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Inleiding
Dat vraagt om
ondernemerschap.

Buma Cultuur. We promoten de
Nederlandse muziek en hebben daarbij
oog voor de nieuwe veelkleurigheid van
ons land. We dragen bij aan de
opleidingen van jongeren en hun
kansen in de toekomst van de creatieve
industrie. We waken over het copyright
en promoten het Nederlandse product
op de internationale markten.
Op al die manieren willen we bijdragen
aan de kracht en de versterking van het
Nederlandse product. Dat is gebaseerd
op trots en de overtuiging dat
Nederland met al haar creativiteit veel
moois heeft te bieden.

creativiteit

en

Een analyse van de ontwikkelingen in
de markt vormt dan ook de basis voor
het formuleren van onze doelstellingen
voor 2017-2020. Deze vindt u in
hoofdstuk 3.
Daarvoor wordt in hoofdstuk 2
verantwoording afgelegd over het vorige
beleidsplan en wat daarvan bereikt is.
In hoofdstuk 4 worden de doelen en
uitdagingen beschreven die wij voor ons
zien.
Met Buma Cultuur willen we een
nieuwe fase inslaan. Na de jaren van
opbouw en het leggen van een
fundament in alle genres is het nu zaak
de opgebouwde contacten te gaan
benutten.
In het belang van de Nederlandse
muziek!

De manier waarop zal iedere keer weer
vernieuwend moeten zijn, want de
ontwikkelingen
gaan
snel.
Dit
beleidsplan laat zien dat we een groot
deel van onze voornemens hebben
waargemaakt en er in geslaagd zijn om
in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
Maar het wil vooral een blik op de
toekomst zijn. Onze missie ligt vast,
maar de manier waarop we die bereiken
vraagt om een herijking. De ambities
zijn groot, maar de middelen niet
onbeperkt.

Veel leesplezier!

Frank Helmink
Directeur Buma Cultuur
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Hoofdstuk 1

Managementsamenvatting
Voor Buma Cultuur breekt er een nieuwe fase aan. In dit beleidsplan wordt
voorgesteld om na het opbouwen van het fundament: evenementen en activiteiten
binnen alle muziekgenres, nu te gaan kijken welke evenementen op eigen benen
kunnen gaan staan en kunnen worden overgedragen. Buma Cultuur moet een
aanjager en een initiator zijn, maar minder een organisator en uitvoerder. Dat is een
concreet doel voor de komende jaren.
Op deze manier kan Buma Cultuur haar tijd en energie vooral richten op die
evenementen die nog ondersteuning nodig hebben.
Ook kan daarmee meer aandacht worden gegeven aan het benutten van de
netwerken zoals deze de afgelopen jaren zijn opgebouwd. Inmiddels komen voor alle
genres de relevante spelers naar Nederland. Daarmee kan het Nederlandse product
rechtstreeks onder de aandacht worden gebracht en contacten worden gelegd in het
belang van muziekauteurs en uitgevers.
Dat vergt een gerichte en gepersonaliseerde aanpak: programma’s op maat.
Het vergt ook een investering in een database en CRM-systeem dat daaraan
ondersteunend is en dat mogelijk maakt.
Buma Cultuur wil ook faciliterend zijn om het talent van de toekomst te ontdekken
en een kans te geven. Dat begint in het onderwijs. Wij willen jongeren op een
moderne manier kennis laten maken met muziek en de creatieve industrie. Succesvol
hebben we het muziekonderwijs weer teruggebracht op de scholen. Ook hiervoor
geldt dat we van uitvoerder initiator en aanjager moeten worden. Overheid en
onderwijs moeten dit overpakken. Onze eigen investering in Buma Music Academy
zal fors moeten dalen. Voor de jongeren die een stap verder zijn in hun ontwikkeling
willen we de Muzikantendagen onderdeel maken van de bestaande evenementen. Zo
krijgen zij letterlijk en figuurlijk een podium.
In de afgelopen jaren heeft Buma een professionaliseringsslag gemaakt in haar
communicatie naar binnen en naar buiten. We zijn proactief geworden in onze
benadering van leden, klanten, overheid en media. Daarmee is Buma Cultuur ook in
staat gebleken een meer leidende rol te nemen in het debat over bijvoorbeeld het
auteursrecht. Met alle ontwikkelingen in de muziekindustrie zal de rol van
belangenbehartiger voor de sector meer aandacht vragen. Dit van uit de overtuiging
dat muziek een toegevoegde waarde heeft voor samenleving, onderwijs en economie.
Eind 2016 zal er een onderzoek worden gehouden onder de leden van Buma om te
inventariseren waar zij behoefte aan hebben voor wat betreft verdere promotie en
ondersteuning.
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Hoofdstuk 2

Terugblik beleidsperiode 2013-2016
Wat hebben we uit het vorige beleidsplan gerealiseerd? Wat wel, wat niet en waarom
niet? Deze
vragen beantwoorden we in dit hoofdstuk. We beperken ons niet tot de projecten die
aangekondigd zijn in het beleidsplan, maar schetsen ook de extra initiatieven die we
hebben ontplooid.

2.1 Wat is er gerealiseerd?

Hieronder treft u de doelstellingen aan uit het beleidsplan 2013-2016, met daarbij
beschreven wat er is gerealiseerd.


Met een project als Buma Music Academy wilden we onze horizon verbreden en op
die manier ook bijdragen aan het positief laden van het merk Buma. Ons
voornemen om muziekonderwijs op scholen terug te brengen en te moderniseren is
meer dan geslaagd. We hebben een groei doorgemaakt van 50 naar 470 middelbare
scholen waarop gebruik wordt gemaakt van ons pakket.



We wilden onze evenementen op een efficiënte manier verder uitbouwen om ze, na
bewezen bestaansrecht, meer op eigen benen te laten staan. Het resultaat van
deze inspanning is dat we met gelijkblijvende personele inzet meer evenementen
hebben kunnen realiseren. Zo is bijvoorbeeld met Buma ROCKS! een nieuw en
geslaagd initiatief ontstaan. Alle evenementen hebben bewezen bestaansrecht en
de kosten per evenement zijn niet toegenomen.



Bij alle evenementen was een extra doelstelling om ze ook te benutten om onze
netwerken goed te onderhouden en verder uit te bouwen. Dit alles met het doel om
het Nederlands product onder de aandacht van belangrijke internationale partijen
te brengen. We kunnen constateren dat de relevante internationale spelers
daadwerkelijk op onze evenementen aanwezig zijn geweest. Over het benutten van
deze contacten en het faciliteren van nieuwe behoeften later meer bij de nieuwe
plannen.



We wilden een duidelijker onderscheid maken tussen populaire (en commercieel
rendabele) muziek en ernstige muziek, ofwel Hedendaags Klassiek en Jazz.
Vanwege het verdwijnen van subsidies en het verdwijnen van collega-instellingen
als Muziek Centrum Nederland, leek het voor ons logisch daar meer de rol als
subsidiënt in te nemen. Ten aanzien van de ernstige muziek hebben we dit
gedaan, waarbij het bij de andere evenementen het primair gaat om de
promotierol.



De doelstelling om via proactieve lobby en PR bij te dragen aan een positiever
imago van Buma is grotendeels gerealiseerd. Er heeft een duidelijke
professionalisering plaatsgevonden in de aanpak. De defensieve houding heeft
plaatsgemaakt voor meer openheid, benaderbaarheid en interactie. Dat is goed
zichtbaar op de social media waar vragen en kritiek meteen worden opgepikt en
5

van antwoord voorzien. Ook is nadrukkelijk werk gemaakt van het actiever
verbinden van de naam Buma aan de evenementen en op die manier gebruik te
maken van de positieve uitstraling. Ook een initiatief als Buma Music Academy
heeft vanwege zijn maatschappelijke meerwaarde een positief effect op de
reputatie. Het in het vorige beleidsplan genoemde feit dat de directeur tevens
directeur corporate communicatie en PR is heeft deze elkaar versterkende aanpak
ook goed mogelijk gemaakt.


Voor alle evenementen en projecten hadden we ons ten doel gesteld om topservice
en kwaliteit te leveren. De onverminderd sterke posities van bijvoorbeeld het
Amsterdam Dance Event en Eurosonic Noorderslag zijn daar een mooi voorbeeld
van. Maar ook de ontwikkeling van Buma NL is succesvol. De verbreding van
Hollands- naar Nederlandstalig heeft het tot een breder evenement gemaakt dat
een steeds groter publiek aanspreekt.



We wilden ons meer openstellen voor nieuwe evenementen georganiseerd door
derden. Dat is gerealiseerd met nieuwe evenementen als Buma ROCKS! en Buma
Classical, die niet door ons worden georganiseerd, maar waar wel nadrukkelijk de
naam Buma aan verbonden is.



Een ander mooi voorbeeld van het meer bekend maken van Buma Cultuur zijn de
Harpen, die tegenwoordig de Buma Awards heten en, zoals voorgenomen in het
vorige plan, alleen nog maar naar auteurs gaan. Daarmee wordt ook inhoud
gegeven aan een sterkere focus op de achterban.

2.2 Wat is er niet gerealiseerd?



In het vorige beleidsplan werd gesproken over een intelligente database met als
doel ons internationale netwerk nog meer te laten zien wat Nederlandse muziek te
bieden heeft. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de database die we toen voor
ogen hadden nog niet is gerealiseerd. We willen doorbouwen op het bestaande door
efficiënt gebruik te maken van alle gegevens die we al hebben. Daarover dus
straks meer bij de nieuwe ambities.



Ten aanzien van Buma Music Academy, het muziek op scholen-plan, wilden we
het initiatief nemen om met grote bedrijven en de politiek om de tafel te gaan met
als doel de kosten ervan over te kunnen dragen of op zijn minst te delen. Dit
gesprek, met onder andere het ministerie van OCW en de VO-raad (voortgezet
onderwijs), is wel degelijk gaande maar heeft nog niet tot concreet resultaat geleid.



Succesvolle evenementen als het ADE wilden we op een gegeven moment overdoen
aan een geschikte marktpartij met behoud van de Buma branding. In de afgelopen
periode bleek dat nog te vroeg om die stap te nemen voor ADE. Wel trekt Buma
zich meer en meer uit de productie terug en maakt daar bijvoorbeeld bij
Noorderslag vrijwel geen deel meer van uit. Naar verwachting zal de totale
conferentieproductie in 2017 zijn overgeheveld naar Groningen. Voor ADE wordt
de overdracht nog verder onderzocht, dit is een actiepunt voor de komende periode.
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2.3 Resultaten (2016)

Hoewel de resultaten van de Buma Cultuur evenementen of projecten op het gebied
van (meer gebruik van) Nederlands muziekauteursrecht niet of nauwelijks te meten
zijn, is het succes van de evenementen en projecten wel in te schatten op basis van
bezoekersaantallen (en de ontwikkeling daarvan). Daarnaast geven Nederlandse
bands die meedoen of mee hebben gedaan aan het Dutch Impact-programma (waarbij
het Fonds Podiumkunsten co-financier is), specifiek aan wat de showcase-optredens
hen opleverde. In de kaders in dit beleidsplan treft u onder andere bezoekcijfers aan
(hoeveel professionals vinden de evenementen relevant genoeg om een ticket te
regelen), bij evenementen waar niet Buma Cultuur maar venues of promotors zelf
auteursrechten afdragen (Eurosonic Noorderslag en ADE) staan de afgedragen
auteursrechten vermeld. Daarnaast een vermelding van de onderwerpen die over het
Nederlands muziekauteursrecht handelen en in sommige gevallen de PR-waarde van
een evenement, de secundaire doelstelling van Buma Cultuur is immers het positief
laden van het merk Buma. Bij de bezoekcijfers kan vermeld worden dat alle
evenementen (behalve de Buma Awards) te maken hebben met stijgende
bezoekersaantallen.
Handelsmissies en matchmaking
Het aantal plekken waar Buma Cultuur voor de Nederlandse muziekauteur
matchmakingssessies organiseert neemt toe. Dit gebeurt in zowel binnen- als
buitenland. Bij evenementen als Jazzahead (Bremen) en Musexpo (Los Angeles) en
de Dutch Impact-showcases (diverse evenementen) gaat dit gepaard met showcaseoptredens van Nederlandse bands. Op CO-Pop in Keulen, op het Nederlands Film
Festival in Utrecht en Ciclope in Berlijn gaat het met name om matchmakingsessies.
Dutch Impact 2016
Deze matchmaking en showcase-acties liepen dit jaar onder andere op ILMC (GB),
South By South West (VS), The Great Escape (GB), CO Pop en Reeperbahn (D).
Gemelde resultaten tot nu toe zijn te verdelen in geboekte (festival-)shows tot een
deal met een agent. Bands als Bombay, The Deaf, Pauw, DeWolff en Amber Arcades
geven aan diverse deals te hebben gesloten door deze Dutch Impact-acties.
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Hoofdstuk 3

Ontwikkelingen in de markt
3.1. Ontwikkelingen in de markt: 10 trends en uitdagingen
1. Digitaal gaat koppositie van fysiek overnemen
De daling van de omzet uit fysieke producten zet zich verder door. In 2014 besloeg de
digitale markt (downloads en streaminginkomsten) al 45,7%. Op een totale digitale
markt van 58,4 miljoen waren downloads in 2014 goed voor 14 miljoen euro, 10%
minder dan in 2013. De verwachting is dat de digitale markt – en vooral streaming –
zal blijven groeien. De deal tussen Spotify en KPN heeft goed gewerkt en veel
consumenten bereikt.
2. Muziekgebruik stijgt maar de opbrengsten niet
Wereldwijd heeft de digitale muziek de fysieke muziek in 2015 al van de eerste
plaats verdrongen en is er sprake van een groei van de muziekmarkt. Echter, er is
een onderliggende zwakte in deze groei, ze komt namelijk niet ten goede aan de
auteurs en de artiesten. Er is een gat tussen de waarde die muziek vertegenwoordigd
en wat daarvan echt in geld wordt omgezet.
3. Social media profiteren maar betalen niet
Een belangrijke oorzaak voor dit gat is ook het feit dat social media zoals Facebook
en YouTube heel veel muziek doorgeven, maar op basis van de nog geldende
regelgeving daarover niet afdragen. Zij stellen enkel een ‘doorgeefluik’ te zijn,
evenals providers en kabelexploitanten die vallen onder de zogenaamde
netneutraliteit. Buma/Stemra neemt, samen met muziekauteurs en uitgevers, hierop
actie richting het Europees parlement.
4. Nummers in plaats van albums
Een andere oorzaak van het verschil tussen waarde en afdracht is het feit dat
vroeger een totaal album werd verkocht, terwijl de consument misschien maar in
enkele nummers echt was geïnteresseerd. Zo werden toch de nummers verkocht die
als single niet zouden slagen. Het internet heeft het mogelijk gemaakt om alle
afzonderlijke nummers gratis of voor weinig te downloaden. Albums worden daardoor
steeds minder belangrijk en de beste losse nummers van een artiest staan centraal.
5. Vox Pop
Waar in het cd- en vinyltijdperk platenmaatschappijen en critici veel invloed hadden
op de mening van de consument (top down), is dit sinds de opkomst steeds meer in
handen van de luisteraar (bottom up). Zij laten hun mening horen via stemmen,
beoordelingen en opmerkingen op de verschillende fora en sites. Veel websites zoals
Last.fm en MusicMeter zijn succesvol geworden door dit principe. Internet heeft
muziek op deze manier democratischer gemaakt.
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6. De long-tail van muziek
In de tijd van de plaat en cd was een beperkt aantal topartiesten verantwoordelijk
voor het overgrote deel van de omzet van de muziekindustrie. Deze kregen dan ook
alle aandacht. Doordat iedere artiest, ook zonder platencontract, zijn muziek nu kan
verspreiden via internet en consumenten het leuk vinden om hun identiteit vorm te
geven met onbekende acts is de markt grondig veranderd. Deze vele onbekende acts
met een beperkt aantal luisteraars en fans vormen gezamenlijk namelijk een hele
grote groep. Dit wordt ook wel de long-tail genoemd.
7. Concerten steeds belangrijker
Een positieve ontwikkeling is dat concerten weer belangrijker worden. Jongeren
willen graag ergens ‘bij geweest zijn’. Voor artiesten betekenen de concerten een
mogelijkheid voor extra inkomsten. Voor muziekauteurs en uitgevers is het lastiger.
De concerten maken niet goed wat zij op het andere terrein aan inkomsten verliezen.
8. Festivals in plaats van stadionartiesten
Tegelijkertijd is de aandacht van het publiek verspreid over veel verschillend
muziekauteursrecht. Hierdoor is het voor een enkele band of popartiest steeds
moeilijker om een stadion vol te krijgen. De enige manier om veel mensen te trekken
naar popmuziek is door kleinere acts aan elkaar te koppelen, bijvoorbeeld op een
festival. Festivals zijn daarom de afgelopen en komende jaren sterk in opkomst.
9. Meer dan muziek
Door het enorme aanbod aan muziekauteurs moeten deze om op te vallen steeds
meer doen dan alleen muziek maken. Dit betekent dat er verwacht wordt dat ze via
sociale media een persoonlijke band opbouwen met hun fans en extra aandacht
besteden aan (kleding)stijl, (viral) video’s en website. Bovendien moeten de liveshows opzienbarend zijn om zo buzz te creëren.
10. Van consument naar producent
De digitale revolutie heeft het mogelijk gemaakt om een complete opnamestudio
gratis of voor weinig in een laptop te stoppen. Daarnaast is het mogelijk om je eigen
muziek via internet te distribueren en reclame te maken. Hierdoor maken steeds
meer mensen hun eigen muziek wat de komende jaren alleen maar toe zal nemen.
Net als dat de meeste jongeren tegenwoordig prima weten hoe ze hun eigen content
kunnen maken, zullen zo ook steeds meer muziekproducent worden.

3.2. Uitgelicht: de digitale wereld
Nostalgie betekent in het geval van muziek vaak dat men hunkerend terugkijkt op
het tijdperk van cd’s, cassettebandjes en vinyl. Maar wie herinnert zich nog dat je
voor het eerst naar MySpace ging voor het ontdekken van muziek, de strijd van de
muziekindustrie met services als Napster, Kazaa en Limewire en het zorgvuldig
selecteren van 50 tracks voor je eerste mp3-speler? Dit voelt als een eeuwigheid
geleden.
De werkelijkheid van 2016: Playlists worden mobiel gemaakt en gedeeld en zijn
oneindig van lengte, concerten worden -al dan niet exclusief- voorzien van een
10

livestream waarmee de alsmaar ‘zappende’ consument thuis of onderweg mee kan
kijken en interacteren. Dankzij diensten als Twitter, Facebook, Instagram en
Snapchat zijn artiesten bovendien dichterbij dan ooit. Hypes komen en gaan
razendsnel, maar de trends laten zich goed in kaart brengen.
Verschuiving van desktop naar mobiel
Veruit de belangrijkste beweging is de verschuiving van de desktop naar mobiel: de
smartphone is de centrale computer geworden en alles dient op dat toestel afgestemd
te zijn. Daarnaast deed het freemium-model zijn intrede: Na het ‘gratis’ tijdperk is
het nu tijd voor een groeiend aantal betalende gebruikers, zij het voor betere
kwaliteit of de beschikbaarheid van alles. Streaming services hebben langzaam de
overhand gekregen, maar hebben hun plafond nog lang niet bereikt: Spotify is de
magische grens van 100 miljoen gebruikers gepasseerd, met naar eigen zeggen 20
miljoen betalende gebruikers. Apple Music telt 13 miljoen betalende gebruikers en
Jay Z’s Tidal zit een jaar na lancering op drie miljoen gebruikers, waarvan er 1,4
miljoen betalen voor HiFi kwaliteit. Ondertussen zijn voorheen razend populaire
gratis diensten als SoundCloud, Mixcloud en Last.fm naarstig op zoek naar nieuwe
businessmodellen. Natuurlijk vallen deze diensten qua gebruikers nog in het niet bij
de gebruikerscijfers van hun illegale concurrenten, waarvan The Pirate Bay en
Megaupload waarschijnlijk de bekendste zijn.
Opvallend in het huidige online tijdperk is de populariteit van vinyl en de
bijpassende muziekervaring. Het draaien van plaatjes, alleen of met vrienden, zou
bijna gezien kunnen worden als een offline tegenbeweging, ware het niet dat ‘crate
diggers’ hun tips massaal online delen, via Facebook-forum, WhatsApp-groep of
Instagram. We zien aan dit soort voorbeelden dat offline en online steeds meer met
elkaar verweven raken.
Concurrentiestrijd
Dan zijn er de diensten die hun services enkel gratis aanbieden en hun waarde
creëren in de vorm van een community. De twee grootste sociale netwerken, YouTube
en Facebook, zijn in een stevige concurrentiestrijd verwikkeld. Het aantal geüploade
video’s per seconde ontloopt elkaar niet veel, maar voorlopig blijft YouTube bij
uitstek de plek om muziek te ontdekken. Record naar record wordt gebroken. Keken
we een aantal jaren geleden nog op van één miljoen views per video, inmiddels staat
Gangnam Style van de Koreaanse artiest Psy op een astronomische 2,5 miljard
views. Waar dit nummer vanaf 2012 vooral viral ging vanwege het bijpassende
dansje, is de nummer twee See You Again van Whiz Kalifa & Charlie Puth een echte
muziekvideo die een jaar na lancering al op ruim 1,8 miljard views staat. Dagelijkse
afleveringen van YouTube’s vloggers trekken ondertussen kijkcijfers waar een
gemiddeld televisieprogramma alleen maar van kan dromen.
De introductie van Facebook Live heeft ervoor gezorgd dat elke muzikant, amateur of
pro, huiskamerconcerten kan geven die binnen een mum van tijd honderden,
duizenden of miljoenen views tellen. Snapchat is inmiddels uitgegroeid tot hét
medium voor jongere adolescenten, in de VS heeft 75% van de bevolking tussen 18 en
32 jaar de app op zijn telefoon geïnstalleerd. Wereldwijd worden Snapchat’s stories,
korte video’s geüpload door de gebruikers, dagelijks miljarden keren bekeken. Dit
biedt een schat aan mogelijkheden, voor zowel artiest als consument.
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Vooruitblik
Vooruitkijkend naar 2017 zien we de verdere ontwikkeling van live en de introductie
van virtual reality, die ook de manier van muziek consumeren revolutionair zal
veranderen. Naast het creëren van succesvolle offline evenementen blijft het daarom
voor Buma Cultuur belangrijk om goed in kaart te brengen waar de muziekliefhebber
zich online bevindt, om deze werelden vervolgens samen te brengen. In het huidige
virtuele tijdperk bestaan landsgrenzen immers al lang niet meer en is een nieuwe
ster al over de grens voordat de volgende conferentie plaatsvindt.

3.3 Illustratie bij de trends: de ontwikkelingen van ADE

Stichting Amsterdam Dance Event organiseert sinds 1996 jaarlijks in oktober het
Amsterdam Dance Event (ADE), ’s werelds belangrijkste handelsplatform en grootste
clubfestival voor elektronische muziek en dancecultuur. Het evenement is zowel in
omvang als kwaliteit onderscheidend ten opzichte van andere
(dance)muziekevenementen. ADE staat voor creativiteit, kwaliteit,
talentontwikkeling, innovatie, technologie en ondernemerschap. Het platform ADE
wordt ondersteund door drie pijlers: ADE Festival, ADE Playground en ADE
Conference. Het festival is met ruim 100 locaties, 2.400 optredende acts en 365.000
bezoekers (cijfers 2015) uit de hele wereld een van de grootste clubfestivals ter
wereld.
Conferentieprogramma
Het conferentieprogramma van ADE Conference omvat in de eerste plaats de
internationaal hoog aangeschreven hoofdconferentie ADE Pro en daarnaast acht
subconferenties gericht op verschillende doelgroepen, te weten ADE University,
gericht op studenten en young professionals, ADE Next voor jonge talentvolle
producers en DJ’s, ADE Sound Lab, een nieuw driedaags programma gericht op
experimenteren, geluidsynthese en visualisaties van geluid, Hard Dance Event
(HDE) voor de ‘hard dance’ industrie, ADE Green, gericht op duurzaamheid binnen
de (dance-)muziekindustrie, ADE Beats, gericht op de cross-over tussen urban genres
en elektronische muziek, ADE Beamlab, een conferentie voor VJ’s, videokunst en
stagecrafting en tot slot ADE Dance & Brands, de conferentie die merken met de
dancescene in contact wil brengen.
ADE wil artistiek-inhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van elektronische
muziek en dancecultuur op internationaal niveau signaleren en tijdens het festival
een toonaangevend programma presenteren aan haar publiek, aanwezige media en
de muziekindustrie. Onderdeel van dit doel, en daarmee de relevantie voor Buma, is
het stimuleren en promoten van Nederlands talent in deze internationale context.
ADE en de stad Amsterdam vormen samen hét innovatieve wereldpodium voor
elektronische muziek en is als zodanig een belangrijke motor voor de creatieve en
culturele industrie in Amsterdam en de rest van Nederland. Tijdens het evenement
worden steeds vaker innovatieve tech start-ups gelanceerd, gepitcht aan
investeerders en in de markt gezet. Het project ‘Open House’ is door ADE in 2015
omarmd. Open House is een accelerator programma voor start-ups. Dit programma,
dat in samenwerking met ID&T, verschillende technische universiteiten en corporate
bedrijven is opgezet, heeft ADE op de radar geplaatst van start-ups uit de creatieve
sector. Zij weten dat ADE een interessante plek is geworden om zich in de kijker van
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de creatieve industrie te spelen. De dancesector biedt kansen aan deze bedrijven
aangezien deze sector bij uitstek constant op zoek is naar innovatie. Neem
bijvoorbeeld de live shows van de grotere dancefestivals, daar worden de nieuwste
technologische ontwikkelingen direct in praktijk gebracht. Daarnaast lopen er veel
investeerders rond tijdens ADE. Iedereen wil erbij zijn als de
nieuwe Shazam of Spotify wordt gepitcht.
Export NL dance
Nederlandse dance doet het fantastisch in het buitenland. In volume is dance het
belangrijkste culturele exportproduct van Nederland. De grote internationale
successen van de Nederlandse DJ’s blijkt van grote economische betekenis voor
Nederland. In Nederland gaat hier volgens de meest recente cijfers jaarlijks ruim een
half miljard euro (587 miljoen euro) om. In het meest recente exportonderzoek van
bureau Perfect & More (gepresenteerd tijdens Eurosonic Noorderslag 2014) kwam
naar voren dat dance verantwoordelijk is voor 70 procent van de Nederlandse export
van muziek. ADE als showcasefestival speelt een belangrijke rol in het ontsluiten
van Nederlands repertoire op internationaal niveau. Het succes van Dutch Dance
wordt niet alleen gegenereerd door wereldberoemde DJ’s als DJ Chuckie, Afrojack,
Armin van Buuren, Tiësto, Martin Garrix, Hardwell en Ferry Corsten, maar ook door
tientallen innovatieve artiesten, muziekauteurs en hun uitgevers die ieder binnen
hun subgenre op internationaal niveau opereren.
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Hoofdstuk 4

Beleidsplan 2017-2020
Met de conclusies uit hoofdstuk 2 over wat er niet is gerealiseerd en de analyse over
de uitdagingen uit hoofdstuk 3, hebben we de informatie die de basis vormt voor het
nieuwe beleidsplan.
Gezien alle ontwikkelingen is de kernvraag: welke algemene rol pakt Buma
Cultuur?: de afgelopen jaren hebben we met het uitbouwen en starten van diverse
evenementen voor alle genres de fundering gelegd. Hierop moeten we de komende
jaren proberen nog scherper Nederlands muziekauteursrecht te promoten. Van
organisator zijn we promotor geworden, de volgende slag is om het opgebouwde
netwerk verder te faciliteren en te benutten voor een grotere marktpositie van dat
muziekauteursrecht.
Breder gaat het om het uitbouwen van Buma Cultuur als een relevante
maatschappelijke speler met toegevoegde waarde voor samenleving, onderwijs en
economie. Op die manier wordt ook gewerkt aan een versterking van de reputatie
van Buma in het algemeen.

4.1 Doelstellingen 2017-2020

Onze missie en hoofddoelstellingen zijn bepalend voor de prioriteitsstelling voor de
komende jaren:

Buma Cultuur ondersteunt en promoot het Nederlands
muziekauteursrecht in zowel Nederland als in de belangrijkste
exportmarkten voor de Nederlandse (niet per se
Nederlandstalige) muziek. Het doel is het aandeel op de
Nederlandse markt en buitenlandse markten te vergroten.

Hierbij zullen we bij alles wat we doen, twee zaken in de gaten moeten houden:
1) De muziekauteurs en muziekuitgevers blijven onze belangrijkste doelgroep.
2) Promotie Nederlands muziekauteursrecht, promotie in relevante markten is en
blijft onze belangrijkste opdracht.
Aan beide doelstellingen hebben we de afgelopen jaren primair gewerkt door het
organiseren en promoten van evenementen met een duidelijke Buma branding.
We kunnen nu constateren dat we er daarmee in geslaagd zijn om op alle genres een
duidelijk en herkenbaar evenement te realiseren. Daarmee hebben we ons over de
volle breedte een platform voor promotie verschaft en bijgedragen aan positieve
beeldvorming.
De uitdaging is nu om op dat fundament verder uit te bouwen in het daadwerkelijk
vermarkten en verbreden van het draagvlak voor het Nederlands product, ook in
internationaal perspectief.
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De manier waarop zal passend moeten zijn voor de huidige tijd: vraaggestuurd,
interactief, gepersonaliseerd waar nodig en zoveel mogelijk gebruik makend van de
innovatieve technologische ontwikkelingen.
Zweden is wat dat betreft een goed voorbeeld: zorg voor samenwerking tussen
studio’s in Nederland en zorg dat gedurende het jaar de besten komen om te cowriten met Nederlandse componisten, zoals dat nu bijvoorbeeld al gebeurt tijdens het
ADE. Maak verbindingen tussen genres, zorg voor het beste van het beste. Het imago
van Nederland moet, gedragen door succes van NL dance, er een worden van
hitproducent. Doel is om Nederland meer te positioneren.
We moeten mee met de tijd. Sinds 2009 is muziekconsumptie compleet op de kop
gezet. Hoe gebruiken we Instagram, Facebook en YouTube bijvoorbeeld om online
muziek te promoten. Ook hier is ADE weer een goed voorbeeld met een
miljoenenbereik online.
Het betekent ook het uitbouwen van de eerder voorgenomen database naar een meer
gepersonaliseerde aanpak. Een aanpak als van Bol.com die je ongemerkt van het een
naar het ander leidt, gebaseerd op de voorkeuren die ze al eerder van je hebben
ontdekt, hebben we daarbij voor ogen.
In de directe contacten zullen we meer moeten werken vanuit het concept van
MATCHMAKING, contacten leggen die iets voor elkaar kunnen betekenen. Op alle
evenementen moeten matchmake-momenten zijn met aanwezige internationale
mensen/sprekers. Dat vraagt ook om een gepersonaliseerde aanpak in de ticketing:
deelarrangementen voor het specifieke aandachtsgebied.
Vanuit de schematische aanpak hiernaast kun
je zeggen dat de 2 vorige beleidsplannen zich
hebben geconcentreerd op het verkennen en
bouwen, en een eerste stap hebben gemaakt
met het uitdragen via de Buma branding en de
Buma Music Academy.
Doel is nu om via het op een moderne manier
uitdragen gericht op specifieke doelgroepen en
spelers te komen tot de fase van het oogsten.

Hieronder de actiepunten voor de verschillende deelonderwerpen om daartoe bij te
dragen.

4.2 Hoe krijgt de Nederlandse muziekauteur de plek die hij/zij verdient?

Door de verwevenheid van de muziekauteur en optredende artiest is de focus op
hem/haar bij de meeste evenementen van Buma Cultuur voor de hand liggend. Bij de
Buma Awards gaat het slechts nog om leden van Buma die worden gelauwerd, bij
Eurosonic Noorderslag speelt het overgrote deel van de Nederlandse bands eigen
repertoire en dus NL muziekauteursrecht, zo ook bij ADE. Tijdens de grotere
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evenementen verzorgt Buma (in samenwerking met Buma Cultuur) een aantal
panels die met name gaan over het auteursrecht en de ontwikkelingen op nationaal
en internationaal terrein. Onder de vlag Buma Music Meets Tech geeft Buma
(Cultuur) extra aandacht aan nieuwe ontwikkelingen op het snijvlak van muziek en
techniek. Per evenement is een bepaalde thematiek gewenst. Zo geldt bij zowel
InJazz als Buma Classical dat een onderwerp als ‘Hoe overleef ik als componist?’ een
belangrijk thema blijft. Voor de Nederlandse dj/producers is bij ADE de export en het
aanboren van nieuwe markten belangrijk.
Buma NL
Bij een tweetal evenementen geldt dat juist de componist en tekstdichter niet per se
degene is die op het podium zijn of haar werk vertolkt. Dit zijn Buma NL en Buma
Classical. Hier dient goed te worden gekeken naar de plek die de muziekauteur en/of
haar uitgever daar verkrijgt. Bij Buma NL is dit in 2016 onder andere gedaan door
bij de Buma NL Awards een nieuwe categorie (Hollandse Meester-prijs) toe te
voegen. Deze prijs wordt uitgereikt aan een Nederlandse componist en de uitreiking
daarvan verlegt vanzelf de aandacht naar zijn/haar werk. Daarnaast zijn in 2016 de
snelkookpan-sessies ingevoerd. Workshops waar talentvolle nieuwe componisten aan
het werk gaan met bekende Nederlandse producers of componisten. Dit levert veel
media-aandacht op, waardoor het verhaal over het Nederlands muziekauteursrecht
makkelijk te vertellen is. Ook in de algemene panels aandacht voor Nederlands
repertoire en de promotie daarvan. In 2016 was het openingspanel voor Marco
Borsato. Geen muziekauteur, maar wel iemand die in zijn interview herhaaldelijk
aandacht vroeg voor de componisten die zijn succesrepertoire schreven. Volgend jaar
kijken we naar een bekende Nederlandse muziekauteur en eventueel nog een
additionele prijs voor een Nederlandse componist (talent) ofwel muziekuitgever in
het genre.
Buma Classical
Bij Buma Classical is de verhouding tot de organisatie een andere. Hier is Buma
Cultuur naamgevend sponsor. In de overeenkomst is bedongen dat er panels worden
georganiseerd over, voor en door muziekauteurs. Daarnaast beleefden Nederlandse
werken het afgelopen jaar hun première.
In het algemeen geldt overigens dat ieder team dat aan een evenement van Buma
Cultuur werkt ervan doordrongen is dat er specifieke aandacht vereist is voor het
Nederlands muziekauteursrecht, naast de promotie van de muziek tijdens de diverse
showcases.

4.3 Talentontwikkeling

Buma Cultuur wil ook faciliterend zijn om het talent van de toekomst te laten
ontdekken en een kans te geven. Dat begint in het onderwijs. We willen jongeren op
een moderne manier kennis laten maken met muziek en de creatieve industrie.
De afgelopen jaren hebben we er hard aan gewerkt om het muziekonderwijs weer
terug te brengen op school met als doelgroep de 5 tot 18-jarigen. Het realiseren van
een brede basis levert meer talent op. Doel is om dit nu meer structureel in te
bedden. Buma moet de initiatorrol behouden, maar uitvoerend danwel financieel zou
dit moeten worden opgepakt door het Ministerie van OCW. Gesprekken hierover zijn
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gaande en moeten in de komende periode tot resultaat leiden. Een andere optie is
geld vragen voor de pakketten via de scholen, die dat dan in de bekostiging weer
vergoed zouden moeten krijgen. Voor Buma Cultuur geldt in ieder geval dat de
investering in de Buma Music Academy fors moet dalen. Hierbij is, indien de
overheid het project overneemt, naamsvermelding in principe geen dealbreaker.
Een ander middel voor talentontwikkeling zijn de Muzikantendagen waarop jong
talent letterlijk een podium krijgt. Waar dit nu vaak nog losstaande evenementen
zijn, is nu het doel om deze onderdeel te maken van bestaande evenementen, zoals
bijvoorbeeld Eurosonic-zaterdag. Op deze manier wordt meteen een groter publiek
bereikt en hebben de talenten de mogelijkheid contacten te leggen binnen de
muziekindustrie. Hierbij is de doelgroep specifiek diegenen die een stap verder zijn
dan de deelnemende leerlingen aan de Buma Music Academy.

4.4 Verzelfstandiging en samenwerking

Buma Cultuur moet een aanjager en initiator zijn, maar minder een organisator en
uitvoerder. Dat is een concreet doel voor de komende jaren. Nu we er in geslaagd zijn
in alle genres geslaagde evenementen te ontwikkelen gaan we binnen het totaal van
die evenementen kijken welke daarvan op eigen benen kunnen staan terwijl we er
nog wel de naam van Buma aan kunnen blijven verbinden.
Een goed voorbeeld hiervan is ADE. Dit evenement is in de afgelopen jaren enorm
gegroeid en legt daarmee ook groot beslag op de organisatie van Buma Cultuur. Door
middel van een verzelfstandiging kan ook de ruimte ontstaan voor nieuwe en andere
activiteiten die we willen opzetten. We gaan opnieuw onderzoeken of dat mogelijk is.
Naast verzelfstandiging waar mogelijk, of uitbesteden van projecten, blijft
samenwerking het kernwoord voor de aanpak. Om voldoende draagvlak te hebben in
de sector blijven we altijd actief in overleg met de vertegenwoordigende organisaties
binnen het genre. Ieder evenement van Buma moet, wil het succesvol worden of
blijven, aan het criterium van draagvlak kunnen voldoen, zonder daarbij de
mogelijkheid te verliezen om te blijven vernieuwen.
Samenwerking is er ook met het Ministerie van OCW. Deze richt zich vooral op het
Fonds Podiumkunsten waarmee we de export van - uiteindelijk- alle genres willen
ondersteunen. Minister Bussemaker zegde hiervoor enkele miljoenen toe. De
organisatie krijgt nu vorm, waarbij het voor Buma Cultuur van het hoogste belang is
dat zij bepaalt waar haar inbreng in het totale exportbudget aan wordt besteed.
De eigen inbreng wordt geleverd via onder andere het Topmarketingbudget. Dit
budget, dat promotiecampagnes in het buitenland kan verstevigen, wordt besteed
aan succesvolle acts. In de samenwerking met het Fonds Podiumkunsten zal iedere
band met buitenlandambitie beroep kunnen doen op het Fonds en Buma Cultuur,
waarbij de insteek van Buma Cultuur is dat zij de “balie” wordt van het nieuwe
exportbureau. Hierbij is de eis vanuit Buma Cultuur dat de band minimaal 85%
Nederlands muziekauteursrecht speelt/vertegenwoordigt.
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4.5 Genres en Evenementen
Populaire muziek
Amsterdam Dance Event
Zoals in hoofdstuk 3 beschreven is ADE waarschijnlijk het meest succesvolle
evenement waaraan de naam van Buma is verbonden. Dit evenement krijgt een
steeds groter bereik – ook online – en weet zich ook keer op keer te vernieuwen. Het
is ook een bakermat geworden van ontmoeting en kennisuitwisseling en biedt
daarmee voor Buma geweldige kansen voor matchmaking. Het nieuwe initiatief van
ADE Live kan een vliegwiel worden van nieuwe innovaties en ontwikkelingen in de
muziek. Aan Buma de taak om ervoor te zorgen dat ook het Nederlands product daar
volop onderdeel van uit blijft maken.
Eurosonic Noorderslag
Ook dit evenement is een gevestigde naam in de muziekcultuur van Nederland en
heeft zich meer dan bewezen. De toekomst daarvan is daarmee ook helder: Eurosonic
kan op eigen benen staan. De productie van zowel de conferentie als het
showcasefestival ligt op termijn in Groningen. Buma Cultuur blijft wel inhoudelijk
verantwoordelijk voor de seminars en heeft zitting in directie Stichting Noorderslag,
maar voert in Hilversum geen werkzaamheden meer uit voor het evenement. Doel is
om dit in 2018 volledig gerealiseerd te hebben.
Buma ROCKS!
In 2016 heeft de vierde editie van Buma ROCKS!, een evenement voor en door
liefhebbers van het hardere muziekgenre, plaatsgevonden. Buma Cultuur werkt
hierin samen met Mojo Concerts en FortaRock en verzorgt een
conferentieprogramma bestaande uit een belangrijke spreker, talkshow en een
‘heavy’ BBQ. Tijdens de avonduren staan er showcases van talentvolle Nederlandse
rock- en metalbands op het programma. Met Buma ROCKS! wil Buma Cultuur
samen met Mojo Concerts en FortaRock een bijdrage leveren aan het internationale
succes van dit genre, onder andere door belangrijke internationale
festivaldirecteuren, agenten en bookers kennis te laten maken met het potentieel van
Nederlandse bands en hun Nederlands muziekauteursrecht.
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Buma NL
Buma NL is ooit begonnen als Hollandstalig evenement, maar is de afgelopen jaren
verbreed naar Nederlandstalig. Buma NL bestaat uit een conferentieprogramma
overdag en een festival en een awardshow in de avond, alles in het teken van het
beste uit de Nederlandstalige muziek. De opzet is enerzijds om professionals uit de
industrie op de hoogte te brengen van wat er speelt en de sector te mobiliseren, te
faciliteren en te versterken om uiteindelijk de erkenning voor de Nederlandstalige
muziek en Nederlands muziekauteursrecht te vergroten. Anderzijds om het publiek
een programma te bieden van het beste uit de Nederlandstalige muziekindustrie. De
komende jaren kijken we naar de mogelijkheden om het evenement nog breder neer
te zetten, met bijvoorbeeld de toevoeging van een onderdeel kleinkunst.
Buma Awards
Sinds enkele jaren het moment waarop de makers van hits in de schijnwerpers
staan. Is daarmee ook het moment geworden om aan ‘Nederland’ te vertellen dat er
een grote groep mensen achter de schermen werkt aan hun favoriete muziek.
Jazz en wereldmuziek
InJazz
InJazz is de nieuwe naam van de Jazzdag. Mede door de internationalisering van het
evenement kozen wij voor een naam waaronder allerlei takken van het jazzweekend
in Rotterdam kunnen worden gehangen. Denk hierbij aan Edisons Jazz en de
European Jazzcompetitie. Deze laatste moet zorgen voor relevant bezoek van
buitenlande programmeurs en festivaldirecteuren en voor het programmeren van
meer Nederlandse jazz op buitenlandse podia. De koppeling met de (Buma) Boy
Edgar-prijs blijft bestaan. Hiermee en met een aantal handelsmissies met
Nederlandse jazz naar interessante markten wereldwijd heeft Buma Cultuur het
hele jaar door actieve aandacht voor jazz uit Nederland. Tijdens het North Sea Jazz
Festival wordt in samenwerking met het festival een focus georganiseerd op de
Nederlandse acts en daarmee Nederlands muziekauteursrecht en een aantal
ontmoetingen van buitenlandse jazzprofessionals. Jaarlijks organiseert Buma
Cultuur ook in samenwerking met Dutch Performing Arts de ledenstand tijdens
Jazzahead de voornaamste Europese Jazz Beurs.
Hedendaags klassiek
Buma Classical
Het genre hedendaags klassiek gecomponeerde muziek heeft nog steeds te kampen
met de aanzienlijke bezuinigingen. De afgelopen jaren is het aantal festivals en zalen
dat deze muziek in Nederland en buitenland programmeert aanzienlijk gedaald. Dit
wordt ook veroorzaakt door het feit dat een groot deel van de ensembles is verdwenen
of minder in staat is om concerten te realiseren. Daarom is het voor de komende
periode nog uiterst nuttig om naast het zelf organiseren van een event ook een aantal
partijen in de markt te blijven ondersteunen.
Op Buma Classical komt de sector jaarlijks bij elkaar. Premières van stukken,
masterclasses, discussies over dan spelende onderwerpen en prijzen richten een
weekend lang de schijnwerpers op de hedendaagse componist. Tevens is er een
internationaal evenement Classical Next dat waarschijnlijk nog enkele jaren in
Nederland zal blijven. Ook hiervoor zal Buma Cultuur op zoek gaan naar effectieve
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samenwerkingsvormen, waarbij voorop staat dat de aandacht uit moet gaan naar de
componist en muziekuitgevers en niet per se of primair naar het orkest of de
orkestleden.
Componist des Vaderlands
De eerste Componist des Vaderlands heeft zeer goed gewerkt en behoorlijk wat
media-aandacht opgeleverd voor de componist zelf maar ook zijn vakgenoten. In de
komende vier jaar zouden nog twee maal nieuwe componisten voor deze functie
moeten worden aangesteld.
De eerste opvolger, Mayke Nas, is tijdens Buma Classical 2016 aangesteld.
Naast deze twee hoofdactiviteiten voor hedendaags klassiek is het goed om een
aantal festivals en te blijven ondersteunen en een budget beschikbaar te stellen om
deel te nemen in internationale samenwerkingsverbanden. Voor deze sector is
coproductie meer regelmaat dan uitzondering en zorgt in die zin ook voor meer
bekendheid van de componisten in het buitenland. Het instellen van een
coproductiefonds met garantie van een aantal internationale uitvoeringen zou te
overwegen zijn.
Kleinkunst
Annie M.G. Schmidtprijs
Buma Cultuur maakt de Annie M.G. Schmidtprijs mogelijk. Dit doet zij sinds 2016
door een selectie van zes theaterliederen te nomineren. Tijdens een feestelijke
prijsuitreiking in Theater Bellevue te Amsterdam wordt in het bijzijn van de sector
de winnaar van de Annie M.G. Schmidtprijs bekend gemaakt. Deze nieuwe opzet
leverde veel meer aandacht op voor het theaterlied en haar makers en zal ook de
komende jaren worden voortgezet.
In de ochtend wordt sinds twee jaar een kleine workshop/conferentie georganiseerd
die hopelijk de komende jaren nog kan groeien in aantal deelnemers. Ook wordt er
nagedacht om in de toekomst na het verdwijnen van de Willem Wilminkprijs voor het
beste kinderlied om een Annie Junior (werktitel) uit te gaan reiken aan het begin
van de Annie M.G. Schmidtprijs uitreikingsmiddag.
Met een aantal producenten wordt bekeken hoe nieuw aanbod van theaterliederen
onder de aandacht van theater- en schouwburgprogrammeurs kan worden gebracht.
Het is goed een beperkt budget voor incidentele acties op dit vlak beschikbaar te
houden. Daarnaast is al eerder gezegd dat samenwerking met Buma NL een (extra)
optie is.
Multimedia
Buma Music in Motion
Buma Music in Motion is sinds 5 jaar het evenement dat componisten en publishers
samenbrengt, informeert en inspireert over het gebruik van muziek bij andere media
zoals televisie, reclame, film en games. Verwacht wordt dat het evenement gestaag
maar met kleine stappen vooral internationaal zal blijven groeien. Daaromheen
wordt met onder andere leden van BCMM gezocht naar een structurele, effectieve en
meer uitgebreide manier van promotie van deze muziekvorm. Hierbij is
matchmaking het belangrijkst. Wij zorgen voor gesprekken met potentiële klanten op
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de evenementen die ertoe doen. In Los Angeles, maar ook en vooral in Europa. We
kijken nu naar een abonnementsvorm, waarbij we zorgen voor contacten, goedkope
entree op beurzen etc. Samenwerking met filmfestivals blijft bestaan en wordt
uitgebreid.
Daarnaast blijft Buma Cultuur in overleg om te bezien of er ondersteuning mogelijk
is om Nederlandse componisten een zo goed mogelijke concurrentiepositie te geven in
tax shelter situaties.
Om die reden zou een budget beschikbaar moeten zijn om, in geval van mogelijke
bijdrages, het proces te sturen zodat er eerder de keuze wordt gemaakt voor
Nederlandse componisten.

4.6 Marketing en promotie

In de afgelopen jaren heeft Buma een professionaliseringsslag doorgemaakt in haar
PR-, PA- en communicatiebeleid. Van een defensieve speler is Buma een proactieve
en interactieve communicator geworden richting haar verschillende stakeholders:
leden, klanten, overheid en de media. Daarmee is Buma ook in staat gebleken een
meer leidende rol te nemen in het debat over auteursrecht. Issues kunnen beter
worden beheerst door actuele monitoring van ontwikkelingen en berichtgeving op de
sociale media. Door snel te reageren en antwoorden te geven op vragen door een
actief community management wordt reputatieschade beperkt en/of voorkomen. Eind
2016 zal er een onderzoek worden gehouden onder de leden van Buma om te
inventariseren waar zij behoefte aan hebben voor wat betreft verdere promotie en
ondersteuning.
Voor eventbeheer, CRM, e-mailmarketing, business intelligence en e-commerce wil
Buma Cultuur vanuit haar marketingdoelstellingen komen tot een verandering in de
organisatie van ICT en applicaties. Waar nu nog sprake is van een gesloten systeem
van een aanbieder met hoge kosten tot gevolg bij eventuele aanpassingen, is het de
wens om te komen tot een meer flexibele en agile aanpak waarbij er sprake is van
een database waarvan het intellectueel eigendom bij Buma Cultuur ligt met
daaromheen een flexibele ring van applicaties voor CRM, eventbeheer, e-mail
marketing, business intelligence en e-commerce waarbij gekozen kan worden voor
verschillende aanbieders van in de markt succesvol gebleken producten. Op die
manier kan ook beter worden aangesloten op de specifieke wensen van de
samenwerkingspartners.
Doel is ook om te komen tot geautomatiseerde persoonlijke salesberichten met
gepersonaliseerde productaanbiedingen voor events. Voor het stap-voor-stap
ombouwen van deze database is budget nodig.
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4.7 Organisatie en Budgettering

Met een budget dat niet verder zal stijgen, zal Buma Cultuur prioriteiten moeten
stellen en keuzes moeten maken. Dit kan onder ander door te kiezen voor een andere
rol bij evenementen zoals hierboven beschreven. Ook zal Buma Cultuur blijven
zoeken naar andere inkomstenbronnen. De afgelopen jaren is dit bedrag jaarlijks
toegenomen en hebben we de afnemende donatie vanuit Buma kunnen opvangen,
zodat dit niet ten koste is gegaan van het aantal evenementen en bijdragen. Het lean
en mean houden van de organisatie helpt hier ook bij. Dit heeft echter wel een grens:
voor het goed kunnen blijven vervullen van de regierol is er wel een basis nodig van
kennis en kunde binnen alle genres. Op die manier kunnen we ook excellentie in
service bieden die we onszelf ten doel stellen. Daarnaast staat wat Buma Cultuur
betreft afsplitsing van het Amsterdam Dance Event als stichting nog steeds hoog op
de lijst. Met een immer groeiend evenement en een agenda waarbij het hele jaar –
vrijwel maandelijks – een Buma Cultuur-evenement wordt georganiseerd, groeit de
druk op de organisatie en daarmee vooral op de evenementen die in de maanden voor
en na ADE worden gehouden.
De inkomsten van derden van Buma Cultuur over de afgelopen jaren ontwikkelden
zich als onderstaand:
2009
729.741

2010
1.163.111

2011
1.338.425

2012
1.356.253

2013
1.715.728

2014
1.916.147

2015
2.609.820

*bedragen uit de geconsolideerde staat van baten en lasten Buma Cultuur
**inkomsten Eurosonic Noorderslag worden niet in begroting/staat van baten lasten Buma Cultuur meegenomen, maar in die
van stichting Noorderslag

Doel moet zijn deze inkomsten blijvend te laten toenemen. Immers additionele
inkomsten kunnen worden aangewend in het (nog) beter en effectiever maken van de
evenementen en activiteiten van Buma Cultuur.
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Hoofdstuk 5

Beleidskader(s) en doelstellingen
2017-2020 (samenvatting)
Buma Cultuur ondersteunt en promoot het Nederlands muziekauteursrecht in zowel
Nederland als in de belangrijkste exportmarkten voor de Nederlandse (niet per se
Nederlandstalige) muziek. Het doel is het aandeel op de Nederlandse markt en
buitenlandse markten te vergroten.
Om dit zo efficiënt mogelijk te doen, houdt Buma Cultuur een aantal kaders en
doelstellingen te allen tijde bij de hand, daar waar programma’s, projecten of
evenementen gepland en uitgewerkt worden.
Te weten:


Buma Cultuur wil een aanjager en initiator zijn, steeds minder een organisator en
uitvoerder. Dit betekent voor de oudere en grotere evenementen van Buma
Cultuur, dat gezocht wordt naar een manier waarop deze zichzelf kunnen
financieren, waarbij een loskoppeling van (als al aanwezige) productie een
onderdeel is van de planning.



Buma Cultuur zal steeds meer tijd besteden aan het inzetten van haar in de
afgelopen jaren opgebouwde netwerken in diverse genres. Wij maken voor
Nederlandse muziekauteurs en -uitgevers programma’s op maat, door bijvoorbeeld
rechtstreeks contact te leggen tussen leden van Buma en de internationale
(relevante) spelers.



Buma Cultuur geeft op al haar evenementen ruim aandacht aan het Nederlands
muziekauteursrecht, niet alleen middels matchmaking, maar ook in seminars. Bij
het uitreiken van prijzen zullen altijd een of meerdere prijzen worden uitgereikt
aan een Nederlandse muziekauteur of -uitgever. Opdat het Nederlandse
muziekauteursrecht een prominente rol speelt op de evenementen van Buma
Cultuur, ook als daar geldt dat de componist of tekstdichter niet per definitie
diegene is die ook de muziek (op het podium) vertolkt.



Buma Cultuur werkt nauw samen met Buma opdat relevante discussies plaats
kunnen hebben tijdens seminarprogramma’s op evenementen van Buma Cultuur.



Buma Cultuur koppelt de naam Buma aan haar evenementen, opdat in de
communicatie het verhaal Buma eenvoudiger te vertellen is, waarbij Buma
Cultuur met name het belang van de leden van Buma zal onderstrepen in haar
uitingen, persmomenten etc.



Buma Cultuur werkt daar waar mogelijk samen met vertegenwoordigende
organisaties binnen het genre.



Financieel zoekt Buma Cultuur actief naar financiers voor haar evenementen.
Sponsoren zijn hier naast Sena het eerste waar aan gedacht moet worden, maar
ook Dutch Impact, een exportprogramma van Buma Cultuur in samenwerking met
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het Fonds Podiumkunsten, is een voorbeeld van hoe financiering kan werken. Hier
vult de overheid aan en matcht het bestaande investeringen van Buma Cultuur,
opdat wij meer en effectiever kunnen opereren. Algemeen is een doel van Buma
Cultuur haar inkomsten uit derden jaarlijks te laten groeien, opdat haar
activiteiten ook kunnen (blijven) groeien.


Op evenementen waar veelal de componist en/of tekstschrijver niet per se degene
is die op het podium zijn of haar werk vertolkt, zoekt Buma Cultuur naar een
duidelijke rol van haar leden op het evenement. Sprekende voorbeelden hiervan
zijn Buma NL en Buma Classical. Hier worden panels rondom
muziekauteursrecht (inclusief deelnemende muziekauteurs en -uitgevers)
georganiseerd, maar ook bij het uitreiken van prijzen wordt ruim aandacht
geschonken aan muziekauteurs. Zij worden daarnaast ook ingezet in de PR
rondom een evenement.



De evenementen van Buma Cultuur zijn stuk voor stuk in een andere levensfase.
Doel is om ieder evenement uit te laten groeien tot een groot, invloedrijk en voor
de Nederlandse muziekauteur en muziekuitgever relevant evenement. In principe
proberen we dit uitbouwen te doen met een continue investering, additionele
kosten proberen we door derden te laten betalen.



Wat betreft communicatie(middelen) maakt Buma Cultuur de komende tijd een
slag naar maximale eigentijdse communicatie, waarbij meer en meer gebruik
wordt gemaakt van online.



Buma Cultuur wil faciliterend zijn, daar waar het gaat om het ontdekken van het
talent van de toekomst, door jongeren op een eigentijdse manier kennis te laten
maken met het maken van muziek en de creatieve industrie.



Buma Cultuur wil een levenslang onderdeel uitmaken van het professionele leven
van een Nederlandse muziekauteur, hij of zij zal altijd een keer gebruik maken
van een van onze evenementen of programma’s.
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