
(un)heard.
Developing talent

“Elk talent verdient een creatief en zake-
lijk team om mee te werken, een trouw 
luisterend publiek en een podium. Hoe 
klein of hoe groot. Ik zie het als mijn mis-
sie om dit mogelijk te maken.”  
- Jerrald Justin, oprichter (un)heard.

(un)heard. geeft talent de kans om zonder tekort- 
komingen muziek te maken en het naar buiten 
brengen van een creatief totaalplaatje.
Talent die niet in een hokje passen worden snel bes-
tempeld als “moeilijk”. (un)heard. biedt hulp aan talent 
dat voor elk stukje aandacht moeten vechten. 

In de afgelopen jaren is er een culturele kaalslag in 
Nederland geweest, wat betekent dat er veel minder 
stichtingen, podia en media zijn voor muzikaal talent. 
Het huidige aanbod is volgens minister van Kunst en 
Cultuur van Engelshoven ook geen goede afspie-
geling van de verschillende voorkeuren in de samen-
leving. Recentelijk introduceerde zij een nieuw cultu-
urbeleid, ‘Cultuur voor iedereen’, waarin zij aandringt 
op meer diversiteit in de culturele sector de komende 
jaren. (un)heard. zet deze nieuwe ontwikkelingen 
direct om in actie door muziektalenten uit minder 
voorkomende genres een podium te geven en te 
ondersteunen, zodat zij makkelijker kunnen concur-
reren met het muzikale aanbod van vandaag de dag. 
Met behulp van investeerders hoopt de stichting het 
gat te kunnen vullen en zo het publiek van het talent 
te vinden.
 
(un)heard. is een stichting die talent helpt, op een an-
dere manier dan dat zij van de industrie gewend zijn. 
De stichting ontwikkelt het totale plaatje van talenten 
en gebruikt dit om succes te boeken. Momenteel is 
er beperkte mogelijkheid tot uitbrengen van muziek 
en gebeurt dit doorgaans kleinschalig. Veelal omdat 
het talent zelf verantwoordelijk is voor het budget. De 
stichting hoopt talent de kans te geven product uit 
te brengen zonder het risico dat ze er financieel aan 
onderdoor gaan. Talenten zijn na dergelijke invester-
ingen (waaruit niet direct resultaat komt) vaak ge-
noodzaakt te stoppen met het maken van muziek.  

De doelstelling van de stichting is om vanuit een alle-
somvattende strategie een imago uit te bouwen, een 
concept te versterken en beiden effectief te promo-
ten. In eerste instantie zal de stichting zich vooral 
richten op muzikaal talent, in de toekomst zal er ook 
gewerkt worden met talent uit andere creatieve dis-
ciplines.

Doelstelling (un)heard.
Het promoten en ontwikkelen van artiesten die niet 
binnen de lijntjes van de hedendaagse popmuziek 
kleuren. Talenten die afwijken van de norm en thuis- 
horen in een subgenre, waar de huidige industrie niet 
in investeert in verband met het hoge risico.

(un)heard.



work case

Marle Thomson is een Nederlandse zangeres. Ze trad 
o.a. op in Paradiso, De Uitmarkt en AMS Fashion 
Week. Ze was te zien bij DWDD, te horen op Radio 

1, 2 en 6 en Elle Magazine noemde haar Powervrouw van het 
jaar. Thomson werkt in concepten, niet zomaar in losse liedjes: 
"Toen ik mijn EP presenteerde in Paradiso heb ik de zaal laten 
aankleden met ongeveer 40 bomen en planten. Iedereen die 
erbij was die avond was blown away, zelfs de werknemers van 
Paradiso hadden de zaal nog nooit zo gezien. Toen wist ik, dit 
is wat ik wil. Mijn muziek werd versterkt door deze prachtige 
entourage en ik kon mensen een totaalbeleving bieden. Tot mijn 
grote spijt heb ik dit sinds die avond nooit meer kunnen doen, 
puur door het gebrek aan geld. De industrie was enthousiast 
maar niemand durfde met mij het risico te nemen en in mij te 
investeren. Ik kon het me gewoonweg niet permitteren om dit 
nogmaals te doen. Al mijn geld zat al in de EP: de opnames, 
het mixen / masteren, het drukken, de foto’s en het grafisch 
ontwerp, om maar wat te noemen. Daar heb ik een grote kans 
moeten laten liggen. Ook het feit dat een zender als Radio 6 
Soul & Jazz is wegbezuinigd is voor mij echt een gemis; daar 
werd mij een podium geboden en mijn muziek gepromoot. 
Omdat ik geen mainstream muziek maak, wordt mijn muziek 
momenteel helaas amper op andere stations gedraaid en is 
mijn bereik kleiner dan ik zou willen.” 
- Marle Thomson 

Voor Jerrald maakte deze avond veel duidelijk: “Wat daar 
op die avond gebeurde was magisch. Dat het daarna 
niet heel hard ging met haar carrière was onverwacht, 

het bleef eigenlijk gewoon te stil. Een nieuw talent probeerde 
in een industrie, die veelal gerund wordt door grote spelers, 
door te breken. Wat ik later hoorde was dat men de muziek 
prachtig, maar toch te "moeilijk" en niet mainstream genoeg 
vond. Ik merkte toen al dat deze kwestie voor het grote publiek 
niet speelt, zij hebben deze “struggles” van talenten niet door. 
Daar is het idee van de stichting ontstaan. Ik wil iets losmaken, 
een discussie starten en zo een plek creëren voor creatief 
talent dat zich misplaatst en niet gehoord voelt. Die talenten 
verdienen het ook om een team te hebben dat met hen samen 
aan een carrière werkt. Door het gebrek aan budget is er nooit 
een zogenoemde boardmeeting voor ze en blijft het een beetje 
een David en Goliath verhaal. Het is gewoonweg te duur om een 
kamer vol professionals samen te krijgen, laat staan de ideeën 
op het podium tot leven te laten komen. Wij gaan dat mogelijk 
maken voor de talenten.” 
- Jerrald Justin



uniquesellingpoints

•  (un)heard. is een stichting voor en door creatieve mensen. In 
een industrie waarin vaak naar winst gekeken wordt in plaats 
van culturele winst, gaat de stichting product maken met 
diepere lagen. Diversiteit en kwaliteit over kwantiteit, wat de 
uitkomst ook zal zijn.

• De stichting hoopt een culturele bijdrage te kunnen doen 
aan het huidige beeld in de (muziek)wereld. Dit door talent te 
helpen hun eigenheid te versterken, in plaats van in te perken.

• De stichting zal op basis van businessplannen diensten 
en/of geld beschikbaar stellen om aan de carrière van 
desbetreffende artiest te werken. Een beginnend talent moet 
met zijn/haar eigen geld vaak kiezen uit:  
- kwalitatieve opname muziek OF  
- persfoto’s OF 
-  video’s maken OF  
- promotie betalen OF  
- zichzelf simpelweg in eigen levensonderhoud kunnen 
voorzien.  
Hierdoor wordt er nooit het onderste uit de kan gehaald. De 
stichting wil met een oog voor detail aan carrières bouwen.

• (un)heard. zal met een buddy-systeem werken: Niet alleen 
artiesten krijgen een gerichte kans, ook alle medewerkers 
eromheen, zoals beginnende fotografen, videomakers, 
stylisten e.d. Ervaren personeel wordt alleen ingehuurd indien 
er een stagiaire bij betrokken kan worden.

• Daarnaast sluit de stichting zich aan bij het nieuwe werken. 
(un)heard. staat voor creatief werken en creëert een plek 
waar professionals zijn/haar eigen werkmethodes kunnen 
toepassen.



Talenten
Talenten krijgen de kans een concept te creëren. De stichting is in het leven geroepen 
om zonder winstoogmerk talenten te kunnen ontwikkelen. Dit alles gebeurt op basis 
van een concept/business plan wat uitgewerkt is door het team en goedgekeurd is 
door de directeur van de stichting.

Investeerders
Investeerders krijgen de kans om talenten te helpen hun potentieel te bereiken en 
een bijdrage te doen aan het creëren van nieuwe muziek en kunst. De stichting wil 
dat investeerders onderdeel zijn van veel meer dan de carrière van het talent alleen: 
ze steunen de cul turele ontwikkeling van ons land en maken deel uit van een com-
munity.

Het publiek
De Nederlandse pop-muziekwereld lijkt zich veelal te focussen op mainstream  
muziek waaruit winst te behalen valt, daardoor is het voor een artiest waarvan het 
product niet 1 op 1 ergens past, bijna onmogelijk door te breken. De subculturen in 
Nederland zijn verkleind en moeilijker te vinden. Omdat de subgroepen kleiner zijn 
geworden is het bijna onmogelijk voor artiesten die niet in de norm vallen om geld  te 
verdienen. Het mainstream publiek moet daarin de subgroepen supporten. Daar ligt 
echter het probleem, de huidge instagram-generatie lijkt niet meer op zoek te zijn 
naar nieuwe muziek of eigenheid. Iedereen lijkt op elkaar en luistert naar de zelfde 
muziek. De huidige generatie is gevoelig voor likes, aantal views en shares, iets wat 
ervoor zorgt dat eentonige mainstream een steeds grotere plek inneemt: het inter-
net versterkt de populariteit van muziek die in een hokje past. De stichting gaat op 
de barricade staan voor creatievelingen die niet in het geregisseerde stramien pas-
sen. Met een op maat gemaakt product en bijbehorend plan, hoopt de stichting een  
publiek voor de talenten te vinden en duurzaam aan zich te kunnen binden. Alles om 
de muziek en de brand van de artiest te versterken.

Omdat talenten vaak zelf veel aspecten moeten invullen met betrekking tot hun cre- 
atie, komen ze niet snel bij de kern van hun eigen product: “Wat ik heb gezien de af-
gelopen jaren is dat er veel talenten zijn die opeens een stap maken naar professio-
neel muzikant zijn. Ze raken vaak overspoeld door wat er op ze afkomt. De talenten 
krijgen bij de stichting, naast de creatieve hulp, een x aantal uur legal/administratieve 
support voor contracten e.d., waardoor ze meer ruimte krijgen creatief te zijn.”
  - Jerrald

Who will benefit?

De industrie
Professionals uit de muziekindustrie krijgen de kans om buiten de lijntjes te werken 
en aan iets te werken wat een impact maakt. Creatief zijn zonder grenzen. Jonge 
professionals krijgen zo ook sneller een kans om met gevestigde professionals te 
werken en zo hun netwerk uit te bouwen. Verder wil (un)heard. de discussie over het 
gebrek aan ontwikkeling van creatief talent in het algemeen starten.

Team

De stichting is opgericht door Jerrald Justin met in het team o.a. Anke Meijer, Brian 
Spaans, Roel van Rooij, Annemarie van Bellegem en Georges Kool.

• Jerrald is artiesten developer/manager.
• Anke is registeraccountant partner bij accountants- en belastingadviseursbed-
       rijf PwC.
• Georges is managing director geweest bij MixMash en werkt nu als A&R man-

ager voor CTM.
• Brian is registeraccountant en head of finance bij bunq.
• Annemarie is Kinderarts Sociale Pediatrie met specialisatie eetstoornissen. Ze is 

werkzaam in Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie AMC.
• Roel is Hoofd Business Curriculum POP Afdeling / Producer op Conservatorium 

van Amsterdam en was jarenlang boeker bij AT, Radar en DOX.

Samen met een team van experts (in wisselende samenstelling en op verschillende 
vlakken) en stagiaires zal er samen met de artiest 2 jaar lang gewerkt worden aan de 
ontwikkeling van het talent. Zo leert het talent alle skills die nodig zijn om op langere 
termijn mee te kunnen in de muziekwereld. “(un)heard. is een volledig nieuw con- 
cept. Het unieke is dat de stichting zich focust op het neerzetten van een totaalcon- 
cept. Hierdoor brengt het talent niet alleen muziek uit maar ook foto’s, video’s enz. uit 
die de beleving van de muziek visualiseren en daardoor ondersteunen.”
- Jerrald
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 Waar zien we de stichting over 1 jaar, 2 
jaar en 5 jaar? 
 
- Over 1 jaar:
• is er een team van professionals gevormd en zijn 

sponsors/ investeerders gevonden voor de verdere 
ontwikkeling van de stichting.

• de eerste talenten zijn in ontwikkeling en hebben 
iets uitgebracht.

• in dit jaar wordt gestart met het opzetten van teams 
voor andere disciplines dan muziek. Hierdoor wordt 
het steeds duidelijker dat (un)heard. niet zomaar 
een stichting is maar een community en movement 
voor creatief talent.

- Over 2 jaar:
• heeft de stichting het eerste succes behaald en 

zijn de middelen gegroeid door het succes en de 
bekendheid van de stichting. Hierdoor kan de stap 
gemaakt worden naar talent buiten Nederland.

• ook is dit het moment voor de stichting de talenten 
uit jaar 1 vaarwel te zeggen en te starten met een 
nieuwe groep talenten.

- Over 5 jaar:
• is (un)heard. een gevestigde naam in de muziek-

wereld.

• er zijn artiesten die verder gegroeid zijn in hun 
carrière, die nu ambassadeur zijn van de stichting 
en die nieuwe talenten helpen hun carrière van de 
grond te krijgen.

• op dit moment zijn de stagiaires die in jaar 1 zijn 
begonnen  professionals en werken voor de 
stichting. 

• Ook zijn we op het punt gekomen dat de 
inkomstenstroom groot genoeg is dat het kan 
bijdragen aan de budgetten van de stichting. planning



I am 
(un) heard.

Contact
Jerrald@iamheard.com

+31 6 14 77 94 92


