mega
Individualisering
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Globalisering
Digitalisering
Economische Crisis

Cashflow genereren door het gebruik van marketingprofielen

Veelvuldig gebruik van social media

Macht in eigen hand

Individualisering
Self-control
Erkenning

Opkomende artiesten
Grote artiesten die de grote bedrijven te conservatief
vinden en zich daarom afscheiden (Tidal)

Nine Inch Nails
Tidal (streamingservice)

-->
Deze doelgroepen zijn te trekken door een nieuwe
vorm van werken aan te nemen, een nieuwe positie in
de markt = meer vrijheid voor de artiest onder vleugels
van de grote spelers in de markt.

Nieuwe talenten

Digital Wing
Contracts

Muzikanten meer zelfstandig laten opereren onder de
vleugels van het bedrijf door mee te denken in online
spreiding zoals het geval is bij
een Creative Commons
Licentie.

Openstaan voor online verspreiding en verdiepen in
het nog verder te onderzoeken genereren van
cashflow uit online marketingprofielen

Daft Punk

Nine Inch Nails was de
voorloper van het gebruik
van het internet voor
verpreiding en daaruit
vloeiende cashflow

De Daft Punk campagne
heeft inzicht gegeven
in de kracht van Social
Media

Meegaan in het Social Media geweld

Mind your own business!

Hoofdstuk 4: Consumer Trend Canvas

Hoofdstuk 5: advies
De trend ‘Mind your own business!’ leent zich het best voor een gedegen advies. Deze trend vormt
namelijk de grootste bedreiging en uitdaging voor Sony/ATV.
Vinyl Revival heeft betrekking op het materiaal dat de getekende artiesten uitbrengen en de manier
waarop zij in de markt worden gezet. Muziek uitbrengen op vinyl wordt steeds populairder en het
belang daarvan is inmiddels ook doorgedrongen tot de grote spelers. Sex Sells heeft betrekking op
de soort muziek en de manier waarop de artiest zich presenteert, een onderdeel van het bepalen
van de doelgroep wordt hier ook in meegenomen en is dus naast de artiest ook taak voor het label
en de publisher. Deze trend wordt veelvuldig ingezet bij het positioneren van de artiest en vormt een
verschuiving in de werkwijze, maar geen bedreiging.
Mind your own business! daarentegen heeft niet zozeer te maken met wat wordt gepubliceerd of
de manier waarop maar in de basis heeft deze trend betrekking op het gehele bestaan van een
overeenkomst tussen de publisher en de artiest. Wanneer deze band niet wordt beschermd wordt het
bestaan van Sony/ATV ernstig bedreigt.
Daarom luidt het advies als volgt:
DIGITAL WING CONTRACTS
Naar aanleiding van de groeiende online beweging, de digitalisering, de individualisering van
artiesten en de behoefte aan een volledige nieuwe werkwijze in de vorm van een strategie. Sony/ATV
wordt aangeraden zogenaamde Digital Wings contracten in het leven te roepen. Deze contracten
vormen een geheel nieuwe route voor de publisher. Het gehele zakendoen wordt verplaatst naar
online. Marketingprofielen worden onderzocht en omgezet voor doelgroepenonderzoek waar
vervolgens cashflow door wordt gegenereert. De artiest krijgt de vrijheid online te verspreiden
onder overlegde en vastgelegde clausules zoals dit ook het geval is bij Creative Commons Licenses.
Het draait hierbij in de basis niet om korte campagnes maar om een langdurige strategie waaruit
de artiest voor de buitenwereld onafhankelijk van een publisher lijkt te handelen. Op deze manier
wordt de afstand met de doelgroep aanzienlijk verkleind. Muziek en beeldmateriaal wordt online
verspreid en is zowel gratis (basismateriaal) als betaald (limited en exclusief materiaal) verkrijgbaar.
Alle royalties zijn daarentegen niet direct voor de artiest maar gaan volgens het oude systeem via
de publisher. Hierdoor kan de artiest gebruik maken van het netwerk en de financiële middelen van
de publisher waardoor het waardevolle muziekbestand van de publisher niet in gevaar komt en kan
ook geprofiteerd worden van de oneindige mogelijkheden die online media en netwerken te bieden
hebben.
Albumverkoop is niet langer de graadmeter, het draait om verpsreiding over meerdere online
platformen. DDMCA heeft hiervoor in samenwerking met P.I.M een definitie opgesteld:
‘Waardecreatie door internet en social media betreft het in de basis kunnen aanleggen, verspreiden,
onderhouden en optimaliseren van bestaande en nieuwe digitale relaties op diverse internetplatforms
waar (in)direct en op aantoonbare wijze additionele en toekomstige netto kasstromen gegenereerd
worden.’ (DDMCA & P.I.M., 2015)
De komst en groei van social media geeft muzikant en publisher de mogelijkheid om de huidige en
toekomstige fans te bereiken en te volgen. Er kan een directe relatie worden aangegaan zoals die bij
traditionele offline marketing niet mogelijk is, het betreft een veel directere band. Digital Wing Contracten zijn daarom contracten waarbij de zaken verschuiven naar de digitale wereld onder de vleugels
van de grote machten in de industrie. Zo trekken beide partijen aan de touwtjes en is
Sony/ATV gered van de dreigende ondergang.
Van een positie in spagaat naar een flinke stap richting een progressieve aanpak in het snel
veranderende landschap.
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slotwoord
Sony/ATV is een zeer groot en wereldwijd bekend bedrijf dat de
publishing van vele bekende en minder bekende artiesten op zich neemt.
De groten der aarde hebben lange tijd geleden Sony/ATV in de arm
genomen om hun publishingzaken waar te nemen.
Helaas hield Sony/ATV uit angst voor bestand- en winstverlies vast aan
een verouderd, offline systeem waardoor zij een groeiend deel van het
klantenbestand verloor. Deze houding kan niet langer, de publisher dient
in actie te komen.
Op welke manier kan Sony/ATV het best een pro-actieve houding
innemen om bestaansrecht te houden in de snel veranderende
muziekbranche?
De trends digitalisering, globalisering en individualisering in ogenschouw
genomen (seksualisering ‘sex sells’ en de tegenstroming van digitalisering
‘vinyl revival kunnen zoals zij bestaan in het voordeel worden gebruikt)
is het verstandig voor Sony/ATV om te gaan werken met zogenaamde
Digital Wings Contracts.
Zij kunnen het huidige klantenbestand op peil houden en nieuwe
artiesten aan zich binden wanneer zij een progressievere houding
aannemen en de online wereld zien als een uitdaging en mogelijkheid in
plaats van als een bedreiging.
Onder de vleugels van Sony/ATV zullen zich nieuwe mogelijkheden en
cashflows ontspruiten doordat afstand tot de doelgroep wordt verkleind
wanneer een artiest zich als onafhankelijk presenteert. Sony/ATV dentk
progressief mee, maar vanop een afstand. De artiest heeft de beschikking over het netwerk en de financiële middelen en Sony/ATV regelt de
royalties en uitbetalingen zoals zij dat gewend is. De artiest bevindt
zich letterlijk onder de vleugels van de publisher, vertrouwd maar vrij en
vooruitstrevend.
Van een positie in spagaat naar een flinke stap richting een
progressieve aanpak in het snel veranderende landschap.
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Bijlage I - Creative Commons Licenses
Van “Alle rechten voorbehouden” naar “Sommige rechten voorbehouden”
Een Creative Commons Licentie geeft auteurs, kunstenaar, wetenschappe, docenten, muzikanten
en andere creatievelingen de vrijheid om op een flexible manier hun auteursrechten te beoefenen.
Er kan een keuze worden gemaakt uit zes gratis beschikbare licenties (standaardlicenties) die bepalen in welke mate een werk verspreid mag worden en welke voorwaarden hierop van toepassing
zijn. Met een dergelijke licentie behoudt de auteur of maker alle rechten maar wordt toestemming
gegeven aan anderen om je werk te delen. Sommige licenties geven ook het recht om het werk te
bewerken of aan te passen. Zonder een Creative Commons Licentie zou iedereen voorafgaand
aan gebruik toestemming moeten vragen, door de licentie hoeft dit niet langer. Er wordt direct
duidelijk wat wel en/of niet mag en onder welke voorwaarden. Je geeft het eigendom op het auteursrecht niet op, het wordt geen publiek goed.
De bouwstenen van de licenties
De licenties worden opgebouwd uit vier bouwstenen welke gebruikersvoorwaarden voorstellen.
Deze vier bouwstenen kunnen worden gecombineerd tot zes verschillende licenties. Ook bestaan
er nog twee tools, namelijk de CCO publieke domein dedicatie en de PDM, Public Domain Mark. Dit
zijn geen licenties, ze maken duidelijk dat de maker volledig afstand doet van het auteursrecht of
dat er geen auteursrecht meer rust op het werk.
Dit zijn de vier bouwstenen van de licenties:

Attribution - Naamsvermelding
Anderen mogen het werk kopiëren, distribueren, vertonen en opvoeren, ook mag afgeleid werk worden gemaakt van het werk. Dit mag echter alleen als de maker wordt vermeld.

Non-Commercial - Niet-Commercieel
Anderen mogen het werk kopiëren, vertonen, distribueren en opvoeren, evenals materiaal wat is
gebaseerd op het originele werk, mits niet voor commerciële doeleinden.

No Derivative Works - GeenAfgeleide Werken
Het werk mag worden gekopieerd, gedistribueerd, vertoond en opgevoerd mits het werk in originele staat blijft. Het werk mag niet worden veranderd of als basis dienen voor nieuw werk.

Share Alike - Gelijk Delen
Het is anderen toegestaan het werk te veranderen en te gebruiken voor nieuw materiaal mits het
onder dezelfde licentie wordt uitgegeven als het origineel.

De voorwaarde voor naamsvermelding is een verplicht onderdeel van iedere mogelijke licentie.
Gelijk Delen en Geen Afgeleide Werken kunnen niet samenkomen in een lientie. Daarom zijn er zes
combinaties mogelijk.
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De zes Creative Commons-licenties
Op basis van de vier hiervoor genoemde bouwstenen zijn er in totaal zes verschillende Creative
Commons licenties mogelijk. Deze zes licenties verschillen van striktheid. De licenties worden hieronder genoemd van ruimst mogelijk gebruik en dus de minste restricties naar het meest nauwe gebruik
waarop de meeste restricties van toepassing zijn.
		
			

cc - by Naamsvermelding

					
cc-by-sa
					
Naamsvermelding-GelijkDelen
							
					
cc-by-nc-sa
					
Naamsvermelding-NietCommercieel
					
cc-by-nc-sa
					
Naamsvermelding-Niet
					
Commercieel-GelijkDelen
					
cc-by-nd
					
Naamsvermelding Geen Afgeleide
					
Werken
					
cc-by-nc-nd
					
Naamsvermelding-Niet Commercieel
					
Geen Afgeleide Werken
De drie lagen van de licenties
Elke vorm van een Creative Commons-licentie bestaat uit drie lagen:
1.De licentie: Dit is de volledige licentietekst inclusief kleine lettertjes die ervoor zorgt dat in het
geval van een juridisch geschil de licentie overeind blijft.
2.Een licentiesamenvatting:
De licentie is in de samenvatting eenvoudig en in gewone, gangbare taal
opgesteld, het is een overzicht inclusief de relevantie iconen.
3.Een machineleesbare licentiebeschrijving:
De machineleesbare versie van de licentie bevat metadata die ervoor zorgt
dat zoekmachines en applicaties het werk identificeren aan de hand van
de voorwaarden die zijn gesteld in de licentie.
Publieke Domein Verklaringen
Creative Commons heeft naast de licenties nog twee manieren om aan te geven dat werk zonder restrcties kan worden gebruikt. De CCO-verklaring geeft aan dat de rechthebbende afstand
doet van het auteursrecht (voor zover wettelijk toegestaan) en met de Public Domain Mark is het
mogelijk om werken te identificeren die niet auteursrechtelijk zijn beschermd of waarvan dit recht
verlopen is.
(CreativeCommons.nl, 2016)
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Bijlage II - Evidence wall (vinyl revival)

32

Bijlage III - Evidence wall (sex sells)
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Bijlage IV - Evidence wall (mind your own business!)

34

Bijlage V - nieuw indirect Verdienmodel (DDMCA & P.I.M.)
Het verdienmodel van DDMCA en P.I.M. is nog volop in ontwikkeling en de werking is nog niet
volledig bewezen, echter zijn de eerste tests zodanig goed ontvangen dat men verwacht dat dit
verdienmodel een ware omslag gaat betekenen en een vaste plaats gaat innnemen in de
muziekindustrie.
Het verdienmodel werkt als volgt:
Volgens DDMCA dienen de volgende stappen te worden gezet om dit nieuwe verdienmodel, dat zich richt
op waardecreatie door social media, toe te passen:
• Verzamelen van digitale data
• Koppelen van databronnen
• Screenen van data Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Hyves e.d.
• Combinaties maken met (bestaande) datasets
• Benaderen van co-creators & merken uit de diverse datastromen
• Overeenkomsten aanpassen, aangaan en relaties uitbreiden
Allereerst wordt data verzameld door naar basisinformatie te kijken. Hierbij wordt gekeken naar naam, adres,
woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. De contactgegevens dus. Het is hierbij van belang te bepalen
of men daadwerkelijk te bereiken is en of men dit toestaat via social media. Wanneer dit profiel volledig is
levert dit een standaardwaarde op. Deze standaardwaarde geeft simpel gezegd aan wat de markt
gemiddeld bereid is te betalen om deze data in handen te krijgen. Overlap tussen verschillende platformen
en media wordt geëlimineerd en er wordt rekening gehouden met mensen die stoppen met het volgen van
de pagina. Binnen het model is daarnaast een inschatting noodzakelijk van het beschikbare
marketingbudget, dit kan laag, gemiddeld of hoog zijn. De constante waarde van potentiële inkomsten wordt
vervolgens bepaalt aan de hand van deze budgetinschatting. Er wordt een waarde (Ratio) meegegeven
aan de potentiële relatie met de artiest of publisher, afhankelijk van de interesse van de fans.
Ter verduidelijking zou Sony/ATV eerder audioapparatuur promoten dan auto’s en een artiest eerder muziek
en merchandise dan verzekeringen. Met deze specifieke gegevens wordt een som gemaakt per te promoten
categorie bovenop de standaard waarde van de profielen. Er wordt uitgegaan binnen deze methode van
een 35% catch-ratio, dit betekent dat slechts wordt uitgegaan van 35% te achterhalen informatie. Bij 35%
van de tweets, likes en shares kan daadwerkelijk de interesse worden achterhaald.
Stel dat een artiest 650.000 opgeschoonde, unieke en gevalideerde profielen en volgers heeft. Indien van
al deze volgers de standaard informatie volledig is, zal dit € 4,- per volledig profiel opleveren. Om marketing profielen op te stellen wordt ook bij de volgers van de artiest uitgegaan van een catch-ratio van
35%. Voor het bepalen van de waarde van deze marketingprofielen, wordt gerekend met 227.500 volgers
(= 35%* 650.000).
Stel een artiest gaat met bovenstaande gegevens bekend kleding en horloges promoten als onderdeel van
zijn/haar merchandise.
Er is een gewogen netto contante waarde voor kleding berekend van € 0,60 per gevalideerde volger of
fan. In totaal kan dit een bedrag opleveren van 227.500 maal € 0,60 = € 136.500.
De horloge branche, waarin de netto constante waarde op €1,40 staat per volledig profiel, zou de artiest
nog eens € 318.500 (=227.500 maal € 1,40) op kunnen leveren.
Wanneer de artiest besluit kleding en horloges te gaan promoten als onderdeel van de merchandise zullen
de vastgestelde marketingprofielen een totale waarde kunnen vertegenwoordigen van:
Standaardprofielen: 650.000 á € 4,- = € 2.600.000
Marketing profielen Kleding 227.500 á € 0,60 € 136.500
Marketing profielen Horloges 227.500 á € 1,40 € 318.500 +
Een totale contante waarde van € 3.055.000
Binnen deze methode wordt uitgegaan van het voorzichtigheidsbeginsel, wat betekent dat de waarde op
een bedrag wordt geschat tussen de 2,5 en 3,0 miljoen euro.
Kinderschoenen
Het model staat nog in de kinderschoenen en zal aan veranderingen en aanpassingen
onderhevig zijn, echter zoals eerder aangegeven lijkt een doorbraak onvermijdelijk. Het is een
verdienmodel dat voor artiesten zeer aantrekkelijk zou kunnen zijn. Echter ook voor de grote
spelers in de industrie als zij nu instappen en de artiest daarin begeleiden. Niet iedere artiest heeft zelf de
benodigde marketingkennis, zo kunnen partijen erlkaar wellicht helpen en begeleiden in het toepassen van
deze nieuwe vorm van indirecte marketing, het verdienmodel van de toekomst.
Vrij geciteerd naar (EDMendedigitalewereld.nl, 2015) (vananaloognaardigitaal, 2015) (DDMCA & P.I.M., 2015)
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