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‘Een wereld van succes’ geeft inzicht in 
de dynamiek van de Nederlandstalige 
muziekbusiness en beschrijft de pro-
fessionele context van de artiest in dat 
verband. Aan de hand van de dagelijkse 
werkpraktijk van Volendam Music BV 
en van Lukassen Produkties wordt 
bloot gelegd welke factoren cruciaal 
zijn om in de hedendaagse Nederlands-
talige muzieksector succes te organi-
seren en te managen. ‘Een wereld van 
succes’ ontrafelt de belangen die een 
rol spelen, analyseert de wijze waarop 
daarmee wordt omgegaan en geeft de 
impact daarvan op het succes van de 
artiest weer. 

Het onderzoek dat de basis vormt van 
‘Een wereld van succes’ is uitgevoerd 
in de jaren 2010 tot en met 2012. Het 
onderzoek naar Volendam Music BV 
spitst zich toe op de wijze waarop 
Jaap Buijs met zijn kinderen, Alice en 
Aloys, te werk gaat met Jan Smit, Nick 
& Simon, de 3JS en Monique Smit. Het 

onderzoek naar Lukassen Produkties 
behelst de gang van zaken achter de 
schermen bij het Megapiratenfestijn 
en betreft ook de wijze waarop Lukas-
sen Produkties volkszanger Winnie, de 
band Hike en het feestduo de Gebroe-
ders Ko begeleidt. Hoewel Volendam 
Music BV en Lukassen Produkties ver-
schillen in hun werkwijze, komen hun 
succesfactoren wel overeen. Toetsing 
van deze factoren bij een viertal col-
lega-bureau’s en een tweetal kenners 
van de (internationale) muziekbusiness 
levert een consistent beeld op van de 
factoren die cruciaal zijn voor succes.

‘Een wereld van succes’ laat zien dat 
in de muziekbusiness succes gestoeld 
is op de input en het samenspel van 
alle betrokkenen, ongeacht hun forme-
le onderlinge verhoudingen. Daarmee 
weerlegt het theorieën in de gangbare 
managementliteratuur die uitgaan van 
het principe dat formele verhoudingen 
juist leidend zijn voor succes en dat een 

cultuur met veel ruimte voor meningen 
en eigen werkwijzen van (individuele) 
betrokkenen succes in de weg staat. 
‘Een wereld van succes’ bevat daarom 
niet alleen handreikingen voor profes-
sionals in de muziekbusiness, maar het 
kan ook organisaties in andere sectoren 
helpen succesvol(ler) te zijn.
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