Jaarverslag 2021

Mediahuis
Jaarverslag 2021

Inhoud

Voorwoord
Thomas Leysen

Interview
Paul Verwilt

IMPACT
Marcella Breedeveld

5

30

44

Interview
Gert Ysebaert

Mediahuis
Marketplaces

Journalistiek die
ertoe doet

6

33

46

Jaaroverzicht
België

Mediahuis
Ventures

Ruimte voor talent

10

36

48

Jaaroverzicht
Nederland

Radio

Groene transitie

14

38

51

Jaaroverzicht
Ierland

Regionale TV

Toelichting financiële resultaten
Kristiaan De Beukelaer

20

40

52

Jaaroverzicht
Luxemburg

Flanders
Classics

Financiële resultaten

24

42

54

Medienhaus
Aachen

Bestuur &
Management

28

56

2021 is het jaar waarin Mediahuis zijn
volle potentieel toonde
Al onze nieuwsmerken konden voortbouwen op het elan van
2020 en we zijn zeer trots dat het aantal abonnees van de
groep meer dan 1,7 miljoen bedraagt. Onze journalistiek werd
niet alleen gewaardeerd door onze 10 miljoen lezers, maar
we werden ook in de verschillende landen onderscheiden
met een reeks prestigieuze journalistieke prijzen.

Foto Jeroen Vranckaert

Onze financiële resultaten bereikten een recordniveau. Eind
2021 was Mediahuis netto schuldenvrij en was de omzet van
onze groep vier keer zo hoog als bij de oprichting in 2014. Dit
zijn indrukwekkende prestaties. Het Mediahuisrecept, dat
kan samengevat worden als liefde voor de journalistiek, het
koesteren van de papieren krant gecombineerd met doorgedreven digitalisatie en sterke kostendiscipline, werkt heel
duidelijk.
De acquisities van 2020 werden snel en op een doeltreffende wijze geïntegreerd en zowel Mediahuis Luxemburg
als Mediahuis Noord maken hun beloftes al ten volle waar.
Mediahuis Ventures kwam op kruissnelheid met een reeks
investeringen in prikkelende jonge ondernemingen. Onze
marketplaces en radio’s herstelden na een moeilijker 2020
dat sterk geïmpacteerd was door de COVID-pandemie.
Begin 2022 concretiseerden we tenslotte onze eerste stap
in Duitsland, met de afronding van de overname van de
Aachener Verlagsgesellschaft en op die manier de verwerving van een meerderheidsbelang in Medienhaus Aachen.
Mediahuis ging het voorbije jaar ook een aantal belangrijke bijkomende maatschappelijke engagementen aan. Zo
verbonden we ons aan het Science Based Targets initiative
met betrekking tot het terugdringen van onze CO2-uitstoot.
We investeerden in onderzoek naar het vertrouwen in onze
nieuwsmerken zodat we dit verder kunnen versterken. En we
stelden duidelijke diversiteitsdoelstellingen. Tenslotte stonden we mee aan de wieg van Pluralis, een investeringsplatform dat wil bijdragen tot de mediapluraliteit in die Europese
landen waar deze bedreigd wordt.
Ik wil onze teams dan ook eens te meer bedanken voor hun
indrukwekkend professionalisme en hun veerkracht in een
heel intens jaar dat nog steeds gekenmerkt werd door de
COVID-pandemie. Ik dank eveneens mijn medeaandeelhouders voor hun volgehouden steun voor ons ambitieus traject
en bovenal ook onze lezers, luisteraars, kijkers en andere
klanten voor hun blijvend vertrouwen in onze merken.

Thomas Leysen
Voorzitter
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Gert Ysebaert
CEO Mediahuis groep

We ontmoeten elkaar op een bijzondere plek: hoog boven
in de A’DAM-toren, met weids zicht over het centrum
van Amsterdam en het IJ. Tot 2009 zetelde in dit gebouw de directie van het Koninklijke Shell Laboratorium.
Tegenwoordig is het een verzamelplaats voor muzikale
en creatieve bedrijfjes en zijn er twee restaurants en een
nachtclub gevestigd.
Een locatie met een treffende symboliek: van grootvervuiler
naar creatieve hotspot. Het fenomeen groene transitie was
voor Gert Ysebaert, CEO van Mediahuis groep, het afgelopen
jaar een cruciaal thema. Dat benadrukt hij nogmaals als we al
ruim een uur met elkaar in gesprek zijn, in een kamer op de
zeventiende verdieping. “Wij hebben ons gecommitteerd aan
het aanpakken van de uitdagingen rond de klimaatopwarming. Mediahuis wil de eigen CO2-uitstoot tussen nu en 2030
zoveel mogelijk afbouwen, zodat we binnen de 1,5 graad
opwarming blijven. Wij gaan met Mediahuis de klimaatopwarming niet tegenhouden, zoals jij en ik dat individueel
ook niet kunnen. Maar we kunnen wel vooroplopen en onze
verantwoordelijkheid nemen.”
Hoe gaan we dat doen?
“In eerste instantie door onze papierproductie en onze
distributie te vergroenen, en ook onze gebouwen en onze
eigen mobiliteit. Papier is niet groen, maar het scheelt al een
stuk als je het koopt in Noorwegen of België in plaats van
in Rusland. We moeten minder dieselvrachtwagens inzetten voor transport en zoveel mogelijk onze kranten bezorgen met elektrische voertuigen. Dat zijn slechts een paar
voorbeelden.”

Interview Corine de Vries | Foto’s Marcel Molle

Onze reputatie is sterk,
omdat we doen wat
we beloven
8
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Wat voor een jaar was 2021 voor Mediahuis?
“Het was natuurlijk het tweede jaar van de coronapandemie.
En hoewel we inmiddels gewend zijn aan thuiswerken, is
dat nog steeds niet prettig voor een bedrijf dat mensen wil
laten samenkomen en verbinden. Toch was het voor onze
media opnieuw een goed jaar. De digitale versnelling is volop
voortgezet, al zagen we vanaf de zomer de instroom van
nieuwe abonnementen wel wat afvlakken. In de tweede helft
van dit jaar piekte de advertentiemarkt terug en zakelijk werd
het voor Mediahuis echt een goed jaar. Het was ook een jaar
waarin Mediahuis verder groeide. Begin 2021 gingen we van
start in Leeuwarden en Groningen (Noord Nederland). En
onder de radar werkten we maandenlang aan onze volgende
stap, richting Aken in Duitsland.”
Al een paar jaar benadruk jij in interviews dat Mediahuis
een sterke Europese groep moet worden. Hoe groot was
de triomf toen het lukte om voet aan de grond te krijgen in
Duitsland?
“Triomfalisme is een gevoel dat mij vreemd is. Het voelde
niet als een overwinning, maar het voelt wel heel fijn. Vooral
omdat het een mooi bedrijf is, en er zitten goede mensen
met wie we direct een klik hadden. Wij kunnen daar iets

toevoegen en tegelijkertijd kunnen zij ons ook iets bijbrengen. Het voelt goed om een stap te zetten, samen met een
bedrijf waar we welkom zijn. Want eigenlijk hebben zij zelf
toenadering gezocht. Het helpt dat wij een goede reputatie
hebben, omdat we altijd doen wat we beloven. Dat is in eerste instantie het sterk houden van onze merken, daar willen
we in investeren. En vervolgens het zoeken naar synergie. Op
die reputatie kunnen we trots zijn. Dat is een verdienste van
ons allemaal.”
Wat brengen de Duitse collega’s ons?
“Zij brengen ons Duitsland, om eerlijk te zijn, want ja, je hebt
daar nu een voet aan de grond. Het zijn opnieuw regionale
kranten, de Aachener Nachrichten en Aachener Zeitung. De
regiojournalistiek is daardoor weer groter geworden binnen
de groep. Het abonnementenmodel dat zij hanteren is vergelijkbaar met Nederland, dus allicht gaan wij hen helpen om
sterker digitaal te versnellen. maar zij hebben ook al mooie
stappen gezet waar wij veel van kunnen leren.”

AMBITIEUS SURFEN NAAR EEN HOGER NIVEAU

Welke nieuwe stappen wil je komend jaar zetten? Dieper
Duitsland in? Andere landen toevoegen?
“We hebben onze groei altijd behoedzaam gedaan. Maar we
kijken wel rond, want we hebben de ambitie om verder te
groeien als Europees mediabedrijf. We willen dat doen in het
juiste tempo en niet tegen elke prijs. Het moet kloppen, er
moet een klik zijn met het bedrijf en wij moeten toegevoegde waarde kunnen brengen. Ik denk dat er best nog wel een
aantal mediabedrijven zijn die daaraan voldoen. Tegelijkertijd
moeten we blijven zorgen dat het bedrijf de stappen die we
zetten ook kan absorberen. Het is bijvoorbeeld onze ambitie
om op het vlak van technologie goed samen te werken. En
soms zie je dat onze acquisities harder lopen dan dat we ze
kunnen integreren. Dat is een uitdaging.”
Veel andere grote mediabedrijven zie je juist verbreden
door te investeren buiten de traditionele media. Heeft
Mediahuis ook dergelijke ambities?
“Daarvoor hebben we Mediahuis Ventures opgericht, met een
klein internationaal team in Amsterdam. Zij gaan op zoek naar
groeibedrijven waarin we investeren om op termijn meer rendement te behalen. Daar zijn we mooie dingen aan het doen.
Zo hebben we geïnvesteerd in Lepaya, een bedrijf dat sociale
vaardigheidstraining aanbiedt voor managers. En in BUNCH,
een app waar jonge managers dagelijks twee minuten een
gepersonaliseerde coaching ontvangen - elke dag maken
wij jou 1 procent beter, is hun slogan. De kruisbestuiving van
kennis met onze andere activiteiten is interessant. Dat geldt
ook voor onze investeringen in data. Zoals onze deelname
in Mather Economics, een databedrijf dat zich richt op het
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verbeteren van de abonnemententrechter en de prijsstelling. Al onze titels werken daarmee, maar Mather Economics
werkt ook voor andere media in Europa en de VS. Dat is een
nieuwe wereld, die wat verder af staat van onze nieuwsmedia, maar waar we veel van leren. Ik denk dat we in 2022 allicht tot een tiental bedrijven zullen komen waarin we op die
manier participeren. Dat portfolio zal gaandeweg meer een
logisch geheel vormen. Het doel is, uiteindelijk, meerwaarde
te creëren.”
Wat zijn de uitdagingen voor 2022?
“Bovenaan staat voor mij de groei van onze abonnementen.
We hebben een ambitieuze doelstelling gezet: we willen
vooral digitaal doorgroeien. Niet door print te verwaarlozen,
maar dat gaat hoe dan ook stilaan achteruit. In 2020 en de
eerste helft van 2021 zijn we mooi gegroeid. Nu is het een
beetje gestabiliseerd, al verschilt dat van merk tot merk, en
zoeken we een nieuwe golf om weer naar een hoger niveau
te surfen. Ik denk dat dat kan, omdat we nog zoveel kunnen
verbeteren: in de gebruikservaring, de prijsstelling en hoe we
aan digitale journalistiek doen. Op het vlak van nieuwsbrieven
kunnen we ook nog enorm evolueren. En het zou prachtig
zijn als we de podcasts mee in het betalende model krijgen,
want daar hebben we veel energie en ook geld in geïnvesteerd. Het bereik dat je ermee genereert is nog relatief klein,
maar het stijgt wel sterk en ook het aanbod neemt enorm
toe. Het beluisteren van podcasts vraagt relatief veel tijd op
specifieke momenten van de dag. Ik ben benieuwd hoe we
daarin kunnen doorpakken, dat is nog een zoektocht.
En dan is er uiteraard de advertentiemarkt waarop we de
afgelopen jaren veel druk hebben gevoeld. Daar zijn we onze
digitale weg aan het vinden, maar wat blijft is de enorme
concurrentie van de grote spelers, voornamelijk Facebook

en Google waar alle groei naartoe gaat. Daar hebben we de
uitdaging om onze positie te houden.”

WE MOETEN DIVERSER WORDEN

Wat zie je voor jezelf als de grootste uitdaging?
“De grootste uitdaging voor mijzelf is hoe we genoeg verbinding binnen de groep houden. Want we zijn natuurlijk groot
geworden. En we hebben heel verschillende merken in ons
bedrijf die je sterk wil houden, terwijl je tegelijkertijd wil dat ze
samenwerken. Toch lukt het ons heel behoorlijk, ook om die
samenwerking op een natuurlijke manier te laten gebeuren.
Iedereen ziet in dat we door samen op te trekken, onszelf
sterk houden en tegelijk ook het geheel helpen.”
Hoe geef je leiding aan een bedrijf waar meer dan 4.600
mensen werken in vijf verschillende landen?
“Het komt erop neer dat je moet zorgen dat je overal goede
mensen hebt met wie je contact houdt. Natuurlijk is dat een
cliché, dat geldt voor elk bedrijf. Maar het is ook gewoon waar.
Als je mensen hebt die je vertrouwt, dan kun je erop rekenen
dat ze het jou vertellen als er eens iets niet goed gaat. En ik
moet zelf ook zorgen dat ik de vinger aan de pols houd. Door
met veel mensen te praten. En door zoveel mogelijk de merken
te blijven volgen. Dat doe ik, buiten de paar kranten die ik echt
nog lees, via de nieuwsbrieven van onze verschillende merken.
Die helpen om snel een overzicht te krijgen van wat er speelt
en dan klik je wel eens door. En de podcasts, zoals Inside
Mediahuis waar we dit jaar mee begonnen zijn, dat is ook een
manier om de ontwikkelingen inhoudelijk intensiever te volgen.”
Hoeveel pushberichten krijg jij? Heb je die van alle
Mediahuismerken aanstaan?
“Ja, haha, ik heb ze bijna allemaal aanstaan. Het zijn er wel
enorm veel.”
En nieuwsbrieven?
“Ik ontvang niet alle nieuwsbrieven, dan zou het een chaos
worden in mijn mailbox. Maar ik denk wel dat ik van elk merk
de dagelijkse nieuwsbrief ontvang. In alle eerlijkheid kan ik
niet zeggen dat ik al die nieuwsbrieven elke dag open. Maar
ik probeer het wat te volgen. Ik zou het liever meer doen, en
er was een tijd dat ik er een punt van eer van maakte om ze
elke dag allemaal te lezen. Maar dat gaat niet meer.”
Heb je wel eens een vrije zaterdag en hoe ziet die eruit?
“Ja hoor. Dan maak ik graag tijd voor het gezin, voor de kinderen. Mijn grote persoonlijke uitlaatklep is hardlopen. Dat is iets
wat ik vaak tracht te doen. Doordeweeks een uurtje, in het
weekeinde langer. Dat geeft mij energie. Het grote voordeel
is dat je zo’n loop kunt combineren met minstens twee van
onze dagelijkse podcasts.”
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Hoelang blijf je dit werk nog doen?
“Ik heb geen bepaalde termijn voor ogen. Ik doe dit natuurlijk
al sinds 2013. Het is een leuke baan en die verandert continu,
dus ik verveel me nooit. Wat ik echt nog graag wil bereiken,
is dat er nieuw talent komt bovendrijven. Dat zie ik als een
opdracht voor mezelf. We moeten ook diverser worden. Een
goede balans is belangrijk in een bedrijf.”
Hoe is de balans nu?
“De instroom gaat goed, we trekken meer vrouwen aan dan
mannen. In onze leidinggevende posities kunnen we nog
meer vrouwen gebruiken. Niet dat we mensen omwille van
het verkeerde geslacht opzij gaan zetten, maar ik wil echt wel
werk maken van een beter evenwicht. En daarnaast weerspiegelen onze redacties vandaag ook niet bepaald de samenleving. We moeten dat niet forceren, maar er is veel goede wil om daar iets aan te doen. Dus daar willen we redacties
in steunen en stimuleren. Wat voor mij ook belangrijk is, en

wat hiermee samenhangt, is dat mensen voldoende kansen
krijgen om doorheen onze groep te bewegen. Dat mensen
ook een keer elders binnen onze groep gaan werken. Dat kan
permanent zijn, maar ook op projectbasis. Want hoe meer
mensen binnen de groep bewegen, hoe meer je de samenwerking en het wederzijds begrip stimuleert. Dat zou ik liever
nog veel meer zien. Het vraagt natuurlijk wel veel flexibiliteit
van mensen. Tegelijkertijd heeft corona ons geleerd dat je
niet elke dag op kantoor hoeft te zijn. Dat kan de mobiliteit
stimuleren.”
Na afloop van het gesprek neemt fotograaf Marcel Molle
ons mee het dak van de A’DAM Toren op, voor een paar foto’s
met een nog fraaier uitzicht. We staan stil bij de grote rode
schommel aan de rand van het dak en kijken elkaar aan.
Schommelen op tachtig meter hoogte boven de stad, durven
we dat? Geen van beiden heeft hoogtevrees, dus waarom
niet. En zo gaan schommelend het jaar 2022 tegemoet.
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Jaaroverzicht België

Onze media bereiken 1 op de 2 Vlamingen

2.908.700
468.379

mensen
per dag

Aantal
abonnees:

waarvan:

Abonneeontwikkeling
2017-2021

69%

31%

print

digitaal

totaal
511.750

totaal
445.030

totaal
440.642

2018

2019

totaal
466.194

totaal
468.379

2020

2021

digitaal
print
2017

Onze websites hebben gemiddeld:

1.105.120

Nieuwsmerken Mediahuis België
De Standaard

Dagelijks aantal
app gebruikers:

Gazet van Antwerpen
Het Belang van Limburg

415.729

Totaal aantal podcastbeluisteringen

bezoekers
per dag

10.456.132

Het Nieuwsblad / De Gentenaar
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Journalistieke hoogconjunctuur
Ook in 2021 hebben de Belgische nieuwsmerken van
Mediahuis zich onderscheiden door accurate verslaggeving,
deskundige duiding, kritische opiniëring en diepgravende
onderzoeksjournalistiek. De redacties bedienden zich
hierbij van al hun kanalen: de digitale en papieren krant,
de websites, extra bijlagen, nieuwsbrieven en magazines.
Opmerkelijk was de grote doorbraak van podcast bij al onze
titels. Het medium werd steeds vaker gebruikt om de actua
liteit uit te diepen en op een indringende manier tot bij de
lezer-luisteraar te brengen.
Alomtegenwoordige nieuwsitems waren onder meer het
klimaatvraagstuk, de coronapandemie en de sportzomer
met de Olympische Spelen, de Tour, Wimbledon en het EK
voetbal. De uiteenlopende manieren waarop de thema’s
werden benaderd, illustreerden eens te meer de eigenheid
van onze kranten. Een constante was evenwel het permanente streven naar betrouwbare informatie en toegankelijkheid voor de lezer. Dit resulteerde in ijzersterke journalistiek.
Zo bracht De Standaard uitmuntende dossiers zoals De
Veefabrieken, waarbij de impact van grote veestallen op het
milieu werd onderzocht, en een artikelenreeks over Congo
n.a.v. de zestigste verjaardag van de onafhankelijkheid van
het land. Het Belang van Limburg was spraakmakend met
het grootste Limburgonderzoek ooit rond duurzaamheid en
milieu. Als grootste sportkrant gaf Het Nieuwsblad het beste
van zichzelf in de verslaggeving van de grote evenementen
tijdens de sportzomer. Voor Gazet van Antwerpen waren het
PFOS-milieuschandaal en de problematiek van de drugstrafiek in de Antwerpse haven uitgelezen onderwerpen om
een connectie te maken tussen (inter)nationale topics en het
belang van het regionieuws.
Billie. Bomvol leven. Bomvol inspiratie.
Op 20 maart 2021 verscheen het eerste nummer van Billie,
een lifestyle magazine met als ingrediënten mode, beauty,
wonen, relaties, koken en nog veel meer. Billie zit iedere
zaterdag bij Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het
Belang van Limburg. Met een bereik van ruim 734.000 lezers
per dag en 1.115.000 surfers per maand is het het grootste
lifestyle krantenmagazine in Vlaanderen. Billie richt zich
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op een jong, vrouwelijk publiek en is een digital first brand
met onder meer dagelijkse lifestyle posts en reportages die
online verrijkt worden met video. Het magazine heeft ook een
eigen podcast.

De Standaard ontving
voor het dossier
De Veefabrieken de
belangrijkste Belfius
persprijs.

Het aantal digitale abonnees bleef stijgen in 2021
In 2020 noteerden onze vier Belgische nieuwsmerken
een uitzonderlijk sterke groei in het aantal abonnementen. Het voorbije jaar tekende zich een stabilisering af. Het
aantal papieren abonnementen daalde, maar werd bij alle
brands gecompenseerd door een mooie stijging in digitale
abonnementen. Het Belang van Limburg was met 20% de
sterkste stijger, Het Nieuwsblad klokte af op 18%, Gazet van
Antwerpen steeg met 14% en De Standaard liet een groei van
8% optekenen. Sterke journalistiek, een optimale digitale ervaring en creatieve campagnes waren zoals steeds de motor
achter het succes van de vier titels.
Eind 2021 hadden onze vier nieuwsmerken samen 143.800
digitale abonnees, wat neerkomt op ruim 30% van het totale
aantal abonnementen. De Standaard bereikte in de loop van
het jaar een mijlpaal: de krant heeft vandaag 52% digitale
abonnees, meer dus dan het aantal abonnementen op de
papieren krant.
Nieuwe reclameregie Ads & Data gaat van start
Op 1 april 2021 schoot Ads & Data uit de startblokken, de
nieuwe nationale reclameregie van Mediahuis, Telenet/
SBS, Pebble Media en Proximus Skynet. Met een uitgebreid
portfolio van grote nationale en internationale mediamerken en een kwalitatieve selectie van data geeft Ads & Data
aan adverteerders de mogelijkheid om hun bereik efficiënt
te verfijnen en voluit te gaan voor slimme, datagedreven
campagnes.

N°1   20 Maart 2021

Evi Hanssen De column waar je gelukkig van wordt
Binnenstebuiten Het tweeinéén huis
Fit gesprek Op de fiets met minister Verlinden

Het lifestylemagazine van Het Nieuwsblad

Ads & Data heeft het in haar eerste jaar alvast zeer goed
gedaan. Het team liet voor de Belgische nieuwsmerken van
Mediahuis een mooie groei in de advertentie-inkomsten
optekenen.
UITGESPROKEN: interface tussen verhalenvertellers
en audiomakers
In 2021 ging binnen Mediahuis het podcastagentschap
UITGESPROKEN van start. In zijn eerste jaar maakte en
begeleidde het een honderdtal podcasts, alles samen goed
voor meer dan 3.000 minuten audio. UITGESPROKEN maakte
podcasts voor grote bedrijven, instellingen en organisaties,
in zowel het Nederlands, het Frans als het Engels.
Wouter Van Driessche, creatief directeur: “UITGESPROKEN
ontstond vanuit het gevoel dat er in de ontluikende podcastmarkt in Vlaanderen nood was aan een interface tussen verhalenvertellers en audiomakers. In 2021 werden we
niet zomaar bevestigd in dat gevoel — ons verhaal kreeg
vleugels.”

MEDIAHUIS JAARVERSLAG 2021

Een nieuwe ik

Hoe je jezelf heruitvindt en zelfs
de grootste tegenslag overwint:
vijf durvers vertellen

Billie: grootste lifestyle krantenmagazine in Vlaanderen.

Het Nieuwsblad drukte haar stempel op de sportzomer.
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Jaaroverzicht Nederland

Onze media bereiken 1 op de 3 Nederlanders

3.967.000
1.166.652

mensen
per dag

Aantal
abonnees:

waarvan:

60%

40%

print

digitaal

totaal
1.048.014

Abonneeontwikkeling
2017-2021

totaal
876.656

totaal
873.054

2017

2018

totaal
1.145.474

totaal
1.166.652

2020

2021

2017: toetreding nieuwsmerken
Mediahuis Limburg en Mediahuis
Nederland
2020: toetreding nieuwsmerken
Mediahuis Noord
digitaal
print

Nieuwsmerken
Mediahuis Limburg
Nieuwsmerken
Mediahuis Nederland

De Limburger

Onze websites hebben gemiddeld:

De Gooi-en Eemlander
De Telegraaf

1.498.000

Haarlems Dagblad
IJmuider Courant
Leidsch Dagblad
Noordhollands Dagblad
Nieuwsmerken
Mediahuis Noord

Dagblad van het Noorden
Friesch Dagblad

Dagelijks aantal
app gebruikers:

Leeuwarder Courant
Nieuwsmerken NRC Media
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2019

1.090.448

Totaal aantal podcastbeluisteringen

bezoekers
per dag

30.991.169

NRC
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NRC investeert voluit in podcast
Audio vormt een essentieel onderdeel van het digitale aanbod van NRC. Via de podcasts werd in 2021 een groeiend,
overwegend jong en nieuw publiek bereikt. Voor een groot
deel van hen is het de eerste kennismaking met de originele,
kwalitatief sterke journalistiek van NRC.
De audioactiviteiten van NRC werden afgelopen jaar verder
uitgebouwd. Volgens een standaardmeting van het Nationaal
Luisteronderzoek hebben we met NRC Vandaag de best beluisterde podcast van Nederland in huis. Andere series, over
politiek, wetenschap of juist verhalend van aard, zijn regelmatig bovenin de luisterlijsten te vinden. Alles bij elkaar worden
de podcasts van NRC inmiddels ruim 3 miljoen keer per
maand gedownload. Ook sleepte NRC met haar podcasts,
als eerste krant ooit, de prestigieuze ZilverenReissmicrofoon
in de wacht, een prijs voor de beste Nederlandse radio en
audio.

vertrouwen op onze nieuwsmerken, blijkt uit de mooie stijging
van het aantal print- en digitale abonnees bij al onze titels.
De Limburger noteerde in haar jubileumjaar een stijging van
het totale aantal abonnees. Deze groei is het resultaat van
de positieve evolutie van het aantal digitale abonnementen
(+45%), die een krachtige impuls kreeg door de overgang naar
web-first werken van de redactie. Ook bij de landelijke dagbladen zette de positieve tendens in de digitale abonneeontwikkeling zich verder door: De Telegraaf groeide met 18%
en NRC noteerde een stijging van 9% van het aantal digitale
abonnees.
Onze regionale dagbladen tenslotte konden het vertrouwen
van hun lezers vasthouden en noteerden samen een groei
van 24%. In het westen van het land was dit de verdienste
van Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch
Dagblad, IJmuider Courant en De Gooi-en Eemlander. In het
noorden viel de eer te beurt aan Dagblad van het Noorden,
Friesch Dagblad en Leeuwarder Courant.
Eind 2021 waren de Nederlandse nieuwsmerken van
Mediahuis goed voor een totaal van 1.166.652 abonnees,
waarvan bijna 40% digitale abonnees.
Mediahuis Connect: sterke propositie voor de adverteerder
Mediahuis Nederland, Mediahuis Limburg en Mediahuis
Noord bundelden begin 2021 de landelijke advertentieverkoop in een nieuwe succesvolle propositie: Mediahuis
Connect.
Mediahuis Connect is de combinatie van De Telegraaf en alle
Nederlandse regionale nieuwsmerken van Mediahuis. De
groep biedt hiermee aan adverteerders het gemak om in één
keer, via één centraal loket, de verbinding te maken met héél
Nederland. Via sterke journalistieke merken met een gevestigde toppositie in hun verspreidingsgebied.

NRC is ervan overtuigd dat in de komende tien jaar luisteren, naast lezen, een essentiële rol zal spelen in de journalistiek. En dat in een duurzame toekomst audio onderdeel
zal moeten uitmaken van het verdienmodel. Nu al worden
podcasts immers genoemd als reden voor het afsluiten van
een abonnement.

Met 1 landelijk dagblad, 9 regionale dagbladen, 44 lokale nieuwsbladen en huis-aan-huiskranten en meer dan 85
digitale platforms biedt Mediahuis Connect adverteerders
het grootste bereik, zowel in heel het land als specifiek in
de regio. Mediahuis Connect bereikt dagelijks maar liefst 5,2
miljoen mensen via print en online.  

NRC heeft het voorbije jaar geïnvesteerd in originele inhoud
én in een eigen platform, de NRC Audio-app. Gebruikers
vinden daar exclusieve NRC-inhoud en een gids die hen
helpt waardevolle audio van NRC en van andere afzenders te
ontdekken.

Met deze propositie is Mediahuis nog relevanter geworden
voor adverteerders. Bovendien wordt het gemak van centraal
inkopen enorm gewaardeerd. Adverteerders die voorheen
niet inkochten bij Mediahuis Noord en Mediahuis Limburg,
doen dat nu wel via Mediahuis Connect. Dit resulteert in een
aanzienlijke additionele omzet en in hogere bestedingen per
klant, voor zowel print als online.  

Aantal digitale abonnees Nederlandse nieuwsmerken
blijft stijgen in 2021
COVID-19 en het klimaat waren dé grote topics in het
nieuwsaanbod van het voorbije jaar. Dat het grote publiek
voor kwalitatieve informatie over deze en andere thema’s blijft
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Sterk journalistiek werk bekroond
In 2021 zijn vier titels van Mediahuis bekroond met een Tegel,
de belangrijkste journalistieke prijzen in Nederland. Sjors van
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NRC Vandaag, de best beluisterde
podcast van Nederland.

Begin 2021 werd Mediahuis
Connect gelanceerd; een
succesvolle landelijke propositie
voor adverteerders.
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De redactie van De Limburger schakelde
in 2021 over naar volledig web-first werken.
Met als resultaat dat het aantal digitale
abonnees met 45% is gestegen.

Beek en Rik van Hulst ontvingen deze voor een reeks onthullende verhalen die ze schreven voor De Limburger over
de wantoestanden bij de politie Horst en Peel en Maas. Ook
sportjournalist Marco Knippen ontving een Tegel voor zijn
interview met turncoach Gerrit Beltman dat verscheen in
het Noordhollands Dagblad. NRC nam twee Tegels in ontvangst. Derk Stokmans en Mark Lievisse Adriaanse ontvingen
deze voor hun reconstructie over ‘Hoe Nederland de controle
over het coronavirus verloor’. NRC-correspondent Emilie van
Outeren ontving een Tegel voor haar reportages over de verkiezingen in Wit-Rusland die gevolgd werden door gewelddadige protesten.
De Limburger, 175 jaar en volledig web-first
Bij Mediahuis Limburg stond 2021 in het teken van het
175-jarig bestaan van De Limburger. Het werd een jaar om
nooit te vergeten, dankzij de vele activiteiten die, verspreid
over het jaar, werden georganiseerd om dit jubileum te vieren
met de lezers, adverteerders en relaties van de NederlandsLimburgse krant.
Zo werden onder meer een videodocumentaire en een boek
uitgebracht over de geschiedenis van De Limburger en haar
vele voorgangers, de abonnees konden iedere maand 175
prijzen winnen in een speciale jubileumprijsvraag, er werd
een groot personeelsfeest georganiseerd en er vond een reünie plaats voor oud-directeuren en oud-hoofdredacteuren.
Wat De Limburger in haar jubileumjaar écht deed groeien en
bloeien, waren haar journalistieke prestaties. De redactie besloot om volledig web-first te gaan werken en in de dagelijkse productie niet eerder dan in de namiddag te starten met
de samenstelling van de papieren krant. Een doorbraak die
de digitale transitie van het nieuwsmerk een nieuwe, krachtige impuls gaf.
Een niet te onderschatten factor daarbij was de voortreffelijke
manier waarop de redactie een aantal markante Limburgse
nieuwsgebeurtenissen coverde en aan haar groeiende lezerspubliek presenteerde: de coronapandemie die Limburg
bovengemiddeld hard trof, de rechtszaak over de mysterieuze dood van het 11-jarige jongentje Nicky Verstappen, de
val van het volledige provinciebestuur, de watersnood die
Limburg midden in de zomer overviel en de wereldtitel die
de Limburgse Formule 1-coureur Max Verstappen veroverde.
Op al deze momenten van breaking news demonstreerde
De Limburger haar journalistieke marktleiderschap in de
provincie.
NRC kiest voor de ochtend
Bij NRC was 2021 het laatste jaar met papieren middagdistributie in heel Nederland. Door de sterke digitale groei heeft
NRC intussen meer dan 300.000 abonnees, maar het aandeel
van de avondkrantabonnees daalt. Na een succesvolle
proef in voorjaar en zomer 2021 kregen in september ruim

Ria Kraa, hoofdredacteur Friesch Dagblad.
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34.000 abonnees het bericht dat zij hun papieren krant van
3 januari 2022 in de vroege ochtend ontvangen. De reacties
waren bemoedigend: begripvol, soms enthousiast. Het aantal
opzeggers bleef mede door zorgvuldige begeleiding van de
klantendienst zeer beperkt. Begin 2022 stonden daardoor
tegenover elke abonnee met een zesdaags papieren middagabonnement al 7,5 andere abonnees. Vrijwel iedereen
volgt NRC (ook) digitaal.
Route23 zet Mediahuis Noord op weg naar de toekomst
Mediahuis nam in december 2020 NDC mediagroep over.
Vanaf januari 2021 werd gestart met het programma Route23
dat NDC toekomstbestendig moet maken. Een Project
Management Office (PMO), bestaande uit collega’s van NDC
en Mediahuis, heeft samen met tien werkgroepen de plannen
uitgetekend om NDC op diverse terreinen aansluiting te laten
vinden bij Mediahuis.
Het programma Route23 volgde een zeer strakke planning.
Rendementsmodellen lieten duidelijke pijnpunten en uitdagingen zien. Eén ding was vanaf het begin duidelijk: de nood
aan meer focus in de organisatie. De opdracht die het PMO
en de werkgroepen moest vervullen, was niet eenvoudig.
Bovendien maakte corona het quasi onmogelijk om elkaar
fysiek te ontmoeten. Toch zijn ze erin geslaagd het programma tijdig en met goede resultaten af te ronden.
De contouren van een toekomstbestendige organisatie
werden tijdens het voorbije jaar duidelijk zichtbaar. In de
hertekende structuur moest helaas afscheid worden genomen van een aantal collega’s. Daarnaast bleek echter dat het
bedrijf het op veel gebieden heel goed doet en de vruchten
plukt van de integratie in een groter geheel: de distributie en
de afdeling Finance werden gecentraliseerd, er werd een samenwerking opgestart met de Technologie & Product Studio
van Mediahuis, de B2C- en de B2B-collega’s werken op veel
vlakken samen, de redacties maken gebruik van Mediahuiscontent en de noordelijke oplages van NRC en De Telegraaf
worden gedrukt bij Mediahuis Noord. Als een gevolg van de
nieuwe koers heeft Mediahuis Noord de resultaten in 2021
flink verbeterd.
Het logische gevolg van de nieuwe koers was de keuze voor
een nieuwe naam in november 2021: Mediahuis Noord.
Friesch Dagblad: het regionale nieuws voorin
Het Friesch Dagblad wijzigde de indeling van de krant. Het
regionale nieuws primeert en staat voortaan vooraan in de
krant. Het overige nieuws zit in het hart, waar eveneens veel
plaats wordt ingeruimd voor verdieping en levensbeschouwing, passend bij de christelijke grondslag.
De nieuwe indeling vergroot de samenhang tussen de website en de krant en geeft de redactie meer armslag om digital
first te werken.
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Jaaroverzicht Ierland

Onze media bereiken 1 op de 2 Ieren

1.786.100
49.735

mensen
per dag

Aantal
abonnees:

waarvan:

100%

print

digitaal

Abonneeontwikkeling
2017-2021

Nieuwsmerken Mediahuis Ireland
Dagbladen

0%
totaal
49.735

totaal
33.515

Belfast Telegraph
Irish Independent
Sunday Independent
Sunday Life
Sunday World
The Herald

Regionale dagbladen

digitaal

Bray People

2020

2021

Drogheda Independent

Onze websites hebben gemiddeld:

Enniscorthy Guardian
Fingal Independent

1.143.000

Gorey Guardian
Irelands Own
New Ross Standard
Sligo Champion
The Argus
The Corkman

Dagelijks aantal
app gebruikers:

The Kerryman
Wexford People
Wicklow People
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126.965

Totaal aantal podcastbeluisteringen

bezoekers
per dag

7.067.200
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Opname in de podcaststudio
van The Indo Daily.

Rebranding INM naar Mediahuis Ireland
In 2019 werd INM onderdeel van Mediahuis. Het bedrijf heeft sindsdien een opmerkelijke digitale transformatie ondergaan en heeft op verschillende domeinen
aansluiting gevonden bij de andere onderdelen van de
Mediahuisgroep. Op 12 mei 2021 lanceerde INM haar
nieuwe huisstijl en werd het mediabedrijf omgedoopt tot
Mediahuis Ireland. De timing van de rebranding, bijna twee
jaar na de overname, was zorgvuldig gekozen. INM was
op een punt gekomen dat het zelfverzekerd, zowel intern
als extern kon communiceren over de aanzienlijke vooruitgang die werd geboekt op het vlak van onder meer digitale ontwikkeling, technologische platforms, systemen en
organisatiecultuur.

Mediahuis leidt de markt met nieuwe digitale
advertentieproducten
De titels van Mediahuis Ireland bereiken dagelijks een miljoenenpubliek en bieden adverteerders impactvolle advertentiemogelijkheden, zowel in print als online. Op basis van de
uitgebreide ervaring in datamining, data science en analytics
werden in 2021 nieuwe digitale advertentieoplossingen aan
het productportfolio toegevoegd.
Programmatic Plus heeft het klassieke adverteren fundamenteel veranderd. Het product biedt geavanceerde targeting
mogelijkheden, genereert sterke resultaten en levert inzichtelijke, actiegerichte analyses na afloop van een campagne.
De reclamewereld heeft Programmatic Plus omarmd, wat
heeft geleid tot een dubbele onderscheiding bij de INMA
Global Media Awards 2021, respectievelijk in de categorieën
Best use of Data to Drive Advertising en Best Idea to Grow
Advertising Sales.

Ook onder de nieuwe Mediahuisvlag zal het bedrijf erover
waken dat het Ierse nationale media-erfgoed en de connectie tussen de nieuwsmerken en de lezers respectvol
bewaard blijven.

Geïnspireerd door het succes van Programmatic plus werd
een vergelijkbaar product gecreëerd voor display-advertising,
namelijk Display Proa.

Sunday Independent lanceert Noord-Ierse editie
In 2021 kregen alle katernen van de Sunday Independent
een nieuw design. Nog opvallender was de lancering van
een nieuwe Noord-Ierse editie van de krant. De Sunday
Independent gelooft in het potentieel van deze editie.
Lezers in Noord-Ierland hadden tot nu toe geen broadsheet
zondagskrant die hen informeerde over wat er gebeurt in
hun deel van het eiland. De nieuwe editie van de Sunday
Independent vult deze lacune in en brengt tegelijkertijd al het
belangrijke nieuws uit de 26 provincies aan de andere kant
van de grens.

Virtual Vendor is een ander nieuw product dat in 2021 werd
gelanceerd op de Ierse advertentiemarkt. Het biedt adverteerders niet alleen klik- en impressiegegevens, maar ook
details over hoe gebruikers binnen hun reclameboodschap
navigeren. Daarnaast maakt Virtual Vendor realtime productupdates mogelijk, zoals prijswijzigingen, productbeschrijvingen en voorraadwijzigingen.

Reach Group verwerft Delpac Ltd.
In mei 2021 nam Mediahuis Ireland, via haar distributiedochter
Reach Group, Delpac Ltd. over, een van Ierlands toonaangevende verpakkingsbedrijven.

Reach Group neemt Delpac Ltd. over, een van Ierlands toonaangevende verpakkingsbedrijven.

Delpac is marktleider in het ontwerpen en leveren van op
maat gemaakte verpakkingsproducten voor mode- en supermarktketens en de food hospitality sector. Daarnaast produceert Delpac gepersonaliseerde wegwerpkoffiebekers voor
honderden coffeeshops in heel Ierland.
De overname maakt deel uit van de strategie van Reach
Groups om zijn activiteiten te diversifiëren en tegelijkertijd de
nieuwsmerken van Mediahuis Ireland te blijven verzekeren
van een feilloze distributie.

24

De Noord-Ierse editie van de Sunday
Independent.
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Indo Daily: Have you heard the news?
Een beroemd gezegde van de Dalai Lama luidt: Als je praat,
herhaal je alleen maar wat je weet. Maar als je luistert, leer je
iets nieuw. Bij de Indo Daily is dit het mantra sinds op 18 oktober 2021 de dagelijkse nieuws- en actualiteitenpodcast werd
gelanceerd. De podcast neemt de lezer mee in de diepte,
voorbij de headlines van het nieuws van de dag.
De podcast brengt het belangrijkste nieuws van het moment,
uitgediept door journalisten met kennis van zaken. Een brede
waaier van onderwerpen komt aan bod, zoals gezondheid,
sport, misdaad en populaire cultuur. Het gebeurt dat belangrijk
nieuws, zoals bijvoorbeeld corona-updates, nog dezelfde dag
in een podcast wordt uitgezonden. De Indo Daily podcast kan
zich verheugen in stijgende bereikcijfers en werd door Apple
uitgeroepen tot een van de beste nieuwe podcasts van 2021.
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Jaaroverzicht Luxemburg

Onze media bereiken 1 op de 2 inwoners van Luxemburg

310.000
48.114

mensen
per dag

Aantal
abonnees:

waarvan:

Abonneeontwikkeling
2019-2021

91%

9%

print

digitaal

totaal
51.066

totaal
50.245

totaal
48.114

2019

2020

2021

digitaal
print

Onze websites hebben gemiddeld:

99.000

Nieuwsmerken Mediahuis Luxemburg
Luxemburger Wort

Dagelijkse aantal app gebruikers:

Luxembourg Times
Contacto
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bezoekers
per dag

12.526
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Jaaroverzicht Luxemburg

Luxemburger Wort: digitaal bepaalt het tempo
In 2021 is Mediahuis Luxembourg gestart met een echte
digitale transformatie op de redactie van Luxemburger Wort.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de digitale
uitgeefervaring en technologische knowhow die aanwezig
is binnen de Mediahuisgroep. Vooral het Story First-model
van het Noordhollands Dagblad is voor de Luxemburgse
krant een belangrijke inspiratiebron. Onder de projecttitel Das
Luxemburger Wort von Morgen werd het plan ontwikkeld
om vanaf 2022 een echte digitale mindset te creëren in alle
facetten van het journalistieke werk.
Het plan gaat gepaard met nieuwe werkwijzen en organisatievormen op de redactievloer. Maar in de eerste plaats werd
bekeken hoe de journalistieke verhalen van Luxembourg
Wort vanuit een digitaal perspectief moeten gepland, onderzocht en gepresenteerd worden. Zo onderzocht een projectgroep de vraag welke onderwerpen bijzonder aantrekkelijk
en relevant zijn voor de lezers. Voor deze analyse kon men
beschikken over uitgebreide numerieke gegevens. In de
nieuwe, digitale realiteit worden redactionele beslissingen
namelijk niet alleen op basis van journalistieke intuïtie genomen, maar ook op basis van data over informatiebehoeften,
leesgedrag, paywall-hits, enz.
Digitaal zal straks dus ook het ritme in de newsroom bepalen.
Dit neemt niet weg dat er eveneens aandacht naar de printprocessen blijft gaan. Het is immers de bedoeling om ook de
gedrukte krant verder te ontwikkelen.
Martine Reicherts voorzitter raad van bestuur Mediahuis
Luxembourg
In de zomer van 2021 trad Martine Reicherts aan als voorzitter van de raad van bestuur van Mediahuis Luxembourg.
De Luxemburgse Reicherts begon haar loopbaan als advocaat waarna zij carrière maakte binnen de instellingen van
de Europese Unie, met name als hoge ambtenaar van de
Europese Commissie van februari 1984 tot haar pensionering
in 2018.
Martine Reicherts was van juli tot oktober 2014 Europees
commissaris voor Justitie en vervolgens directeur-generaal
voor Onderwijs, Jeugdzaken, Sport en Cultuur (2015). Zij is lid
van de raad van bestuur van de Luxemburgse Centrale Bank
(sinds 2018) en voorzitter van het Nationaal Onderzoeksfonds
(2019). Haar doorgedreven Europese ervaring sluit perfect
aan bij de internationale oriëntatie en ambitie van Mediahuis.
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Nieuw mobiliteitsportaal: mycar.lu
Mediahuis Luxembourg en Edita, de uitgever van L’Essentiel,
versterkten hun samenwerking door in mei 2021 de joint
venture Carrousel op te richten. Via de website mycar.lu wil
Carrousel alle partijen, die in Luxemburg betrokken zijn bij
het kopen en verkopen van voertuigen, samenbrengen op
één gebruiksvriendelijk en betrouwbaar platform.
Mycar.lu gaat ‘breed’ en mikt zowel op de markt van particulieren als die van professionele handelaars, alsook alle
segmenten en types van voertuigen.
Mediahuis Luxembourg werkt samen met Ads & Data
Mediahuis Luxembourg vertrouwde de advertentieverkoop
voor haar belangrijkste mediamerken toe aan Ads & Data, de
reclameregie van Mediahuis in België. De afspraak geldt voor
reclamecampagnes van adverteerders waarvan het beslissingscentrum in België of Nederland ligt.
Bart Decoster, CEO van Ads & Data: “De Luxemburgse media
merken vormen een perfecte aanvulling op ons bestaande
portfolio. Als eigentijdse reclameregie pleiten wij voor gerichte campagnes in een kwalitatieve context. De merken van
Mediahuis Luxembourg brengen hoogwaardige redactionele
informatie voor een hoogopgeleid publiek. Dit sluit perfect
aan bij de duurzame gedachte van Ads & Data die gericht is
op het vermijden van onnuttige reclame: We un-waste!”

Het nieuwe, duurzame
kantoorpand van
Mediahuis Luxembourg.
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Toetreding tot de Duitse markt

Medienhaus Aachen

Na de ontwikkeling van de Mediahuis groep in België,
Nederland, Ierland en Luxemburg was de uitbreiding van
onze activiteiten naar de Duitse regio Noordrijn-Westfalen
een logische volgende stap. Het gebied sluit geografisch aan
bij onze bestaande activiteiten. Bovendien werd in Aachener
Verlagsgesellschaft een sterke partner gevonden met gevestigde merken en getalenteerde mensen die een grote
toegevoegde hebben voor ons portfolio en onze organisatie.

Aachener Zeitung & Aachener Nachrichten
hebben samen een dagelijks bereik van
ongeveer 300.000 lezers

Aachener Zeitung en Aachener Nachrichten zijn de twee
belangrijkste nieuwsmerken van Medienhaus Aachen. De
kranten werden kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht
en waren aanvankelijk concurrenten van elkaar. Economische
redenen leidden echter tot de fusie van Aachener Zeitung en
Aachener Nachrichten tot één uitgeverij: Medienhaus Aachen
waarvan, tot de overname door Mediahuis, 70% toebehoorde aan Aachener Verlagsgesellschaft, de holding maatschappij van de drie overgebleven aandeelhouders families
Ernst, Hofmann en Maas. 30% is in handen van de Aachener
Nachrichten Verlagsgesellschaft, een dochteronderneming
van Rheinische Post Mediengruppe, met hoofdkantoor in
Düsseldorf.
Aachener Zeitung en Aachener Nachrichten verschillen
alleen in kleur – de eerstgenoemde is blauw, de laatste is
geel – maar nauwelijks in inhoud. Beide krantentitels worden uitgegeven door Medienhaus Aachen met een oplage
van 85.000 gedrukte exemplaren. Ondanks de titel bevatten Aachener Zeitung en Aachener Nachrichten niet alleen
nieuws over de stad Aken, die op een steenworp afstand van
de Nederlandse provincie Limburg en Oost-België ligt. 17
lokale edities bieden ook informatie over de voorsteden rond
Aken en de gemeenten Düren en Heinsberg. Medienhaus
Aachen opereert in een markt met ongeveer een half miljoen huishoudens en bereikt met de twee krantentitels zo’n
300.000 lezers. Het aantal lokale edities geeft aan hoe diep
Medienhaus Aachen geworteld is in de verschillende provincies. Een kritische en onkreukbare stem zijn voor de regio is
een missie die niet alleen de redactie verenigt, maar de hele
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Totaal aantal digitale abonnees:
16.000
Oplage:
85.000
Zeitung am Sonntag:
500.000 huis-aan-huis verdeelde exemplaren
Aantal medewerkers:
400 (exclusief distributie)

organisatie. Andreas Müller, CEO van Medienhaus Aachen:
“Wij brengen betrouwbare journalistiek die onze lezers oriëntatie en context geeft en waarvoor consumenten bereid zijn
te betalen.” Om de onvermijdelijke daling van de printoplage
tegen te gaan, wil Medienhaus Aachen de digitale nieuwservaring verbeteren om zo het aantal digitale abonnementen
te laten groeien. Momenteel gebruiken 16.000 digitale abonnees Aachener Zeitung en Aachener Nachrichten, hetzij op
de News App of als digitale replica (ePaper). Tegen 2025 mikt
men op 35.000 digitale abonnees.
Naast nieuwsmerken, diverse culturele tijdschriften en een
aantal gespecialiseerde consumentenbeurzen omvat het
portfolio van Medienhaus Aachen ook Zeitung am Sonntag,
een wekelijks gratis blad waarvan 500.000 exemplaren huisaan-huis worden gedistribueerd.
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Betrouwbare journalistiek
geeft oriëntatie en context
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Paul Verwilt en ik spraken elkaar wel vaker over Mediahuis, Marketplaces en
de diversificatie van onze activiteiten. Maar nooit eerder op de new school
manier, via Teams, omdat hij hoopt dat zijn lichte keelpijn geen voorbode
is van corona en ik nog naweeën heb van mijn boosterprik. Met Mediahuis
Ventures en Mediahuis Marketplaces gaat gelukkig wel alles goed.

Paul Verwilt
COO Mediahuis groep

Paul Verwilt: “De nieuwsmerken van Mediahuis hebben de
voorbije twee jaar zeer goede resultaten neergezet. Dat
stemt ons tevreden, maar mag geen reden zijn voor euforie.
Wij blijven geloven in onze core business maar kijken naar
de lange termijn en zijn niet blind voor mogelijke valkuilen:
stijgende papier- en distributiekosten, druk op de advertentie-inkomsten, het rendement van digitaal dat niet noodzakelijk hoger is dan dat van print. We willen anticiperen op
wijzigende marktomstandigheden en investeren daarom ook
in andere markten. Dat is het verhaal van Marketplaces en
Mediahuis Ventures.”

Interview Frank Jaspers | Foto Jeroen Vranckaert

We investeren in
nieuwe services
en nieuwe markten
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Wat betreft Marketplaces hebben we alvast één groot
voordeel: onze historiek.
“Dat is inderdaad een serieuze troef en die geldt voor quasi
alle markten waar we vandaag actief zijn. In België zijn we
met Jobat outstanding op de rekruteringsmarkt. Zimmo realiseert mooie omzetten en waarborgt ons een stevige tweede
plaats op de Belgische vastgoedmarkt. In Ierland domineren
onze merken CarsIreland en Cartell de automotive branche,
een markt die we ook in Nederland stevig bezetten met
AutoTrack en Gaspedaal, in een joint venture met DPG Media.
Het is onze ambitie om onze posities in deze sectoren verder
uit te bouwen in alle landen waar Mediahuis aanwezig is. We
willen organisch groeien, maar net zo goed via interessante acquisities en door het uitbreiden van onze services. Dat
laatste doen we via het ‘octopus’-principe. Nemen we de
vastgoedmarkt als voorbeeld. Onze kernactiviteit is het samenbrengen van vraag en aanbod, maar net zo goed reiken
onze tentakels naar services die hier dicht bij aanleunen. Zo
ontwikkelen we via Zabun CRM-pakketten voor makelaars.
Vastgoedkopers vinden op het Zimmo-platform een simulator om de prijs van een hypotheeklening te berekenen. Via de
tool ‘prijswijzer’ kan je zelf berekenen wat de waarde van je
huis of appartement is.”
Zie je deze features vooral als extra services naar de klant,
of ook als een businessmodel?
“Beide. Sommige features hebben echt het potentieel
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om onze rentabiliteit te verhogen, maar moeten we nog
verder uitdiepen, vooral richting de consumentenmarkt.
Marketplaces is lange tijd in hoofdzaak een B-to-B gebeuren
geweest. Er zijn echter nog heel wat opportuniteiten op het
vlak van B-to-C en die moeten we exploiteren. In de loop van
het voorbije jaar hebben we Xavier van Leeuwe benoemd
tot CEO van onze Marketplaces. Xavier kent de mediawereld
door en door en heeft een pak ervaring in de consumenten
omgeving. Het is een van zijn opdrachten om de consumer
centricity gedachte meer ingang te doen vinden in het
Marketplaces-verhaal.”

INVESTEREN OM ONS GROEIPOTENTIEEL TE VERBREDEN

Om de groeiambities van Mediahuis in andere sectoren
kracht bij te zetten werd in 2020 Mediahuis Ventures boven
de doopvont gehouden. Een klein team van jonge mensen
met een internationale achtergrond moet het ontwikkelingspotentieel van Mediahuis verbreden door op zoek te
gaan naar investeringsmogelijkheden in startende, beloftevolle ondernemingen. Wat is de stand van zaken op de
valreep van 2021?
“Onze venture-ervaringen zijn tot nu toe zeer positief, maar we
moeten realistisch zijn: we zijn nog zeer jong in deze materie,
hebben ondertussen al veel geleerd, maar beseffen dat er nog
een hele weg af te leggen is. Van bij de start van Mediahuis
Ventures hebben we scherp gedefinieerd in welke nieuwe
markten we geïnteresseerd waren: education technology en
media technology. Dit waren voor alle duidelijkheid geen toevallige keuzes. We wilden voor sectoren gaan met potentieel,
maar waarvan we ook het gevoel hadden dat we ze ‘begrepen’
en die nog ergens aanleunden bij de kernactiviteiten en gedachten van Mediahuis. Dat heeft ons wellicht toch geholpen
om de voorbije periode een aantal zeer interessante investeringen te doen. We participeren vandaag in Lepaya, BUNCH
en Myskillcamp en hebben daar een zeer goed gevoel bij.”
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Klopt het dat voor elke goede deal die je doet als venture
capitalist, je er ook een aantal slechte moet doen?
“Investeren in jonge bedrijven is inderdaad niet zonder risico,
maar dat is nu eenmaal een deel van het spel. Het spreekt
voor zich dat we onze risico’s maximaal proberen te beperken, maar je kan gewoon niet anders dan breed investeren.
Inzetten op slechts één of twee targets gaat je kans op succes niet echt groot maken. Maar zoals reeds eerder gezegd,
voor ons is dit ook een leerproces. Zo kiezen we er vandaag
bewust voor om niet in zee te gaan met start ups, maar enkel met scale ups. Dat zijn bedrijven die al ergens staan, die
hun succes bijvoorbeeld al bewezen hebben in één land en
op zoek zijn naar vers kapitaal om uit te breiden naar andere
landen. Nog iets dat we geleerd hebben is je target verfijnen. De markt van education technology is bijvoorbeeld
zeer breed.Doordat we ze inmiddels beter kennen, hebben
we beslist om te kiezen voor twee niches binnen die markt:
corporate learning, waar onder andere Lepaya in actief is, en
higher education.”
Wat zijn, naast het vinden van interessante investeringen,
de grote doelstellingen voor Mediahuis Ventures?
“Het team van Mediahuis Ventures is een goed geoliede
machine en kent het klappen van de zweep: hoe screen je
een markt, hoe zet je de eerste stappen naar een bedrijf,
wat is belangrijk in je onderhandelingen, enz. Wat we nu
vooral moeten betrachten is naamsbekendheid. Er zitten heel wat spelers op de venture-markt en vooral: er zit
ontzettend veel investeringsgeld in. De vraag is vandaag:
waarom zou een kansrijke scale up bij Mediahuis Ventures
komen aankloppen? Wij zijn een nog relatief onbekende

partij en bovendien zeer kritisch. We doen zoals sommige
andere spelers geen investeringen om de investeringen,
maar gaan doelgericht voor weloverwogen deals in weloverwogen markten. Wij zijn ook strategische investeerders.
We steken niet louter geld in bedrijven, maar willen waar
mogelijk vanuit onze expertise ook een effectieve bijdrage
leveren. Vooral zelf blijven zoeken naar interessante partijen
is dus het antwoord, plus gebruik maken van wat je al hebt
gerealiseerd. De investering die we bijvoorbeeld in Lepaya
hebben gedaan, is uitvoerig in de pers gekomen en heeft
voor visibiliteit gezorgd. Zoiets brengt andere bedrijven op
het idee om ook met ons te komen praten. Het is een wereld van netwerken en als je succesvolle stappen zet, gaan
er steeds meer deuren open.”
Tot slot, is het voor een bedrijf als Mediahuis dat vooral
werkt met solide en beproefde businessmodellen, niet
enorm moeilijk om mee te draaien in een wereld die sterk
gekenmerkt wordt door risico’s?
“Het is inderdaad aanpassen, maar we werken gedisciplineerd en zeer consequent. Zo hebben we sommige deals
die zeer interessant leken toch laten gaan omdat we de
investering onverantwoord hoog vonden. We laten ons ook
niet verleiden tot investeringen die afwijken van onze strikte
doelstellingen. Dat typeert ons. Elke investering heeft een
zeker risico, maar er moet sowieso een goed en voor ons
herkenbaar verhaal achter zitten. We waken daar als directiecomité van Mediahuis over en ook ons investeringscomité
kijkt nauwlettend mee. Mediahuis Ventures is een nieuw en
vrij complex verhaal, maar in 2021 hebben we alvast een
mooi jaar gehad.”

Mediahuis
Marketplaces
2021 was voor quasi alle merken van Mediahuis
Marketplaces een zeer goed jaar. Dit versterkt de ambitie
om onze posities verder uit te bouwen in alle landen waar
Mediahuis actief is.
Zimmo Groep bevestigt zijn stevige positie op de
vastgoedmarkt
Voor de verschillende onderdelen van Zimmo Groep was
2021 een zeer goed jaar. Zimmo.be bevestigde met mooie
financiële resultaten, maar zette eveneens belangrijke stappen op productniveau: de consument verkoos Zimmo.be tot
meest gebruiksvriendelijke immosite en de nieuwe Zimmo
App, de eerste vastgoed-app met real time push notificaties,
werd meer dan 100.000 keer gedownload. Zimmo introduceerde eveneens een ‘Te koop-bord’ voor de particuliere verkoper. Een schot in de roos qua visibiliteit: in heel Vlaanderen
werden maar liefst 1.400 borden opgehangen.
Medianot, het notariële luik van Zimmo Groep, kende in 2021
qua omzet en groei zijn beste jaar ooit. De services naar de
notarissen werden uitgebreid met onder meer een fotodienst, keuringen, grondplannen en campagnes op sociale
media. Het dienstenpakket wordt door het notariaat enorm
gewaardeerd.
Zabun Software is het voorbije jaar gestart met de ontwikkeling van een volledig nieuwe versie van de vastgoed crm.
ImmoProxio tenslotte kende ondanks corona een stabiel jaar.
De advertentieformules werden vernieuwd en het verkeer op
de website steeg naar een zeer degelijk niveau.
CarsIreland.ie en Cartell.ie: mooie groei in moeilijke markt
CarsIreland.ie en Cartell.ie zijn belangrijke spelers in het
digitale ecosysteem van de autoindustrie in Ierland. De merken omvatten onder meer een online marktplaats, een B2B
platform, een stockmanagementsysteem en uitgebreide API
infrastructuur.
In 2021 hadden wereldwijde tekorten aan microchips een
grote impact op de automarkt. Dat resulteerde in minder
verkochte auto’s en een stijging van de prijzen van tweedehands wagens. Bovendien had de Brexit negatieve gevolgen
voor de Ierse automarkt, die traditioneel rechts-gestuurde
auto’s uit het Verenigd Koninkrijk importeert. Ondanks deze
moeilijke marktomstandigheden, realiseerden CarsIreland.ie
en Cartell.ie een omzetgroei van 16% en een solide resultaat,

We kiezen bewust voor
bedrijven die al ergens staan
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vooral in combinatie met een aanzienlijke investering in onderliggende infrastructuur en processen.
De groep slaagde er ook in om Cartell.ie, dat medio 2020
werd overgenomen, volledig te integreren. Tevens werden in
2021 twee volledig nieuwe webplatformen gelanceerd.
Dit moet in 2022 leiden tot nieuwe inkomstenstromen en
verdere groei.
Jobat accelereert in the war for talent
Jobat realiseerde in 2021 een mooie groei op verschillende
fronten. De omzet uit digitale rekruteringscampagnes steeg
met 25% en is verantwoordelijk voor 66% van het totale zakencijfer. De omzet van campagnes in print groeide met 19%.
De crossmediale troeven van Jobat werden onderstreept
door deze sterke resultaten.
Jobat transformeert meer en meer van een job-board (met
ongeveer 30.000 vacatures en meer dan 1 mio bezoekers op
maandbasis) naar een expert in rekruteringsmarketing. Het
team maakt gebruik van nieuwe tools en services om de rekruteerder te helpen in de zoektocht naar de ideale profielen.
Zo is er bijvoorbeeld de NINJA-formule waarbij niet enkel een
optimale mediamix wordt uitgetekend, maar waar ook wordt
meegedacht over de inhoud van de rekruteringsboodschap.
Deze krachtige oplossing wordt doorgaans voorgesteld voor
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knelpuntfuncties in onder andere logistiek, ICT of finance.
De formule werkt: in 2021 werden maar liefst 90% meer
NINJA’s ingezet dan het jaar voordien.
Ook een sterk werkgeversmerk wordt in the war for talent
almaar belangrijker. Om werkgevers hierbij te helpen heeft
Jobat een team van specialisten samengebracht in de EBC
Studio. Hun expertise zorgt ervoor dat de beleving van een
werkgeversmerk tot bij de gezochte kandidaten komt, via
de juiste mediakanalen zoals video, podcast, digitale of
print-content. Dit concept slaat aan bij werkgevers en resulteerde in een omzetstijging van 70% in employer branding
campagnes.

Opportuniteiten
exploiteren op vlak
van B-to-C

Nog in 2021 tenslotte lanceerde Jobat samen met Antwerp
Management School en vervoersmaatschappij De Lijn het initiatief Baanbrekende Werkgever, gericht op kennis delen en
ontwikkelen rond een mensgericht HR-beleid en duurzame
mobiliteit. Maar liefst vijftig bedrijven, waaronder Mediahuis,
behaalden in 2021 het certificaat van Baanbrekende
Werkgever.
Jellow ziet zijn markt gestaag groeien
Jellow, het platform waar freelancers en bedrijven elkaar
vinden, is het voorbije jaar verder doorgegroeid tot een
gerenommeerde speler in de Benelux. Jellow beschikt
ondertussen over een netwerk van meer dan 50.000 freelancers. Dankzij het intuïtief online platform en de persoonlijke
service aan zowel opdrachtgevers als freelancers, gaat het
succes in een stijgende lijn. In het verleden waren het in
hoofdzaak kleinere bedrijven die gebruik maakten van Jellow
om freelance medewerkers te vinden. Dit type klanten blijft
belangrijk maar kreeg in 2021 het gezelschap van opmerkelijk
veel grote bedrijven. Ook zij doen steeds vaker een beroep
op freelancers, vaak voor lange opdrachten, en voelden zich
beter aangesproken door het interessante service fee model
van Jellow. Waar bedrijven voorheen een abonnement moesten nemen om op het platform op zoek te gaan naar geschikte medewerkers, betalen zij nu pas op het moment dat ze
een freelancer gevonden hebben. Dit gebeurt in de vorm van
een service fee boven op het uurtarief van de medewerkers.
Jellow heeft de wind in de zeilen, dankzij onder meer het
groeiende aantal freelancers, de stijgende vraag vanuit het
bedrijfsleven en de schaarste op de arbeidsmarkt.
JAAP.NL krijgt structurele upgrade
Het immoplatform JAAP.NL kende in 2021 een uitdagend
jaar. Op de Nederlandse immomarkt was een historisch laag
aantal woningen te koop, dus was er ook weinig aanbod op
de portal. Eind 2021 werd een plan uitgetekend en goedgekeurd om het platform te laten aansluiten bij de Belgische
vastgoedportal van Mediahuis, Zimmo.be. Door het delen van
kennis en ervaring én de lancering van een nieuwe website in
de loop van 2022, moet JAAP.NL belangrijke stappen voorwaarts kunnen zetten.
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Mediahuis
Ventures
Mediahuis Ventures, de venture capital firm van Mediahuis,
wil het potentieel van de groep verder verbreden door in te
zetten op nieuwe businessmodellen in groeimarkten.
Hierbij gaat Mediahuis Ventures op zoek naar jonge, kansrijke bedrijven binnen de markt van de education, media en
human resources technology.
In 2021 kon Mediahuis Ventures haar positie binnen deze
markten gevoelig uitbreiden. Naast investeringen in de leadership coach app BUNCH en het online trainingsplatform
myskillcamp, vergrootte Mediahuis Ventures haar deelname
in zowel training expert Lepaya als het subscription intelligence bedrijf Mather Economics.
BUNCH, de coaching app voor millenial managers
In maart 2021 investeerde Mediahuis Ventures in de New
Yorks-Berlijnse startup BUNCH, Het bedrijf creëerde een AI
leadership coach als iPhone app. Hiermee kunnen jonge millennial managers dagelijks een 2 minuten durende gepersonaliseerde coaching ontvangen. Uniek aan het concept is dat
BUNCH psychologie, e-learning en AI met elkaar combineert
en het op die manier voor first-time managers mogelijk
maakt om op een interactieve en persoonlijke manier hun
leidinggevende vaardigheden naar een hoger niveau te tillen.
De relevante en gepersonaliseerde content, in combinatie
met de lage tijdsinvestering, maakt dat BUNCH bij heel wat
managers deel uitmaakt van hun dagelijkse routine. Nog
belangrijker is dat BUNCH dit soort van ontwikkeling, die
bepalend kan zijn voor iemands verdere loopbaan, toegankelijk maakt voor een breed publiek. Samen met investeringspartners M13 en Atlantic Labs werd in totaal 1 miljoen euro
geïnjecteerd die de internationale groeiplannen van BUNCH’s
nieuwe AI leadership coach moet ondersteunen.
Myskillcamp, een complete trainingsoplossing voor
organisaties
In het najaar van 2021 nam Mediahuis Ventures deel aan een
investeringsronde waarbij in totaal 12 mio euro werd geïnvesteerd in het online trainingsplatform myskillcamp. Het
in 2014 opgerichte myskillcamp combineert een learning
experience platform met een learning management systeem. Myskillcamp geeft werknemers een gepersonaliseerde
multimediaervaring. Tegelijkertijd biedt het werkgevers een
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interactieve opleidingshub waar leeractiviteiten van medewerkers centraal kunnen worden beheerd.
Met de groeiende vraag naar e-learning-oplossingen geeft
myskillcamp organisaties de mogelijkheid om video, audio, quizzen, blended learning en microlearning op locatie
te produceren en om cursussen te importeren in hun trainingsplatform. Met meer dan 300.000 cursussen in 18 talen
presenteert myskillcamp een complete trainingsoplossing
voor organisaties, ongeacht hun omvang of de sector waarin
ze actief zijn. Myskillcamp kent sinds zijn ontstaan een uitzonderlijke groei. Het bedrijf is actief in de Belgische en Franse
markt en zal de extra middelen gebruiken voor een verdere
geografische uitbreiding richting het Verenigd Koninkrijk,
Nederland, Duitsland en Zwitserland.

Lepaya is een
beloftevolle scale
up, gespecialiseerd
in het aanbieden van
soft skill trainingen
waarbij persoonlijke
vaardigheden worden
ontwikkeld.

Lepaya gaat voor Europees marktleiderschap
In december 2021 verdubbelde Mediahuis Ventures haar
investering in scale-up Lepaya, een van de snelst groeiende spelers in de education technology markt. Lepaya is
gespecialiseerd in zowel on- als offline power skill trainingen,
waarbij het soft en hard skills met elkaar combineert. Een
internationaal team van opleidingsdeskundigen staat in voor
de inhoudelijke aspecten van de opleidingsprogramma’s.
Daarnaast beschikt Lepaya over een development team
dat eigen software en applicaties ontwikkelt. De eind 2021
gerealiseerde investering maakt deel uit van een grotere
kapitaalronde waarbij Lepaya in totaal 35 mio euro ophaalde. Naast o.a. Mediahuis Ventures en Tablomonto, die reeds
deel uitmaakten van de eerdere investeringsronde, trad ook
prominent en internationaal investeerder Target Global toe tot
het kapitaal van Lepaya. Het extra kapitaal moet het bedrijf
toelaten om de internationale groei te versnellen en verdere stappen te zetten richting Europees marktleiderschap.
De eerdere investering van Mediahuis Ventures in Lepaya
dateert van 2020. Mediahuis Ventures is Lepaya’s grootste
aandeelhouder.
Mather Economics zet sterke groei door
Net voor het jaareinde vergrootte Mediahuis Ventures haar
belang in het in Atlanta (US) gevestigde subscription intelligence bedrijf Mather Economics tot 70%. Mather Economics
is wereldwijd marktleider op het gebied van customer
intelligence en voorspellende data analyses. Het bedrijf helpt
bedrijven om inzicht te verwerven in het gedrag van hun
klanten en zo omzet en marges te maximaliseren. Naast sectoren als opleidingen, magazines, sport, wijnen en telecom
heeft Mather Economics een uitgebreide expertise ontwikkeld op het gebied van subscription revenue yield management, waarbij het uitgevers helpt om langetermijnrelaties
met zowel abonnees als adverteerders op te bouwen en te
onderhouden. Mediahuis Ventures investeerde voor het eerst
in Mather Economics in 2019. Sindsdien heeft het bedrijf een
sterke groei doorgemaakt, zowel geografisch als in nieuwe
verticale markten.
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Inzetten op nieuwe
businessmodellen
in groeimarkten

BUNCH, de coaching app voor millenial managers.
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Radio

Radio is inmiddels een vaste waarde binnen het Mediahuisportfolio. Naast de Belgische zenders Nostalgie en NRJ is
er het Nederlandse Sublime en Radio Latina in Luxemburg.
Er wordt steeds meer Nostalgie geluisterd
In Vlaanderen maakte Nostalgie er ook in 2021 een muzikaal
topjaar van. Met acties als de Classics Top 2021, de 70’s Top
770 en de Feelgood 1000 konden luisteraars genieten van de
grootste hits uit de jaren 60 tot nu. Dat Nostalgieluisteraars
dit smaakten, blijkt uit het stevig en stabiel marktaandeel van
7,1%, goed voor meer dan 1.350.000 luisteraars op maandbasis. Ook de stijging van de luisterduur zette zich door en klokte af op 217 minuten. De grote groep van trouwe Nostalgieluisteraars luistert dus ook steeds langer.
In Franstalig België plaatste Nostalgie zich met een marktaandeel van 14,4% opnieuw bovenaan de lijst van Franstalige
Belgische radiozenders. Met een totaal maandbereik van
meer dan 1.500.000 luisteraars bevestigt Nostalgie hiermee zijn marktleiderschap dat sinds 2018 onbetwistbaar is
geworden.
In mei 2021 lanceerde Nostalgie een nieuw, volledig digitaal
radiostation: Nostalgie+. Muziekliefhebbers worden er de klok
rond verwend met de beste muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
Nostalgie, dat al langer inzet op online op maat gemaakte
livestreams, breidt met de lancering van het extra DAB-only
radiostation zijn bereik verder uit en versterkt zo zijn fanbase
bij de oudere muziekliefhebbers.
NRJ mixt for boobs
NRJ, de hitzender die met populaire muziek mikt op een publiek van actieve luisteraars, groeide opnieuw in bereik, zowel
op dag-, week- als maandbasis. Die kracht, in combinatie
met het positivisme dat de radiozender uitstraalt, gebruikte
NRJ om haar doelgroep te sensibiliseren voor de gevaren van
borstkanker. De campagne #MixforBoobs, een initiatief van
Pink Ribbon en NRJ in het kader van borstkankerpreventie,
liet vrouwen en mannen kennismaken met de bewegingen
die ze moeten maken om de alarmsignalen van borstkanker
bij zichzelf te ontdekken. Deze bewegingen komen namelijk
opvallend overeen met de scratchtechnieken die dj’s gebruiken bij het mixen van vinylplaten.
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Sublime: Let’s get it on!
Sublime is als Nederlands radiostation landelijk te beluisteren via FM, DAB+, online en de mobiele app en brengt 24/24
de beste funk, soul en jazz. In het voorjaar van 2021 pakte
Sublime uit met een nieuwe programmering en de baseline
Let’s Get It On! Naast een reeks nieuwe hitlijsten, waaronder de Soul Top 1000 en de Summer Time Top 500, stelde
Sublime in november een nieuwe app voor, wat zorgde voor
15% meer actieve app-gebruikers.

Nostalgie presentatrice
Leen Demaré.

Nieuwe studio’s voor Radio Latina
Met programma’s in het Italiaans, Spaans en Kaapverdisch
wordt het multiculturele radiostation Radio Latina beluisterd door 70% van de Portugeestalige gemeenschap in
Luxemburg. In oktober verhuisde Radio Latina naar gloednieuwe studio’s in het nieuwe hoofdkantoor van Mediahuis
Luxembourg. Deze studio’s zorgen voor nog meer interactie met de grote en zeer betrokken Portugeessprekende
gemeenschap, door o.a. het brengen van life concerten met
lokale bands of de videostreaming van het ochtendblok.
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Regionale tv
Regionale tv-zenders van Mediahuis groeien naar
700.000 kijkers per dag
2021 was voor de vier regionale tv-zenders van Mediahuis in
België een sterk jaar. De bereikcijfers van het lineaire tv-kijken gingen voor het tweede jaar op rij in stijgende lijn. Ieder
afzonderlijk haalden ATV, TV Oost, TVL en ROBtv een marktaandeel van ruim 20%. Samen bereikten zij bijna 700.000
kijkers op dagbasis, een stijging met 12,5% in vergelijking met
2020.
TVL had een gemiddeld dagbereik van 217.478 kijkers en een
marktaandeel van 28%. ATV bereikte dagelijks gemiddeld
213.802 kijkers, een marktaandeel van 25%. Naar TV Oost
keken op dagbasis gemiddeld 151.209 kijkers, wat een marktaandeel is van 22%. ROBtv wist iedere dag 114.453 kijkers aan
zich te binden, waarmee de zender een marktaandeel van
25% realiseerde.
Mede door de coronapandemie bleef de behoefte aan lokale
informatie groeien. Dit zorgde in 2021 voor de definitieve
doorbraak van het online aanbod van de regionale zenders.
Met bijna 30 miljoen videoviews bevestigden ATV, TV Oost,
TVL en ROBtv hun sterke online positie.
Meer dan ooit dichtbij de kijker
Regionale tv-zenders voelen de polsslag van hun zendgebied. Niet zelden vindt het nieuws dat zij verslaan ook zijn
weg naar het nationale en zelfs internationale forum. Zo deed
TVL in het najaar van 2021 live verslag van de spectaculaire ontploffing van een koeltoren in Langerlo en volgde de
zender live de ontwikkelingen van de watersnood in Limburg.
ATV bracht het verhaal van de vrouw die contactverbod
kreeg met een chimpansee in de Antwerpse Zoo; de reportage werd wereldwijd opgepikt. Het jaaroverzicht 2021 op
TV Oost kwam van niemand minder dan premier Alexander
De Croo, die in een uitgebreid interview terugblikte op een
bewogen jaar.

Links hoofdredacteur
van ROBtv Dirk Roelens
en rechts burgemeester
van Leuven, Mohamed
Ridouan.
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Meer dan ooit stonden de regionale zenders in 2021 ook
letterlijk tussen hun publiek. ROBtv verzorgde bijvoorbeeld in
september live-uitzendingen over het WK Wielrennen, langsheen het parcours. ATV was dan weer live aanwezig tijdens
het 10 Miles loopfeest in Antwerpen en bracht op oudejaarsavond een DJ-set van de legendarische Discobaar A Moeder
live tot in de huiskamers.
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Flanders
Classics
Een jaar vol vernieuwing voor Flanders Classics
Mediahuis heeft een belang van 50% in het bedrijf Flanders
Classics, de op twee na grootste organisator van professionele wielerwedstrijden ter wereld. Na een vreemd coronajaar
was Flanders Classics klaar voor een nieuwe start in 2021, te
beginnen met de openingsklassieker en alle andere alom bekende voorjaarswedstrijden. Al in april wachtte een belangrijk
moment. Op woensdag 7 april stond in Schoten namelijk
de allereerste Scheldeprijs voor vrouwen op de agenda.
De Flanders Classics voorjaarsklassiekers zijn zo eindelijk
compleet. Winnares Wiebes haalde het voor Norsgaard en
Balsamo, de latere wereldkampioene op de weg.

Na dat WK op de weg was het stilaan tijd om over te schakelen op de Proximus Cycling eSeries, mét een gloednieuwe
competitieve tak, en het offroad seizoen. Dit jaar betekende
dat niet alleen de start van de Telenet Superprestige, maar
ook de eerste editie van een volwaardige UCI Wereldbeker
Veldrijden, met enkele nieuwe locaties waaronder de zware
omloop in Besançon en het feeërieke sneeuwdecor van Val
di Sole. En voor het eerst trok Flanders Classics ook de kaart
van het populaire gravel. Met een eerste editie van Flanders
Gravel, in de schaduw van de Koppenberg, staat ook de graveltrein op de rails.
2021 was een belangrijk jaar en het is nu al uitkijken
naar 2022 om op eenzelfde elan verder te gaan.
Hopelijk weer mét de wielerfan op de eerste rij.
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Foto Flanders Classics

Met wedstrijden verspreid over Vlaanderen, was Limburg een
nog blinde vlek op het programma. Tot 24 mei. Toen sloegen
Flanders Classics en vzw Limburg demarreert voor het eerst
de handen in elkaar tijdens de Ronde van Limburg.
Lang nagenieten van een aangename kennismaking met
Limburg was er niet bij, want de zomer van 2021 stond naast
het toewerken naar een nieuwe Druivenkoers, Brussels
Cycling Classic en Gordel ook in het teken van Flanders
2021. Het WK Wielrennen was een intens, leerrijk en boeiend
project dat in september een memorabele ontknoping kende
met een fantastische week van Knokke-Heist, langs Brugge,
naar Antwerpen en Leuven.
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Marcella Breedeveld
Hoofd Duurzaamheid
Mediahuis

IMPACT gaat over journalistiek die er toe doet, over ruimte
voor talent en over de groene transitie naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering. We hebben die onderwerpen ingedeeld
in drie focusgebieden, waarbij binnen ieder focusgebied
verschillende waarden centraal staan. Die waarden worden
vertaald in concrete projecten. Een voorbeeld: in het focusgebied ‘Journalistiek die ertoe doet’ hebben hoofdredacteuren in 2021 in verschillende sessies met elkaar gesproken
over de rol van vertrouwen in de journalistiek. Een concreet
project dat hieruit voorkomt, is een dashboard waarin per jaar
iedere titel kwantitatief en kwalitatief kan registreren wat er
speelt rond vertrouwen.
Ook binnen de andere twee focusgebieden zijn in 2021 dashboards met relevante informatie opgezet. Pas wanneer je als
onderneming weet waar je staat, is het mogelijk om zinvolle
doelen te stellen. En de interne dashboards dienen ook om
er op toe te zien dat de doelen daadwerkelijk gehaald worden. Mediahuis wil een organisatie zijn die qua samenstelling
een afspiegeling is van de samenleving en waarin iedereen
gelijke kansen heeft om zijn of haar vaardigheden en talenten
in te zetten. Dat gaat niet vanzelf, ook als er genoeg goede
bedoelingen zijn. Maar door steeds met elkaar in gesprek te
gaan, door te leren van projecten en initiatieven bij andere
onderdelen van Mediahuis, door concrete doelstellingen te
formuleren, maken we met elkaar een cultuur van openheid
en oog voor verschillen.

Mediahuis publiceert niet alleen over de samenleving, maar maakt
er als onderneming ook deel van uit. Mediahuis wil in die rol een
positieve bijdrage leveren. De invulling daarvan is vastgelegd in een
duurzaamheidsbeleid, dat als kader dient voor alle onderdelen van
Mediahuis. Het programma draagt de naam IMPACT, waarmee we
uiting geven aan de wens om vanuit het duurzaamheidsbeleid
betekenisvol te handelen. En een verschil kunnen maken.
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Op het gebied van groene transitie zijn de cijfers onontbeerlijk. Op grond van het dashboard heeft de raad van bestuur er
vertrouwen in dat Mediahuis in staat is om tot 2030 de CO2-
uitstoot zo structureel terug te dringen dat die in lijn komt
met het doel om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad
Celsius te beperken. Mediahuis heeft zich in oktober 2021
aangesloten bij het Science Based Targets initiative (SBTi),
dat de cijfermatige ontwikkelingen van de groene boekhouding nauwlettend en streng zal volgen. Ook hier geldt dat we
deze weg met werknemers, leveranciers en andere partners,
samen moeten afleggen. Het enthousiasme voor het project
is groot, op alle niveaus. En dat is het beste begin.
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Journalistiek
die ertoe doet

Pluralis helpt
onafhankelijke
journalistiek
vrijwaren
Mediahuis gelooft in onafhankelijke journalistiek en sterke
relevante media die een positieve bijdrage leveren aan onze
samenleving. Dat is de kern van wat we doen en wat ons tot
een duurzaam mediabedrijf maakt. Deze missie is ook de
drijfveer voor Mediahuis om een van de medeoprichters te
worden van het impact investeringsfonds Pluralis. Dit fonds
wil onafhankelijke journalistiek en pluriforme berichtgeving
helpen vrijwaren in Europese landen waar dit vandaag niet
altijd vanzelfsprekend is.
Pluralis verenigt een groep van Europese mediabedrijven,
stichtingen en impact-investeerders en is een gezamenlijk
initiatief van het in New York gevestigde Media Development
Investment Fund (MDIF), de Koning Boudewijnstichting
(België), Tinius Trust (Noorwegen) en Mediahuis. Het fonds
bracht in 2021 zo’n 40 mio euro bij elkaar en wil de komende
jaren verder groeien. Het investeringskader van Pluralis is
expliciet onpartijdig. Het fonds investeert in onafhankelijke
mediabedrijven die verantwoorde kwaliteitsjournalistiek
bedrijven, ongeacht hun redactionele oriëntatie. Mediahuis
investeerde 6.25 mio euro in het Pluralis investeringsfonds.
Pluriformiteit als essentieel onderdeel van de Europese
democratie
Pluralis opereert vanuit de overtuiging dat de toegang van
burgers tot een pluraliteit aan nieuwsbronnen van fundamenteel belang is voor de instandhouding van de Europese
democratie. In verschillende Europese landen staan onafhankelijke nieuwsmedia onder toenemende druk. Pluriformiteit
ligt onder vuur en de desinformatie neemt toe. Zo ook in
Centraal- en Oost-Europa, een regio die het afgelopen
decennium werd gekenmerkt door een golf van eigendomsovernames en waar regeringen hun greep op de media
verder trachten te vergroten.
Daarom investeert Pluralis missiegedreven kapitaal en
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media-expertise in onafhankelijke nieuwsorganisaties die
voor kwaliteitsvolle verslaggeving staan. Pluralis helpt deze
mediabedrijven te versterken en hun redactionele onafhankelijkheid te vrijwaren.
Hiervoor maakt Pluralis gebruik van de kennis en ervaring van
zijn aandeelhouders om het management van de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd, te ondersteunen. Dit
gebeurt door een actieve deelname aan de raad van bestuur
en door het delen van leading-edge expertise uit de sector
om op die manier de verdere groei, maar ook waardecreatie
van deze bedrijven mogelijk te maken. Conform de journalistieke deontologie onthoudt Pluralis zich te allen tijde van
enige inmenging in de redactionele besluitvorming van de
ondernemingen waarin het investeert.
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Impact investeringen in Polen en Slovakije
Pluralis verwierf een eerste belang van 34% in Petit Press, de
op een na grootste uitgeverij van Slovakije. Het bedrijf heeft
een breed portfolio van gedrukte en digitale nieuwsmerken
waaronder de nationale krant SME. Deze ontstond in 1993 en
verschijnt zes dagen per week. SME.sk is het meest bezochte nieuwsportaal met meer dan 2,6 miljoen bezoekers per
maand en meer dan 56.000 digitale abonnees. Petit Press
heeft zijn hoofdkantoor in Bratislava en stelt ongeveer 400
medewerkers tewerk.
Een tweede investering van Pluralis volgde in november
‘21. Het impact investeringsfonds verwierf toen 40% van de
aandelen in het Poolse toonaangevende mediabedrijf Gremi
Media, uitgever van Rzeczpospolita, een van de belangrijkste

en invloedrijkste kranten van Polen. De krant heeft een
uitgesproken economisch-juridische focus en is de enige
liberaal-conservatieve krant in Polen. Bovendien beschikt
Rzeczpospolita over de grootste economische nieuwsredactie in Polen, die bekend staat om haar geloofwaardigheid. De
nieuwssite rp.pl is een van de populairste online portalen die
actief zijn in het zakelijke segment. Gremi Media heeft haar
hoofdzetel in Warschau en telt zo’n 340 medewerkers.
Gremi Media en Petit Press zijn allebei sterke nieuwsbedrijven, gebouwd op de principes van kwaliteitsjournalistiek. Ze
zijn toonaangevende bronnen van betrouwbaar nieuws en
staan tegelijkertijd voor een verscheidenheid aan opinies. De
impact investeringen van Pluralis helpen deze organisaties
om hun groeistrategieën waar te maken.
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Ruimte voor talent

Corona heeft nieuwe accenten
en prioriteiten gelegd

Martine Vandezande, Group HR Director: “Mediahuis besteedde ook al vóór de pandemie veel aandacht aan het welzijn en
de vitaliteit van haar medewerkers, maar corona heeft nieuwe
accenten en prioriteiten gelegd. In ons métier zijn bijvoorbeeld rugklachten een vaak voorkomend probleem. Sinds
verschillende jaren werken we preventief, door op kantoor
te investeren in zit-sta tafels, door opleidingen te geven over
een juiste zithouding, door mensen bewust te maken van het
nut van bewegen. Maar dan komt daar plots een pandemie
waardoor mensen van thuis moeten gaan werken. Ook hier
hebben al onze bedrijven hun verantwoordelijkheid genomen
en de medewerkers geholpen om thuis een aangename en
gezonde werkplek te creëren.”
De pandemie heeft ook een nieuwe wending gegeven aan
het begrip hybride werken.
“Hybride werken is here to stay, zoveel is duidelijk.
Medewerkers vinden het fijn om afwisselend op kantoor en
thuis te werken en wij zijn ervan overtuigd dat hybride werken
positief bijdraagt aan het welzijn en de vitaliteit van mensen.
Minder in de file staan en een beter evenwicht vinden tussen
werk en privé, dat zijn belangrijke zaken. Daarom moeten we
streven naar een perfecte combinatie. Sommige taken kan
je net zo goed of zelfs beter van thuis doen. Mensen krijgen
hierdoor meer autonomie over hun werk, wat zeker bijdraagt
tot hun persoonlijke ontwikkeling. Maar ook het kantoor
blijft belangrijk en voor bepaalde functies zelfs essentieel. Ik
denk dan bijvoorbeeld aan de redacties waar collega’s zeer
intensief samenwerken en snel moeten kunnen overleggen
als er zich een bepaald nieuwsitem aandient. Voor andere afdelingen is het kantoor veeleer een ontmoetingsplaats, waar
medewerkers samenkomen voor belangrijke teammeetings,
creatieve processen, brainstormsessies, enz. Naar kantoor
komen moet er ook voor zorgen dat we verbonden blijven
met elkaar, betrokken zijn en voldoende het gevoel houden
dat we er echt bij horen. Een perfect evenwicht vinden wordt
de uitdaging.”

Martine Vandezande
HR Director Mediahuis groep

Interview Frank Jaspers | Foto Frederik Beyens
Talentontwikkeling staat hoog op de agenda van
Mediahuis. Aan alle medewerkers kansen en middelen geven om te groeien is een voornaam facet van dat verhaal,
maar lang niet het enige. Aandacht voor diversiteit, inclusie
en een gezond evenwicht tussen werk en privéleven zijn
even belangrijke bouwstenen.
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We kunnen er niet omheen: COVID-19 was de voorbije twee
jaar allesoverheersend en maakte het noodzakelijk om meer
dan ooit oog te hebben voor het fysiek en mentaal welzijn
van medewerkers. We gingen massaal van thuis werken,
waardoor het begrip ‘werkplek’ plots een heel andere betekenis kreeg. Ook ‘gedeconnecteerd’ zijn vergde een groot
aanpassingsvermogen.
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Het talent van de medewerkers naar boven halen door hen
alle kansen te geven om zich te ontwikkelen: het is een
doelstelling die steeds nadrukkelijker tot uiting komt.
“Het is vervelend dat we zo vaak naar de pandemie verwijzen,
maar ook op dit punt heeft ze een invloed gehad. Doordat we
met zijn allen van thuis gingen werken, heeft De Academie,
ons in-house opleidingsinstituut, een versnelde omschakeling gemaakt naar online opleidingen. Dit heeft een pak

voordelen. Medewerkers moeten zich niet meer verplaatsen
om een opleiding te volgen, wat de participatiegraad sterk
doet stijgen. Door online te gaan, zijn we ook sneller internationaal gegaan. Een opleiding die bijvoorbeeld in België wordt
opgezet, kan nu ook perfect door collega’s in Nederland
worden gevolgd. En speelt in sommige gevallen de taalbarrière nog een rol, dan is dat op andere momenten helemaal
niet meer het geval. Zo hebben we bijvoorbeeld in 2021 een
Data Day georganiseerd, een opleidingsprogramma waaraan
alle dataspecialisten uit de verschillende Mediahuis-landen
hebben deelgenomen. Een vergelijkbaar initiatief was Queen
of Subscription, een internationale opleiding voor al onze
experten op het vlak van abonneewerving. Deze en andere
acties illustreren dat onze investeringen in opleiding en ontwikkeling niet geremd worden door taal- of landsgrenzen en
dat de internationalisering van Mediahuis zich ook op dit vlak
doorzet. Het voorbije jaar werd trouwens het Group Academy
Team opgericht, waar al onze learning & development
verantwoordelijken in zitten. Het opzetten van gezamenlijke
initiatieven en ideeënuitwisseling vormen de basis van hun
opdracht.”
Mediahuis wil een weerspiegeling zijn van de diverse samenleving waarin we met onze nieuwsmerken actief zijn.
Dit betekent dat we naar meer diversiteit op de werkvloer
moeten.
“Dat is inderdaad een opdracht die we met zijn allen moeten
vervullen en die overtuigend gedragen wordt door de top
van ons bedrijf. We beseffen zeer goed dat dit tijd zal vragen, maar dat het belangrijk is om nu concrete stappen te
zetten. Ons doel is een werkomgeving te creëren waarin we
diversiteit nog meer omarmen. Hiervoor moeten we kritisch
naar alle processen in onze organisatie kijken, toetsen of ze
inclusive-proof zijn en bijsturen waar nodig. Een voorbeeld:
om divers te kunnen aanwerven, is het van belang dat we
heel ons wervings- en selectieproces tegen het licht houden.
Gebruiken we de juiste kanalen om potentiële medewerkers
aan te spreken? Of zitten er in onze selectieprocedures geen
elementen die bepaalde groepen mensen uitsluiten? Ik ben
ervan overtuigd dat wij vandaag niemand op een bewuste
manier uitsluiten. Maar zijn we ons wel voldoende bewust van
mogelijke barrières, dat is de vraag.”
Spreken over diversiteit, is ook spreken over inclusie.
Waar ligt het verschil?
“Als we het over diversiteit hebben, spreken we over aantallen en percentages. Hebben we het over inclusie, dan gaat
het over gedrag, waarden en spelregels. Mediahuis moet een
werkomgeving zijn waar collega’s elkaar vertrouwen en zich
zonder vooroordelen openstellen voor elkaar. Bouwen aan
een inclusievere organisatie is een meerjarentraject, maar
ervoor zorgen dat iedereen zich goed en gewaardeerd voelt,
dat kan vandaag al, door op de juiste manier met elkaar om
te gaan.”
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De ecologische voetafdruk van Mediahuis ligt onder het
vergrootglas. Tegen 2030 willen we een klimaatneutrale
organisatie zijn. Daarvoor moet onze CO2-uitstoot netto
naar nul bij het drukken en verdelen van onze kranten, in
onze kantoren en op het vlak van mobiliteit. Onze groene
transitie is een opdracht voor ons allemaal.
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De groene transitie
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Science Based Targets
Om onze groene beloftes waar te maken, hebben we ons
gecommitteerd tot het stellen van wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelen, de zogenaamde Science Based
Targets. Hiermee sluiten wij aan bij het Science Based Targets
initiatief (SBTi). SBTi verenigt wereldwijd organisaties die hun
ambities ten aanzien van het klimaat willen vertalen naar
wetenschappelijk onderbouwde en meetbare doelstellingen
die op hun beurt nodig zijn om de afspraken van het Parijse
klimaatakkoord na te komen.
De belangrijkste doelstelling uit het Parijse klimaatakkoord
is gekend: het drastisch beperken van de opwarming van de
aarde tot ruim onder 2 graden Celsius met een duidelijk zicht
op 1,5 graden Celsius. Een doelstelling die alleen gehaald
kan worden als naast overheden en gezinnen, ook ondernemingen grote inspanningen leveren. Mediahuis wil op dit vlak
een voortrekker zijn en haar CO2-voetafdruk tegen 2030 met
meer dan 50% verminderen. Bovendien wil onze groep tegen
2050 een volkomen emissieneutraal bedrijf zijn.
De maatregelen die moeten bijdragen aan het verminderen
en neutraliseren van onze CO2-voetafdruk zijn onder andere
inspanningen op het vlak van druk en distributie van kranten, het kritisch kijken naar het energiezuinige karakter van
de huisvesting en de omschakeling van het wagenpark naar
elektrisch aangedreven voertuigen. Onafhankelijke experts
van het SBTi zullen de wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen van Mediahuis valideren en beoordelen of deze in
overeenstemming zijn met de vereiste koolstofreductieniveaus. Op basis daarvan vertalen wij de klimaatdoelen naar
concrete actieplannen binnen onze groep.

Mediahuis België: vanzelfsprekend baanbrekend
“We willen onze verplaatsingen vermijden, verduurzamen
en vergroenen.” Drie jaar geleden klonk deze boodschap
baanbrekend bij Mediahuis België, vandaag vindt iedereen ze
vanzelfsprekend.
De vergroening van ons wagenpark gaat een heel stuk sneller
dan we hadden durven dromen. Maar liefst 62% van de nieuwe bedrijfswagens die we in 2021 hebben besteld, is volledig
elektrisch of hybride. We willen gefaseerd evolueren naar een
vloot met nog uitsluitend 100% elektrische wagens. Daarom
zullen vanaf 2024 medewerkers met een bedrijfswagen hun
keuze moeten maken uit een aanbod dat nog uitsluitend uit
100% elektrische auto’s bestaat. Daarnaast zijn er collega’s die
de auto zelfs afzweren. Zij opteren niet langer voor het voordeel van een bedrijfswagen, maar voor een mobiliteitsbudget
waarmee zij kunnen kiezen voor meer duurzame en gezondere alternatieven om zich te verplaatsen.
Nog verstandiger dan ons duurzaam te verplaatsen, is onze
verplaatsingen zoveel mogelijk vermijden. Dat doen we bij
Mediahuis door flexibel te werken. Covid-19 heeft de introductie van hybride werken alleen maar versneld. Binnen
Mediahuis kiezen we voor thuiswerk wanneer de job het
toelaat, in combinatie met voldoende mogelijkheden en tijd
om de verbinding met de collega’s en de werkplek te behouden. Ons Smart@Work project maakt ons wegwijs in hybride
werken en vergaderen en vergroot hierdoor onze digitale
maturiteit.
Re-routing van de krantendistributie van Mediahuis Ireland
Het aantal nieuwsconsumenten dat kiest voor een digitaal
krantenabonnement groeit spectaculair. Dat neemt niet
weg dat veel lezers nog steeds kiezen voor print en dat we
dagelijks, in al de landen waar we actief zijn, grote aantallen
kranten tot bij onze klanten blijven brengen. De CO2-uitstoot
die met die distributie gepaard gaat moet de komende jaren
fors omlaag. Mediahuis Ireland heeft het voorbije jaar belangrijke stappen gezet.
Reach Group, een volledige dochteronderneming van
Mediahuis Ireland, is een specialist op het gebied van logistiek en toeleveringsketens. Newspread, onderdeel van
Reach Group en de grootste Ierse groothandel in kranten
en tijdschriften, heeft in 2021 met behulp van de Belgische
supply chain-experts Conundra een re-routingprogramma
opgezet om de leveringsroutes in Ierland te optimaliseren.
Het programma heeft geleid tot een vermindering van 17%
van het aantal door Newspread gebruikte voortuigen en een
overeenkomstige vermindering van de CO2-uitstoot.
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Toelichting financiële resultaten 2021
en zorgde voor 10% groei ten opzichte van coronajaar 2020.
Mediahuis profiteerde in de eerste jaarhelft nog sterk van de
historisch lage papierprijzen. In de tweede jaarhelft keerde
de markt, wat resulteerde in grote prijs stijgingen. Maar die
zullen vooral in 2022 een significant impact gaan hebben op
het resultaat.
Thuiswerk en beperkte verplaatsingen als gevolg van corona
maatregelen, meer kennisdeling binnen de groep en het verder optimaliseren en aligneren van processen, systemen en
platformen, hadden een positief effect op onze performantie
en op de operationele kosten. Zonder de nieuw verworven
activiteiten stegen de operationele kosten slechts met 2,2%.
Mediahuis realiseerde 6 mio euro niet recurrent resultaat,
hoofdzakelijk dankzij de boekwinst van de desinvestering
van de 30% participatie in Keesing Media Groep, verminderd met waardeverminderingen op goodwill en kosten van
reorganisaties.   

Kristiaan De Beukelaer
CFO Mediahuis groep

Mediahuis wist in 2021 haar operationeel resultaat significant
te verbeteren, met 44 mio euro, van 122 mio naar 166 mio
euro, een stijging met 36%. Autonoom nam het operationeel resultaat toe met 30 mio euro of 26% ten opzichte van
2020, een jaar dat geïmpacteerd werd door de coronacrisis.
Mediahuis Luxemburg (voordien Saint-Paul Luxembourg) en
Mediahuis Noord (voordien NDC mediagroep), beide verworven in 2020, waren goed voor een groei van 14 mio euro.
De geconsolideerde omzet steeg met 140 mio euro van 991
mio euro naar 1.131 mio. De nieuw verworven activiteiten
dragen 109 mio bij. Maar ook autonoom groeide de omzet
terug, met 31 mio euro of 3,3%, voornamelijk gedreven door
een verdere stijging van de abonnementen, een herstel
op de advertentie- en digitale markten en het succes van
e-commerce. Na de mooie groei van abonnementen in 2020,
steeg het totaal aantal abonneerelaties van onze titels verder
met 2,1% tot 1,73 mio, waarvan 38% digitaal. Het economische
herstel vanaf de zomer deed de advertentiemarkt heropleven

Dankzij de verdere afbouw van bankschulden daalden de
financieringskosten tot 4 mio euro. De vermogensmutatie
participaties, hoofdzakelijk radio Nostalgie in Wallonië en de
auto-portalen Gaspedaal en Autotrack in Nederland, droegen
terug positief bij tot het resultaat van de groep. Na belasting
realiseerde Mediahuis aldus een netto resultaat van 117 mio
euro, tegenover 58 mio euro in 2020.
Dankzij de sterke operationele resultaten, de desinvestering van Keesing en een lager investeringsniveau in 2021, is
Mediahuis voor het eerst sinds haar ontstaan (netto) schuldenvrij: de beschikbare liquide middelen zijn 7 mio hoger
dan het saldo van de bankschulden per einde jaar. Hierdoor
is ook de solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) van de
groep verder verbeterd van 33,7% in 2010 tot 44,6% in 2021.
Mediahuis heeft zich in 2021 qua investeringen vooral
gefocust op Mediahuis Ventures, met nieuwe intredes in
Myskillcamp en BUNCH, en kapitaalverhogingen bij Lepaya
en Mather Economics, voor in totaal 36 mio euro, naast de
operationele capex van 20 mio euro. In Ierland versterkten we
met de acquisitie van Delpac het retail-aanbod van ons distributiebedrijf Reach. De acquisitie van Medienhaus Aachen, die
in oktober werd getekend, werd in de eerste week van januari
2022 uitgevoerd.
Naast de snelle aflossing van bankschulden werden in 2021
ook diverse provisies en pensioenverplichtingen verder
afgebouwd. Dankzij deze sterke balans weet Mediahuis zich
verzekerd van een solide basis voor de verdere digitale ontwikkeling van haar merken en platformen en voor de verdere
expansie van de groep.
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Geconsolideerde balans (in miljoenen euro)

31/12/2021

31/12/2020

Geconsolideerde resultatenrekening (in miljoenen euro)

2021

2020

Vaste activa
Goodwill en immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast
Financiële vaste activa tegen reële waarde
Uitgestelde belastingvorderingen
Overige lange termijn vorderingen

893,12
619,47
183,20
42,95
20,70
9,91
16,89

919,54
651,82
196,67
40,76
5,84
11,93
12,52

RECURRENTE BEDRIJFSOPBRENGSTEN

1.130,79

990,53

Grond- en hulpstoffen
Diensten en diverse goederen
Personeelskosten
Overige recurrente bedrijfskosten
Recurrente bedrijfskosten

(59,33)
(489,52)
(361,89)
(4,23)
(914,97)

(45,33)
(455,06)
(317,49)
(1,17)
(819,05)

Vlottende activa
Voorraden
Handels- en overige vorderingen
Belastingvorderingen
Overige vlottende activa
Geldmiddelen en kasequivalenten

214,42
15,15
120,80
0,23
28,91
49,33

179,91
10,79
105,24
1,01
10,29
52,58

REBITDA

215,82

171,48

(49,72)

(49,62)

166,10

121,86

0,00

23,30

24,66
(27,58)
(18,57)

(25,30)
(11,69)

1.107,54

1.122,75
144,61

85,40

0,01
0,84
(4,67)
1,83

0,00
0,71
(6,53)
(0,01)

142,62

79,57

(25,73)

(21,47)

NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR
Toerekenbaar aan:		
- Aandeelhouders van de groep
- Minderheidsaandeelhouders

116,89

58,10

117,32
(0,43)

58,59
(0,49)

NETTO RECURRENT RESULTAAT VÓÓR AMORTISATIE GOODWILL

125,70

89,20

Operationele afschrijvingen
OPERATIONEEL RESULTAAT
Niet recurrente resultaten

Activa aangehouden voor verkoop
TOTAAL ACTIVA

Niet operationele afschrijvingen en amortisatie
Bijzondere waardeverminderingen en boekverliezen
EBIT

482,48

378,53

0,94

0,65

Langlopende verplichtingen
Rentedragende leningen en overige langlopende financieringsverplichtingen
Lease verplichtingen
Afgeleide financiële instrumenten
Pensioenen en andere personeelsbeloningen
Voorzieningen
Overige langlopende schulden
Uitgestelde belastingverplichtingen

214,17
0,03
136,64
0,00
29,54
1,70
3,73
42,53

322,80
72,00
142,69
0,07
38,46
13,17
8,26
48,15

Kortlopende verplichtingen
Rentedragende leningen en overige kortlopende financieringsverplichtingen
Lease verplichtingen
Afgeleide financiële instrumenten
Handelsschulden en overige verplichtingen
Ontvangen vooruitbetalingen
Pensioenen en andere personeelsbeloningen
Voorzieningen
Belastingschulden
Personeelsgerelateerde schulden
Overige kortlopende schulden

409,95
42,25
22,29
0,01
91,57
110,41
12,29
15,20
8,90
56,01
51,02

420,77
46,68
19,34
0,00
79,80
116,11
18,83
21,65
2,26
52,32
63,78

1.107,54

1.122,75

43,6%
7,05
-

33,7%
(66,10)
0,39

Eigen vermogen
Belangen van derden

TOTAAL PASSIVA

Eigen vermogen / Totaal vermogen
Netto financiële kas / (schuld) positie *
Netto financiële schuld / REBITDA
Alle cijfers in miljoenen euro Mediahuis stelt een geconsolideerde jaarrekening op onder toepassing van IFRS
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* exclusief IFRS 16 lease verplichtingen

MEDIAHUIS JAARVERSLAG 2021

Resultaten uit financiële activa
Overige financiële opbrengsten
Financiële kosten
Aandeel in winst (verlies) van ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast
Resultaat voor belastingen
Winstbelasting

0,53

Alle cijfers in miljoenen euro Mediahuis stelt een geconsolideerde jaarrekening op onder toepassing van IFRS
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Bestuur & Management

Facts & Figures

Meer dan 30 nieuwsmerken bereiken dagelijks meer dan
10 miljoen lezers en bezoekers
• 1 op de 2 Vlamingen
• 1 op de 3 Nederlanders
• 1 op de 2 Ieren
• 1 op de 2 Luxemburgers

Gemiddeld 4 miljoen dagelijkse bezoekers van onze nieuwssites

Gemiddeld 1,6 miljoen dagelijkse app-gebruikers

1,7 miljoen abonnees
(print en digitaal)

Mediahuis Groep Team. Foto Sander Stoepker

Mediahuis Groep Team 2021 (v.l.n.r.)

Raad van Bestuur

Geert Steurbaut
Peter Soetens
Rien van Beemen
Kristiaan De Beukelaer
Koen Verwee
Gert Ysebaert
Marc Vangeel
Paul Verwilt
Martine Vandezande
Dominic Stas
Paul Peckels

Voorzitter
Thomas Leysen

Secretaris Mediahuis groep
CDO Mediahuis groep
CEO Mediahuis Nederland
CFO Mediahuis groep
CEO Mediahuis België
CEO Mediahuis groep
CEO Mediahuis Ireland
COO Mediahuis groep
HR Directeur Mediahuis groep
CEO NRC Media
CEO Mediahuis Luxembourg

4.601 medewerkers

Ondervoorzitter
Robert Ceuppens
Bestuurders
Jan Baert
Arian Buurman
Bruno de Cartier
Patrick Hermans
Peter Hinssen
Jan Suykens
Guus van Puijenbroek
Phillippe Vandeurzen
Phillippe Vlerick

•
•
•
•
•

2.036
1.179
226
760
400

Nederland
België
Luxemburg
Ierland
Duitsland

Directiecomité
Gert Ysebaert - CEO
Kristiaan De Beukelaer - CFO
Paul Verwilt - COO
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1.922 journalisten
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Colofon

Redactie en coördinatie

Frank Jaspers
An Steylemans
Maud Dekker

Eindredactie

Frank Jaspers

Vormgeving

Yannick Mortier
Niels Vrijdag

Art direction

Anne-Marije Vendeville

2022 | www.mediahuis.com
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