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2018 was een jaar met heel wat uitdagingen. Niet- 
temin zijn we erin geslaagd om als groep opti-
maal gebruik te maken van onze sterktes. De vaart  
zit erin. We hebben de dynamiek van de voorbije 
jaren vastgehouden. Dat is ook nodig in de uiterst  
competitieve wereld van vandaag. Zo hebben we 
grote vooruitgang geboekt inzake de integratie van  
Telegraaf Media Groep (TMG) waar de realisatie 
van het toekomstplan loopt zoals voorzien. We  
zetten grote stappen op het vlak van onze digitale  
transformatie. Steeds vaker is de nieuwsconsu-
ment bereid om te betalen voor sterke digitale 
journalistiek. Dit vertaalt zich op groepsniveau in  
een toename van het aantal abonnees. Bij sommige  
van de bredere titels binnen onze groep hebben 
we wat die transformatie betreft evenwel nog een 
weg te gaan. Maar ik geloof sterk in een positieve 
evolutie want kwaliteitsmedia hebben toekomst. 
Tegelijk hebben we in 2018 ook belangrijke beslis-

singen genomen. We hebben onze portfolio verbreed,  
onder meer met de investering in Wayne Parker Kent,  
dat onze digitale positionering versterkt en ons toelaat  
om nieuwe mogelijkheden te bieden aan adverteerders.  
We bouwden onze positie in de Belgische radiomarkt 
verder uit met de lancering van radiozender NRJ. En 
we namen afscheid van GeenStijl.
Anderzijds blijft de druk op de advertentie-inkom- 
sten, die we in 2018 vooral in België voelden, zorg- 
wekkend. Het dwingt ons om een aantal zaken in 
vraag te stellen en te blijven streven naar maxi- 
male efficiëntie. Mediahuis wil een goede thuis zijn  
voor zijn brede verzameling van autonome en cross-
mediale mediamerken, van nieuwsmerken tot classi- 
fieds en audio-visuele merken, die relevant en zelfs  
onmisbaar zijn voor onze klanten. We combineren 
de kracht van onze groep met het respect en de tra-
ditie voor al deze merken. Zo vierden we honderd jaar 
De Standaard, een eeuweling die vandaag spring- 

levend is en een van de koplopers in de digitale 
transformatie. We vormen met Mediahuis één 
groep. We bundelen de krachten waar nodig, maar  
laten tegelijk ieder zijn sterkte uitspelen. Het mooie  
resultaat dat we in 2018 hebben neergezet, dan- 
ken we aan de inzet en het talent van al onze  
medewerkers. En ook aan het bijzondere manage-
mentteam dat Mediahuis de voorbije jaren heeft 
geleid. We kijken dan ook met vertrouwen naar de 
verdere ontwikkeling van de groep. Het veelzijdige 
journalistieke, operationele, commerciële en finan- 
ciële talent dat overal aanwezig is in Mediahuis is  
immers de garantie voor onze toekomst in een  
snel veranderende wereld.

Thomas Leysen
Voorzitter van de raad van bestuur van Mediahuis

“We vormen met Mediahuis één 
groep. We bundelen de krachten 
waar nodig, maar laten tegelijk 
ieder zijn sterkte uitspelen.”

De vaart zit erin
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Woord: Peter Vandermeersch | Hoofdredacteur NRC
Beeld: Ivan Put

Peter Vandermeersch in gesprek met Gert Ysebaert

Het geloof in 
wat we doen

4



Ik heb hem uitgenodigd in het Museum Plantin-
Moretus, aan de Vrijdagmarkt in Antwerpen. 
Zelf sleet ik een deel van mijn studietijd in de 
bibliotheek van dit prachtige museum, dat 
intussen Unesco-erfgoed is geworden. Ik wil 
hem spreken tussen de 16de-eeuwse persen en 
letterkasten, de Bijbels en de Latijnse werken, 
de portretten van Christoffel Plantijn, Justus 
Lipsius, Gerard Mercator en Rembert Dodoens. 
Hier kwamen geld, macht en intelligentsia 
samen. De brug van een 16de-eeuwse uitgever 
naar die van de 21ste eeuw is zo gemaakt.

Maar eerst full disclosure: Gert en ik kennen 
elkaar goed. Heel goed. (”We hebben een enorme 
geschiedenis samen”, zegt hij). Aanvankelijk bij 
De Standaard, dan bij Corelio en nu bij Mediahuis. 
Hij werd CEO, ik hoofdredacteur. Het wordt dus 
minder een interview dan wel een gesprek. Nu en 
dan steekt bij hem de nieuwsgierige journalist - hij 
studeerde ooit Pers en Communicatie - de kop op. 
Vraagt hij hoe ik het zie. Wordt de geïnterviewde 
de ondervrager.

“Disruptie”, zegt Gert, terwijl hij rondwandelt, 
verbaasd over wat het museum allemaal heeft 
te bieden. “Daarover ging het toen, daarover gaat 
het nu. Wij hebben soms het idee dat we een 
enorme disruptie meemaken, maar die is van alle 
tijden. Op het einde van de 15de, begin 16de eeuw 
ontstond met de drukpers een nieuwe technologie 
die alles veranderde. Alles kon veel sneller en op 
een grotere schaal. Dat maken wij dus ook mee.” 

“Er is wel een verschil met Plantijn. Hij veroor-
zaakte mee de verandering. Wij, zeker toch in het 

begin, waren wat in achtervolging. Daarbij zoek je 
voortdurend naar het antwoord op de vraag:  
hoe lang hou je in stand wat je altijd hebt gedaan  
en hoe hard kun je dat veranderen?”

Geef eens een antwoord op die vraag.

Gert: “In essentie blijven wij hetzelfde doen.  
Dat is ook het mooie. Meer dan ooit doen we 
aan journalistiek. Dat blijft. Je krijgt vooral meer 
mogelijkheden. Het idee dat beperkingen wegvallen 
geeft enorm veel mogelijkheden: video, audio, …  
Dat is bijna oneindig. In zekere zin was de beperking 
zelfs een zegen: in die ene krant per dag moest  
je als redactie de wereld samenvatten. Dat valt  
nu weg.”

Is het een voor- of een nadeel dat je die verandering 
doet vanuit bestaande, traditionele, merken?

Gert: “Beide. Vanuit het niets starten is erg moeilijk. 
Er zijn heel weinig voorbeelden van nieuwe merken 
in onze sector. Denk aan De Correspondent of, in 
Frankrijk, Mediapart. En nieuwe merken hebben  
het, denk maar aan Buzzfeed of de Huffington Post, 
erg lastig. Je vraagt je eigenlijk af waarom er niet 
meer nieuwe mediamerken zijn, want de drempel 
om iets te starten is laag. Zo zie je meteen dat 
de kracht van traditie heel groot is. Het nadeel is 
dat je de twee terzelfder tijd moet doen. De lezer 
vraagt nog altijd de papieren krant. Daar is niets mis 
mee. Die is nog even sterk als voordien. Op een of 
andere manier blijft een krant nog altijd een enorme 
legitimiteit geven. Er is een groot verschil tussen een 
verhaal dat enkel online verscheen of een stuk dat 
ook papier haalde.”

“We geloven in 
de kracht van 
nieuwsmedia, 
in de kracht van 
journalistiek”
Gert Ysebaert

“Maar er zijn ook andere, digitale behoeften en 
daar moet je op inspelen. De vraag is dus: hoe 
blijf je papier doen op een efficiënte manier. Hoe 
realiseer je die overgang? Nu zitten we op een 
positieve golf. We slagen erin om met digitale 
journalistiek van De Standaard of NRC meer 
lezers te bereiken. En we zien dat het ook begint 
te werken bij onze bredere publieks- en regionale 
titels. Als we binnen pakweg tien jaar geen papier 
meer hebben maar een digitaal model dat werkt: 
prima! Eigenlijk nog beter! Maar we mogen lezers 
niet wegjagen van papier. En papier is natuurlijk 
niet dood in het weekend. Dan hebben we meer 
abonnementen dan ooit.”
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“Wat denk jij”, wil Gert van mij weten. “Heeft 
Mediahuis binnen tien jaar nog evenveel merken  
in de digitale wereld?“

Peter: “Ik deel jouw mening dat het opmerkelijk 
is dat er weinig nieuwe mediamerken zijn. Soms 
denk ik: is er dan maar zoveel dynamiek in onze 
sector? Daar tegenover staat dat bijna alle 
krantenmerken uit Nederland en Vlaanderen wel 
zijn blijven bestaan. Het zegt zeker iets over de 
kracht en de veerkracht van onze merken. NRC uit 
1828, DS uit 1918… Het maatschappelijk debat in 
de voorbije tien jaren in Vlaanderen en Nederland 
betreft vooral onze identiteit. Daarom ook geloof 
ik erg in de identiteit van onze merken. Veel van 
die merken zullen binnen tien jaar nog altijd sterk 
staan. Op voorwaarde dat we het goed doen.

Terug naar jou: is jouw job anders dan die van  
je voorgangers?

Gert: “Ja, want de essentie van wat journalistiek 
is mag dan niet zijn veranderd, het zakelijk model 
is fundamenteel anders. Vroeger maakten we een 
product, een krant. Nu leveren we 24 uur per dag 
een service, in een volledig ander krachtenveld, 
met andere concurrentie. Je moet die lezer 
bereiken op dat mobieltje waarmee hij de hele 

wereld aan zijn vingertippen heeft. Het is niet de 
krant die op de mat valt. De lezer moet getriggerd 
worden om de hele tijd met jou te communiceren. 
Dat is dus ook een individuele ervaring, terwijl de 
krant op de tafel lag voor het hele gezin. “

“Door de beperking van de drager, van dat 
apparaat, wordt het veel moeilijker om een 
hiërarchie te tonen. Dat is al moeilijk op een 
smartphone en straks nog moeilijker via een 
slimme speaker. Hoe zorg je dan dat je die lezer 
geeft wat hij zoekt, maar óók dat geeft waar hij 
niet naar zoekt. Want dat laatste is altijd de kracht 
van onze media geweest. We hebben nu dus te 
maken met het feit dat lang niet alles wat we 
maken bij de lezer terechtkomt, wat met een  
krant wel nog het geval was.”

Vind je dat niet zorgelijk? 

Dan zitten we straks allen in onze eigen bubbel 
tevreden te zijn met onszelf.

Gert: “In zekere zin is dat zorgelijk. Als dat helemaal 
wegvalt is er geen gemeenschappelijke referentie 
meer. Je hebt niet hét journaal gezien of dé 
krant gelezen. Daarom kan je het niet overlaten 
aan algoritmes alleen. Je kan niet anders dan 

gepersonaliseerd te werken, want je maakt veel 
meer dan je toont, maar terzelfder tijd moet je 
een redactie hebben die zegt: híer gaat het over, 
dít moet de lezer weten. En de lezer verwacht dat 
ook. Daarom blijft overeind wat wij doen.”

Misschien wel wat betreft de journalistiek maar 
ook als het gaat over onze advertentie-inkomsten?

Gert: “Op korte termijn ligt onze grootste 
uitdaging inderdaad daar. Massamedia als de 
onze hadden het monopolie op massaal bereik. 
Nu zijn er andere spelers - Facebook, Google, 
Amazon - die maken dat adverteerders ons 
minder nodig hebben. Daar zijn we te lang in 
achtervolging geweest.“

“Er gaan wel eens stemmen op om dan volledig 
te sturen op lezersinkomsten. Maar grosso modo 
betekenen advertenties nog steeds een derde 
van onze inkomsten. Als die wegvallen, kun je 
gewoon niet dezelfde service blijven verlenen, 
niet hetzelfde niveau van journalistiek. Het blijft 
als mediabedrijf daarenboven belangrijk om niet 
van één bron, lezersinkomsten, afhankelijk te zijn. 
En ook bij adverteerders is er een vraag naar een 
sterk lokaal antwoord op die grote spelers als 
Google en Facebook.”

“Het is belangrijk om zelf je toekomst in handen te houden”
Gert Ysebaert 
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Hebben we daar te traag gereageerd?
 
Gert: “Misschien wel, want we hadden grote 
belangen te verdedigen. Maar kijk nu bijvoorbeeld 
naar Jobat, waar we een sterke positie hebben. 
Daar hebben we volledig de digitale kaart 
getrokken: we tonen niet alleen de vacatures, 
maar bieden de werkgevers een service, doen de 
matching met de kandidaten, leveren de profielen, 
zeggen welke de geschikte profielen zijn. En we 
zetten de print in voor employer branding, voor 
bedrijven die zich als aantrekkelijke werkgever 
willen bekendmaken.”

“Of kijk naar de vastgoedmarkt waar we na de 
fusie van Hebbes en Zimmo een challenger zijn 
die bijna even groot is als de marktleider. Daar 
trekken we radicaal de digitale kaart.”

Wie profielen zegt, zegt privacy. Dan gaan bij mij 
alarmbellen rinkelen.

Gert: “Wij moeten heel sterk zijn in data. De 
service die we willen leveren, kun je enkel leve- 
ren als je op een slimme manier data gebruikt.  
Dat kan alleen als je het volledig vertrouwen  
krijgt van de klant. Dat hadden we altijd al. We  
zijn per definitie voor onze lezers merken waar-
van zij vertrouwen dat we hen op een correcte 
manier informeren.”

“Maar privacy wordt inderdaad een nog groter 
issue en we moeten transparant zijn over wat we 
doen en niet doen. Mediahuis maakt bijvoorbeeld 
een duidelijke afscheiding tussen wat we over je 
weten, jouw profiel zeg maar, en jouw identiteit. 
Daar moet een muur tussen staan. We weten: jij 
bent een man van in de vijftig die geïnteresseerd 
is in geschiedenis. Dat gebruiken we. Maar we 
koppelen dat niet aan Peter Vandermeersch die in 
Amsterdam woont.” 

Dat brengt me bij de vraag: waarin is Mediahuis 
anders dan andere spelers?

Gert: Wij geloven in wat we doen. We geloven 
in de kracht van nieuwsmedia, in de kracht van 
journalistiek. We geloven niet alleen dat die 
noodzakelijk is, maar ook dat dat een goede 
business is. Dat is cruciaal. Er zijn niet meer zo 
heel veel spelers in Europa die nog investeren 
in nieuwsmedia. Heel veel media zoeken het 
net daarbuiten. Omdat het model kwetsbaar is 
geworden, moeilijker.”

Misschien zijn ze slimmer dan wij… 

Gert: “Dat is maar de vraag (lacht). Dat zal de 
toekomst uitwijzen. Maar je kunt in ieder geval wel 
zeggen dat we er de afgelopen jaren niet slechter 
van zijn geworden. En dat geldt voor onze merken en 
voor het bedrijf als geheel. Ook in 2018 hadden we 
erg mooie resultaten. Dus we hebben in zekere zin 
geprofiteerd van de twijfel die anderen hadden.”

“We kennen dit vak. We doen het goed. Het is 
zeker niet verkeerd om daarop volop te blijven 
inzetten. En wat we bewezen hebben: we blijven 
dat doen met een missie, maar we hebben de 
discipline om dat op een rendabele manier te 
doen. Dat maakt ons misschien niet uniek,  
maar het is wel onze sterkte”.

Is dat het verschil, dat we nog geloven in 
journalistiek?

Gert: “We zijn ook een mediabedrijf met heel veel 
verschillende merken. Sterke merken als NRC, 
de Limburger of Het Nieuwsblad. We kunnen 
daar niet één merk van maken. Dat zou, in theorie 
vanuit businessperspectief, een hele hoop 
dingen vergemakkelijken. Eén merk dat je ook 
internationaal zou kunnen uitrollen. Maar dat kan 

niet en vooral: dat willen we vanzelfsprekend 
niet. Want de essentie van Mediahuis is juist de 
verschillende media, de pluriformiteit waarvoor 
we staan. Dat betekent dat we met verschillende 
culturen werken, met verschillende tradities.”
 “Waarin zijn we dan goed? In al die merken uniek 
houden en die toch laten samenwerken in een 
groep. Ik ben er trots op dat dat heel aardig lukt. 
Dat de NRC en De Telegraaf in één groep zitten 
zonder dat dat hun eigenheid in de weg zit. Dat 
mensen terzelfder tijd met elkaar kunnen praten 
en van elkaar kunnen leren. Dat is boeiend en dat 
is een onderscheidende factor. We spelen met 
veel merken in een kleine markt.”

Veel merken in een kleine markt. Die behelst 
nu Vlaanderen en Nederland. Is dat het nu voor 
Mediahuis? Plantijn ging naar Leiden en later naar 
Frankfurt en Parijs. Staan Frankfurt en Parijs ook 
op de horizon?

Gert: “Het is nooit gedaan. Uit de stappen die 
we de voorbije jaren hebben gezet, hebben we 
het vertrouwen geput dat we goed zijn in wat 
we doen. En daardoor is ons soortelijk gewicht 
verhoogd. We zijn financieel sterker geworden, 
maar we zijn ook sterker geworden qua mensen. 
Dus het potentieel om gelijkaardige stappen te 
zetten is er zeker.”

“Binnen vijf jaar 
moeten we op  
de Europese  
kaart staan”
Gert Ysebaert
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“Die stappen zijn ook wel nodig omdat ons 
businessmodel aan het kantelen is. Je hebt 
namelijk schaal nodig op de terreinen die 
niet de eigenheid van je merken aantasten, 
maar die heel belangrijk zijn. Denk aan de 
drukkerijen. Doordat wij actief zijn in België en 
Nederland kunnen we ons industrieel apparaat 
optimaliseren en drukken we tegen een lagere 
kost. Denk ook aan technologie, aan apps, 
aan het content management systeem of aan 
advertentietechnologie. Die is dezelfde in  
België, Nederland, Oostenrijk of Indonesië. 

Dus omdat we schaal nodig hebben zijn we  
aan onze stand verplicht om te groeien in  
het buitenland?

Gert: “Neen, we zijn niks aan onze stand 
verplicht. We hebben een potentieel en het  
zou ons verder helpen. Maar het is geen must. 
We hebben vandaag een roadmap met drie 
‘golven’. Over de eerste hadden we het: zo goed 
mogelijk de transformatie doen van de merken 
die we hebben. De tweede stap is effectief 
kijken: hoe kunnen we in onze thuismarkt - 
België, Nederland - of daarbuiten groeien  
in nieuwsmedia?“

“We werken in een internationale wereld.  
Je voelt dat onze thuismarkt op een bepaald 
moment te klein wordt, dat je stappen moet 
zetten. Dus als we de kans krijgen om die te 
zetten, zullen we dat doen. Maar zoals steeds 
kun je zoiets niet forceren. Op een bepaald 
moment is er een opportuniteit en daar ga  
je al dan niet op in. Het is wel belangrijk om 
zelf je toekomst in handen te houden, zelf 
aan het stuur te blijven zitten. Dat betekent 
ook: ervoor zorgen dat je financieel niet in de 
problemen komt, want dat leidt je af. Dan ben je 
in achtervolging, ben je bezig met besparingen in 
plaats van met de digitale transformatie.”

Dat brengt me bij de rentabiliteit van Mediahuis. Is 
die goed genoeg? 

Gert: “Als groep doen we het goed. Doen we het 
goed genoeg? Neen. We willen het tegen 2020 
nog beter doen. Dat is ook nodig willen we blijven 
investeren en willen we de verdere stappen zetten 
waarover we het zojuist hadden.”

“We hadden een mooi jaar in Nederland. NRC 
doet het goed. Maar we zijn nog maar halverwege 
met het plan dat we voor TMG hebben gemaakt. 
Dat onderdeel haalt nog niet de rentabiliteit die je 
daarvan mag verwachten, maar het ligt voor op 
schema. In Vlaanderen zie je dat een aantal effecten 
waarvan we profiteerden na de fusie van Concentra 
en Corelio in 2013 zijn uitgewerkt. Het rendement is 
de laatste drie jaren gedaald. Dus daar moeten we 
een inhaalbeweging maken. Want je wil wel dat  
elk onderdeel van de groep rendabel is. Dus we 
hebben een plan gemaakt om het rendement van  
de Vlaamse nieuwsmedia terug te verbeteren.”

Droom eens over Mediahuis binnen vijf jaar.

Gert: “Dan wil ik kunnen zeggen dat Mediahuis 
Europees een leidend nieuwsmediabedrijf is, dat 
verschillende nieuwsmerken die een grote traditie 
hebben naar de digitale wereld heeft gebracht. Die 
merken hadden en hebben een heel belangrijke 
betekenis in de samenleving. Ze hebben mee 
bepaald wat en hoe die samenleving vandaag 
is. Wij zijn de generatie die nu zorg draagt voor 
deze merken. Die moeten we doorgeven aan 
een volgende generatie. En we moeten kunnen 
zeggen dat we die in een betere staat hebben 
doorgegeven. Dat betekent dat je koestert waar 
die merken voor staan, maar dat je ook ons 
bedrijf uitbouwt op een manier die zakelijk klopt. 
Want anders vallen we om. Binnen vijf jaar zou 
ik willen dat we op de Europese kaart staan. Niet 
noodzakelijk in heel Europa. Maar Mediahuis moet 
dan een toonaangevende mediaspeler zijn.”

“En NRC binnen vijf jaar”, wil Gert weten. “Wat denk 
jij? Je hebt er bijna tien jaar gewerkt.” 

Peter: “In die tien jaar is er weinig veranderd 

en veel. In essentie was NRC een hele goede 
kwaliteitskrant en is ze dat nog steeds. We 
hebben de voorbije jaren nieuwe accenten gelegd, 
maar in essentie is de NRC wat ze was. Maar 
wat me wel opvalt: in de nota’s die ik gemaakt 
heb na de solliciatiegesprekken in 2010 staat het 
woord ‘digitaal’ niet. Als ik nu terugblik denk ik: wat 
wij bij NRC deden is van een papieren krant een 
digitaal medium maken. In 2010 waren we bang 
van digitaal. Sedert 2013, 2014 zie je dat omslaan 
naar zelfvertrouwen. De volgende vijf jaar moet 
NRC dat radicaal doortrekken. Onze journalistiek 
op nog veel meer platformen bedrijven. Onze job 
is aan journalistiek doen. Op een heel hoog niveau. 
Plantijn verdiende geld met geweldige content.” 

Daarom ben ik ook nieuwsgierig: beperkt 
Mediahuis zich binnen vijf jaar tot media?

Gert: “Ook dat moeten we bekijken. In onze 
roadmap is dat de derde golf. We geloven sterk 
in ons model, in het feit dat we nieuwsmedia 
kunnen transformeren. Maar, laten we eerlijk 
zijn, het is een kwetsbaar model. Als bedrijf zou 
het beter zijn om een extra been te hebben om 
op te staan. We hebben al een aantal andere 
activiteiten in classifieds en we doen radio, maar 
hun gewicht ten opzichte van de nieuwsmedia is 
nog te klein. Binnen vijf jaar zou ik dus ook willen 
kunnen zeggen: we hebben een tweede activiteit 
uitgebouwd die allicht wel verband zal hebben 
met wat we traditioneel doen, maar daar toch 
onafhankelijk van staat. Die bijvoorbeeld niet het 
bereik nodig heeft van onze nieuwsmedia.”

Waaraan denk je dan?

Gert: “We zijn nu letterlijk een oefening gestart om 
dat te bepalen. Mediabedrijven als Axel Springer 
en Schibsted zijn helemaal in de business van 
de classifieds gegaan. De Persgroep kocht de 
vergelijkingssite Independer. Maar veel van die 
markten zijn matuur. Wij moeten dus kijken naar 
markten die binnen vijf jaar succesvol kunnen zijn 
en daarin investeren. Maar nogmaals, willen we 
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dat, dan moeten we voldoende rendabel zijn.”

“Dit jaar willen we de eerste stappen zetten. 
Binnen vijf jaar moeten kunnen zeggen: we 
hebben daar de juiste keuzes gemaakt en iets 
uitgebouwd dat bijkomend rendement levert, 
zodat we niet alleen afhankelijk zijn van media. 
Niet om ons af te keren van wat we vandaag doen, 
maar om zeker te zijn dat we dat kunnen blijven 
doen. Want nieuwsmedia zullen wel de missie en 
het DNA van het bedrijf blijven.”

Die nieuwe activiteiten zullen desgevallend een 
verlieslatende mediabusiness ondersteunen?

Gert: “Zodra je er geld begint op te verliezen, hou 
je het niet lang vol. Maar er kunnen momenten zijn 
waarop het moeilijker wordt. Dan heb je gewoon 
meer tijd nodig. Als je dan een tweede been hebt 
dat je meer steun geeft, dan kom je beter door die 
moeilijke periode heen.” 

Labore et constantia. Door arbeid en 
standvastigheid. Dat was de lijfspreuk van Plantijn. 
Hoe leid jij een bedrijf met 3200 mensen? 

Gert: “Het is natuurlijk heel snel gegaan. Voor 
mezelf en voor het bedrijf. Ik vind het heel belangrijk 
om inhoudelijk te blijven volgen wat we doen. En dat 
is soms frustrerend. Enkele jaren geleden kon ik nog 
zeggen dat ik elke dag elke krant die we maakten 
ten minste had gezien. Vandaag is dat onmogelijk. 
Het zijn niet enkel veel kranten geworden, we doen 
zoveel meer: sites, podcasts, video’s… Maar mijn 
dag begint met het bekijken van een aantal van 
onze media. Want ik wil ook wel gesprekspartner 
blijven in waar het over gaat.”

“Mijn belangrijkste taak is dus: ervoor zorgen dat we 
goede mensen hebben. Dat is de essentie: maken 
dat je overal de juiste mensen hebt en proberen 
daar genoeg connectie mee te houden. Wat op zich 
ook al een uitdaging is. Want je hebt natuurlijk de 
neiging je te richten op dat wat moeilijker gaat. Ik 
probeer me daarin beter te organiseren.” 
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“We hebben echt heel goede mensen. Daar ben 
ik trots op. Dat maakt ook het verschil. Maar 
belangrijk is: je moet ervoor zorgen dat we 
allemaal dezelfde visie delen. De richting moet 
dezelfde zijn, de bestemming dezelfde. En je 
moet ook toelaten dat er eens een zijweg wordt 
ingeslagen. Je moet initiatief toelaten. We zijn niet 
de groep die van bovenaf dicteert: zo moet het 
gebeuren. Maar je kunt het ook niet alle kanten 
laten uitgaan, want dan heb je die efficiëntie niet.” 

Is dat evenwicht goed?

Gert: “Het is een voortdurende zoektocht. 
De kunst is: waar je echt het verschil in kunt 
maken per merk, moet je het doen. En op andere 
vlakken moet je dat niet doen. Je hebt geen 
sterke mensen als je van bovenaf alles dicteert. 
Maar hoe schakel je die mensen ook in voor  
het grotere geheel?”

Wie of wat inspireert jou?

Gert: “Ik word echt wel geïnspireerd door de 
mensen in onze groep. Onze hoofdredacteuren, 
de mensen die onze business leiden of die dieper 
in de organisatie een rol spelen. Ik luister oprecht 
naar hen. Zij geven mij ook energie. Daarbuiten 
kijk je uiteraard naar wat andere mediabedrijven 
doen en daar kun je wel wat van opsteken. Maar 
in alle bescheidenheid, de laatste jaren heb ik sterk 
het gevoel dat we qua inzichten, qua visie en skills 
naast die andere mediabedrijven kunnen staan.
Wat me dan wel weer fascineert is wat er gebeurt 
in andere sectoren. Kijk naar de banken, van wie 
het businessmodel totaal veranderd is. Ook zij 
hebben een historische relatie met hun klant, daar 
zie ik parallellen met ons. Hun kantoren vallen 
weg, onze papieren krant valt weg. Maar 
de relatie met de klant blijft.” 

“Hoe kijk jij ernaar?”, wil Gert weer weten.

Peter: “Ik blijf maar denken aan Time Magazine. Dat 
Amerikaanse blad koos in 2006 ‘You’ tot persoon 
van het jaar. ‘You control the information age’ stond 
er op de cover. Eigenlijk zei het blad: ‘De tijd van 
de grote mediaorganisaties is voorbij. Het zijn de 
sociale media die zullen overnemen’. In 2018 zette 
datzelfde Time de vermoorde journalist Khashoggi 
en drie andere journalistieke organisaties wereldwijd 
op de cover. Nu was de boodschap: ‘In een wereld 
van nepnieuws zijn professionele journalistieke 
organisaties wereldwijd cruciaal’. Daarom ben ik op 
NRC zoveel bezig geweest met vertrouwen. Je gaat 
bij die bank of die krant die je vertrouwt.”

Ik vroeg daarjuist om vijf jaar vooruit te blikken. 
Waarop ben je trots als je vijf jaar achterom kijkt?

Gert: “Dan zou je als Vlaamse speler nooit gedacht 
hebben dat je zo’n rol kunt gaan spelen in Nederland 
en dat je erin zou slagen om daar zo’n mooie groep 
van te maken. Die is natuurlijk verre van af. Maar 
daar kun je enige trots uit putten.”

Hoor ik hier de Vlaamse bescheidenheid? 
Nederlanders zouden zeggen: het is vanzelfsprekend 
dat we ook sterk zijn in Vlaanderen…

Gert: “Misschien lukte het net daarom. Het feit 
dat wij no nonsens zijn, transparant en houden 
van ‘doe maar gewoon’. Dat is de aanpak die echt 
heeft gewerkt. Het omgekeerde, en nu gebruik 
ik een cliché: indien je met een Nederlandse 
mentaliteit Vlaanderen zou willen veroveren, zou 
het niet lukken. Of indien wij met die mentaliteit 
naar Nederland zouden kijken. Het respecteren 
van elkaar, transparantie, pragmatisch: dat heeft 
gewerkt. En dat geeft mij dus ook de overtuiging: 
als we dat kunnen, moet ons we dat ook op andere 

plaatsen lukken. De afgelopen jaren hebben 
we een Belgisch-Nederlandse groep gebouwd. 
Nu ontstaat een momentum om die volgende 
vijf jaren voor te bereiden en nieuwe stappen te 
zetten. We weten welke richting we uitwillen. We 
weten totaal niet waar we gaan uitkomen.” 

Dat is Plantijn die van twee, naar vier, naar zestien 
persen gaat. En vanuit Antwerpen Europa verovert.

Gert: “Ja, ook een man die begint als drukker en 
uitgever wordt. Die in zijn tijd de kansen en de 
mogelijkheden zag. Zoals disruptie niet uniek 
was aan zijn en onze tijd, is het antwoord erop 
ook universeel.”
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“Mijn belangrijkste 
taak: ervoor zorgen 
dat we goede  
mensen hebben”
Gert Ysebaert
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Hoofdredacteurs Kris Vanmarsenille, Björn Oostra en Hugo Schneider

“De regionale krant is  
het bindmiddel binnen  

de samenleving”

Woord: Erik Jonk | Journalist Metro Nederland
Beeld: Sander Stoepker
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Een uitnodiging om drie hoofdredacteuren 
van de regionale titels van Mediahuis aan de 
tand te voelen, dat is bepaald geen vervelend 
verzoek. Zelf grootgebracht bij een huis-
aan-huiskrant met de prachtige naam Polder 
Express, dat als ‘weekblaadje’ tot irritatie van 
het Noordhollands Dagblad regelmatig met 
primeurs aan de haal ging, liggen ook mijn 
roots in de regio. Ik heb het over tijden waarin 
veel tot alles kon en adverteerders ‘ons belden’ 
in plaats van ‘wij hen’. Hoe staat het er nu voor 

Kris Vanmarsenille
Hoofdredacteur van Gazet van Antwerpen (drie  
edities). De krant heeft een oplage van ruim  
60.000, waarvan ongeveer 7.500 digitaal. 

“We zijn qua abonnementen digitaal mooi aan  
het groeien, vorig jaar met 40 procent. Voor dit  
jaar hebben we onszelf opgelegd dat dat weer 
de helft meer moet zijn. We verliezen in print en  
proberen dat te compenseren met digitaal. Qua  
losse verkopen zitten we nog redelijk, rond de  
8.000, maar daar vallen wel de klappen.

in de regionale journalistiek? En wat brengt  
de toekomst?

Het giet, het plenst, nee het hóóst. En voor paraplus 
stormt het te hard als drie gesprekspartners, de 
interviewer en de fotograaf zich naar restaurant 
Meneer Nieges begeven. Het is niet ver van station 
Amsterdam Centraal, maar ver genoeg om als 
verzopen katten Meneer Nieges te bereiken. 
Lekker, kom je dan helemaal uit Antwerpen (Kris 
Vanmarsenille) en Nederlands Limburg (Björn 

Oostra), krijg je dat. Enkele schoenen belanden 
dan ook ouderwets onder de verwarming. 
Vervolgens vertelt de vriendelijke gastvrouw 
ook nog eens zonder blikken of blozen dat 
Nieges ‘ongeluk brengend’ betekent. Dat er een 
vloek op het pand schijnt te rusten en dat geen 
enkele ondernemer zich er tot nu toe staande 
heeft gehouden, maar dat dit horecateam het 
tegendeel wil bewijzen. Mooi regionaal verhaal 
natuurlijk, maar voor vandaag belooft het weinig 
goeds. Wordt dit een artikel vol donkere wolken? 

Björn Oostra
Een van de twee hoofdredacteuren van De Limburger  
(vijf edities), verantwoordelijk voor print. Collega-hoofd- 
redacteur Roy op het Veld is de man van digitaal. 

“Samen zijn we verantwoordelijk voor alles. De op- 
lage schommelt rond de 130.000. Wij staan aan de  
vooravond van grote inzet op digitale abonnemen- 
ten. Wij hebben een goedkoop abonnement gelan-
ceerd op plus-artikelen: 7,50 euro in de maand tegen  
40 euro voor print. Daar hebben wij hoge verwacht- 
ingen van en denken er jongeren die weinig tijd heb- 
ben, mee aan te trekken. Daarvoor hebben wij stevig  
marktonderzoek laten doen. Mensen zijn bereid om  
te betalen voor wat wij digitaal maken. En zonder ver- 
wachtingen kun je de krant wel opdoeken natuurlijk.”  

Hugo Schneider
Hoofdredacteur van meerdere titels: Noordhollands  
Dagblad (zeven edities), Haarlems Dagblad, 
IJmuider Courant, De Gooi- en Eemlander en 
Leidsch Dagblad. 
 
“Wij hebben op dit moment iets meer 160.000 
abonnees, deels digitaal. Papier daalt, maar dat  
maken we goed met digitale abonnees. Wij spre- 
ken niet meer van oplage, alleen maar van abon- 
nees. Het mooie nieuws is dat ik in januari bekend  
kon maken dat voor het eerst in mijn geschiedenis, 
sinds 2000, het abonneebestand is gestegen. Ik  
heb het dan vooral over digitaal. Dat voelde haast  
als te mooi om waar te zijn. De verkoop van proef-
abonnementen vinden wij per lezer te duur. Daarom  
zetten we volop in op meerjarige abonnementen  
met een korting.”
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Jullie presenteren, misschien tegen de ver-
wachting van velen in, hoopvolle cijfers. 

Björn: “Er is licht aan het einde van de regionale 
tunnel, maar het duurt nog even. Er zitten een 
paar bochtjes in.”

Kris: “Eens. Er komen eerst moeilijke tijden, 
maar ik ben ervan overtuigd dat het goed  
komt met Gazet.”

Björn: “Ja, we zitten in elk geval in de  
juiste tunnelbuis.” 

Hugo: “Het lijkt erop dat onze consumenten 
gewend raken om voor online diensten  
te betalen.”

Björn: “Ons nieuwe abonnee-aanbod is er zelfs 
op gebaseerd. Je hebt gelijk. NRC heeft het,  
De Standaard heeft het. Je ziet dat er behoefte 
aan is. Men is bereid te betalen voor iets wat 
goed én gebruiksvriendelijk is.” 

Hugo: “Ik blijf voor mijn titels voorzichtig.  
Eerst zien, dan geloven. Maar het geeft de 
burger moed.”

Regionaal nieuws wordt nog graag gelezen?

Björn: “Daar ben ik 100 procent van overtuigd. 
Daling in print ligt niet aan de kwaliteit van de 
regionale journalistiek. Daling heeft te maken 
met andere factoren. Uitgevers hebben jarenlang 
de fout gemaakt om dalende advertentie-
inkomsten te compenseren met hogere 
abonneetarieven. Voor de bestaande abonnee 
is dat prima, die is het gewend. Instroom wordt 
daardoor echter extreem moeilijk. Ga jij maar 
eens 40 euro betalen voor iets waarvan je je 
afvraagt of je er iets aan hebt en of je er tijd voor 
kunt maken. Dan is 40 euro veel geld. Als je de 
helft vraagt en je biedt regionaal nieuws ook nog 

eens aan op momenten waarop de abonnee dat 
wil, dan is dat een gat in de markt. Iets aanbieden 
op het moment dat je kinderen naar school 
moeten en jij naar je werk, dat is niet meer van 
deze tijd.” 

Kris: “Wij zijn pas begonnen met snelabonnemen-
ten. Je kunt dan alle premium artikelen lezen, 
maar je krijgt niet de krant op de mat. Het is een 
behoorlijk succes. Ik vermoed, maar kan dat nog 
niet bewijzen, dat mensen die het afnemen dat 
doen voor goede verhalen uit eigen regio tegen 
een goede prijs. Het geeft hen iets extra’s. De krant 
is nog steeds volledig, met binnenland, buitenland, 
economie, sport, enzovoort. Online zijn we 
daarvan teruggekomen. Je kunt wel over de Brexit 
op de website schrijven, maar dat onderwerp 
zoekt men niet bij ons. Wij gaan helemaal voor 
regionaal en als wij daarmee mensen kunnen 
verleiden, dan weten ze wat ze zullen krijgen. En 
belangrijk: dat zijn ook jonge mensen, terwijl ik 
begon te vrezen dat regionale kranten voor oudere 
mensen begonnen te worden.” 

Björn: “Print wel.”

Kris: “Dat klopt, maar niet online. Daar kunnen we 
een nieuw publiek bereiken. Als een verslaggever 
van Gazet binnenstapt in een mooi huis of kasteel 
in de regio en met een reeks foto’s terugkomt, 
dan wordt zoiets als een gek gelezen. Iedereen 
kent dat kasteel en dan mag je via Gazet zomaar 
binnen in die verborgen parel kijken. Dan merk je 
dat regionaal nog belangrijk is.” 

Hugo: “Zet De Limburger op de site ook helemaal 
op de regio in, Björn?” 

Björn: “Nee, wij denken dat we online nog steeds 
de combi moeten bieden. Ik zie wel dat regionale 
verhalen veel beter scoren.” 

Hugo: “Persoonlijk kostte het mij best moeite, 

maar mijn titels zijn ook helemaal afgestapt 
van de combi. We zetten volledig in op lokaal en 
regionaal nieuws.” 

Eens kijken naar het belangrijkste bericht op 
jullie homepage dan. De Limburger: ‘Mark Rutte 
maakt ruk naar links’. Noordhollands Dagblad: 
‘Schuurbrand in Wieringerwerf’. Gazet van 
Antwerpen: ‘Meeste zwartrijders in het openbaar 
vervoer reizen in Antwerpen’. Zegt het iets?

Hugo: “Kijk! Brand in Wieringerwerf, foto’s erbij. 
Lekker lokaal. En verder? Verdachte koffer bij  
het stadhuis van Haarlem. Om 7.28 uur met 
video en vijf foto’s. De regionale tv- en radio-
omroep had het tien minuten later, zie ik. Met 
een archieffoto, geen video en ook nog eens  
van onze site gejat. Over dat laatste kan ik zó 
boos worden, maar over onze verslaggeving  
ben ik hier tevreden.”

Dat jatten gebeurt andersom nooit?

Hugo: “Nee. Of… Nououououou. In ieder geval 
kan ik het niet stellig zeggen. Wat ik wel wil 
zeggen: zonder de Nederlandse kranten zou er 
geen nieuwsvoorziening bij de Publieke Omroep 
bestaan. Het eerste wat redacties van lokale en 
landelijke publieke omroepen dagelijks doen, is 
alle kranten pakken en kijken wat voor follow-
ups ze op het krantennieuws kunnen maken.  
Ze kunnen niet zonder ons.” 

Kris: “Snelheid is belangrijk, bijvoorbeeld bij zo’n 
brand. Als je snel bent, blijven lezers naar je site 
komen om de opvolging van het nieuws te lezen. 
Vinden jullie het niet moeilijk, die snelheid? Als 
hoofdredacteur denk ik vaak: rustig mensen.  
We gaan eerst even goed kijken wat er aan de 
hand is en de juiste feiten brengen. Je kunt ook 
té snel zijn.” 

Hugo: “Absoluut. Als Vlaamse heb je het mis-
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schien gemist, maar er waren rellen op Urk en 
het AD plaatste een video, zo van ‘kijk eens wat 
erg’. De video bleek vijf jaar oud. Dan heb je het 
over drift om te scoren.”

Kris: “Bij Gazet durven we soms te wachten 
tot we iets zeker weten, terwijl in België die 
scoringsdrift net zo goed bestaat. In Antwerpen 
hebben we gelukkig nog een overwicht. Beter 
iets zeker weten, dan recht zetten.” 

In hoeverre zijn jullie titels lokaal verankerd? 
Kunnen mensen in de regio zich voorstellen dat 
jullie er niet meer zouden zijn?

Björn: “De Limburger maakt echt deel uit van het 
erfgoed van de provincie. We zeggen weleens: 
zonder onze krant bestaat Limburg niet.” (Hugo 
en Kris liggen in een deuk).
“Okay, misschien een tikkeltje arrogant, maar als 
je er goed over nadenkt… Limburg is misschien 
een wat vreemde, maar ook een interessante 
provincie. Er gebeurt ontzettend veel op cultureel 
gebied. Er is een aantal specifiek Limburgse 
gebruiken, zoals carnaval, de dialecten en het 
oud-Limburgs Schuttersfeest. Als wij daar niet 
over schrijven, dan zouden die gebruiken niet 
worden overgedragen. Wij zijn het bindmiddel 
binnen de samenleving. Wij zeggen dat wel, 
maar het wordt ook breder erkend. Ik denk dat 
we van geluk mogen spreken dat wij in Limburg 
een krant maken. Als je in Limburg leeft, werkt of 
woont, dan hoort De Limburger erbij. Ik denk dat 
dat in de Randstad en de omgeving ervan veel 
minder speelt.”

Hugo: “Noord-Hollanders en Zuid-Hollanders 
hebben sowieso niets met hun provincie, 
zo liet onderzoek voor de Provinciale 
Statenverkiezingen zien. Die zijn verbonden 
met hun stad. Dat herken ik als hoofdredacteur 
heel erg. Vooral Haarlems Dagblad en Leidsch 
Dagblad zijn echte stadskranten. 

“Ik denk dat wij het einde 
van print nog wel gaan 
meemaken, in elk geval 
de zesdaagse bezorging 
van de krant.”
Björn Oostra
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Titels van het Noordhollands Dagblad zijn meer 
plattelandskranten met een identiteit. Een West-
Fries voelt zich echt West-Fries. Elk dorp staat 
elke dag wel met een berichtje in de krant. Ik 
vind dat onze kracht daar ook ligt.”

Björn: “Maar als ik Het Parool zie: 900.000 
Amsterdammers, 50.000 kranten. Wat is dan  
de binding?”

Hugo: “Aardig dat je dat zegt. Wij hebben 
twee zogenaamde ‘nieuw-steden’ in ons 
verspreidingsgebied. Haarlemmermeer met 
145.000 inwoners en Almere met 200.000 
inwoners. Het lukt daar niet een krant aan de 
man te brengen, wat we ook proberen. Mensen 
die er wonen komen uit het hele land, daarom 
lukt het ons niet hen te binden. Dat duurt nog 
één of twee generaties.” 

Kris: “In Antwerpen zijn we zeker verankerd, 
maar is er een heel groot verschil tussen de stad 
Antwerpen en de rand eromheen, de Kempen ten 
oosten van Antwerpen en regio Mechelen in het 
zuiden van de provincie. Kempenaren komen wel 
naar Antwerpen om te winkelen of te studeren, 
maar zijn meer Limburgs qua mentaliteit. Op 
zichzelf gericht en trots. Wij moeten voortdurend 
opletten dat we niet te veel stadsnieuws brengen. 
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Dan roepen de Kempenaars “oh, daar zijn die van 
de stad weer”. In de drie edities moeten we goed 
opletten. In de stad wil men niet te veel uit de rest 
van de provincie lezen.”

Even terug naar 2018. Hoe is het jaar voor  
jullie geweest?

Kris: “Toen het jaar begon, waren we volop bezig 
met edities samenvoegen. In maart was dat 
volbracht en de discussies achter de rug. Het 
was angstig afwachten wat het zou gaan doen. 
In één gebied was er een daling, maar verder 
gebeurde dat gelukkig niet. Ondertussen zagen 
we de kansen in digitaal en dat vond ik het fijnste 
van 2018. We zeiden tegen elkaar: “Als we digitaal 
willen groeien, waarmee dan? Waarom zouden 
mensen ons lezen? Wat hebben wij te bieden, wat 
niemand anders kan?” We hebben een hele mooie 
uitbijlage, die elke zaterdag bij de krant zit en 
waarin je kunt zien wat er in het weekend te doen 
is. We deden daar online niets mee. De inhoud van 
de uitbijlage wordt nu heel mooi en heel praktisch 
verwerkt in een nieuwsbrief. Zo krijg je zeven tips 
om lekker uit eten te gaan, tien tips voor leuke 
uitjes, berichten over net geopende restaurants, 
alles wat maar leuk en ter ontspanning is. Er is 
ook een wedstrijd aan verbonden met de vragen 
als: waar eet je het beste stoofvlees met friet in 

Antwerpen en wat is het beste restaurant? In korte 
tijd hebben 60.000 mensen zich voor de nieuwsbrief 
aangemeld en 6.000 lezers doen mee aan de 
wedstrijdjes. Geen enkele andere krant zet zo op dat 
segment in als wij. Dat was het mooie van 2018 en 
er komt na het succes nu een abonnementsvoorstel 
aan. Mobiliteit wordt de volgende pijler waaraan een 
nieuwsbrief zal worden gekoppeld. Antwerpen is 
een gruwelijke verkeersknoop, er zijn grote werken 
op komst en de trend is dat er meer gefietst moet 
worden. We hebben eens bij elkaar gelegd wat we 
daar allemaal over schrijven. We hebben in de gaten 
dat als je iets wilt weten over waar, wanneer en 
hoe iets met mobiliteit gebeurt, je bij ons moet zijn. 
De nieuwsbrieven worden ook gekoppeld aan de 
krant natuurlijk, ze kosten ons geen extra werk. Zo 
werd 2018 een jaar van een grote beslissing en ook 
een jaar waarin we het licht in de tunnel die Björn 
noemde vonden. Dat we onderweg nog weleens 
zullen struikelen, geeft niets. Maar als het aanslaat, 
dan hebben we de goede weg gevonden.”

Hoe was 2018 in Limburg?

Björn: “Het jaar 2018 was voor ons een kruispunt. 
We hebben een plan neergelegd, ‘Kiezen Voor 
Digitaal’ heet het. Het is een ingrijpend plan, maar 
we zijn ervan overtuigd dat daar onze toekomst 
ligt. Ik denk namelijk dat wij het einde van print nog 
wel gaan meemaken, in elk geval de zesdaagse 
bezorging van de krant. We moesten echt snel die 
omslag gaan maken en dat hebben we gedaan 
met een omvangrijk pakket aan maatregelen.Een 
daarvan was het teruggaan in het aantal edities. 
Dat was geen maatregel uit luxe, maar puur 
omdat we bezuinigingen moesten doorvoeren en 
tegelijkertijd om in digitaal te kunnen investeren. 
Ten tweede is de redactie van huis-aan-huis 
onder de hoofdredactie geplaatst, daar ben ik 
met mijn collega nu ook verantwoordelijk voor. 
Met 526.000 huis-aan-huiskranten komen we in 
één op de twee Limburgse huishoudens terecht. 
We zitten daarmee heel dicht op de huid van 
de lezer en maken duidelijk onderscheid tussen 
betaald en gratis. 112- en algemeen nieuws op 
de site en de huis-aan-huis-bladen zijn gratis, de 
kwaliteitsjournalistiek van De Limburger wordt 
betaald. Het is nodig want tja, en dan ben ik het 

met Hugo eens, de regionale publieke omroep  
is op een schandalige wijze marktverstorend.  
Dat moet eigenlijk onmiddellijk ophouden. Wat 
zij doen, kunnen wij ook maar dan veel beter. 
Daar heb je geen overheidssubsidie voor nodig.”
Hugo: “Gaat alleen niet gebeuren, maar goed.” 

Björn: “Niet in het tempo in elk geval wat zou 
kunnen en wat zou moeten. Onze publieke 
omroep is nog sterk en zet in op 112-nieuwtjes 
en video’s van ongelukken en branden. We 
kunnen een poging doen om daarbij in de 
buurt te komen, maar dat gaan we door het 
verleden niet voor elkaar krijgen. We zijn 
namelijk eerder een joint venture aangegaan 
en hebben samen een website gemaakt. Daar 
zijn we op teruggekomen omdat er voor De 
Limburger niets te verdienen viel. Het bereik was 
enorm, maar we hadden er niets aan terwijl de 
publieke omroep er garen bij spinde. Eenmaal bij 
Mediahuis, nu drie jaar geleden, is gezegd: Hier 
stoppen we mee. We gaan opnieuw beginnen. 
Het is dus lastig om tegen het enorme bereik, 
dat we zelf hebben gecreëerd, op te boksen.”

Hugo: “Er was dus gewoon niet goed  
over nagedacht?”

Björn: “Daar was héél goed over nagedacht, 
Hugo. Niet elk besluit pakt echter goed uit. 
En het stomste wat je kunt doen is blijven 
vasthouden aan een verkeerd besluit. Dat 
hebben we gedaan. Het leidt ertoe, en dat zit in 
ons DNA, dat we onderscheidend moeten zijn. 
Wij moeten zo goed zijn dat mensen bereid 
zijn om te betalen voor dingen die alleen wij 
kunnen maken. Dat is niet alleen gedegen 
onderzoeksjournalistiek doen, maar ook een 
relatief klein nieuwsbericht goed kunnen 
opschrijven.” 

Hugo: “Hoe weet je dan zo zeker dat die 
abonnee op diepgravende journalistiek zit  
te wachten?”

Björn: “Dan kan ik jou vragen waarom je lezer  
op die schuurbrand zit te wachten. Ik weet dat  
ik chargeer.” 

“Natuurlijk is het 
fijn dat je precies 
kunt weten door 
wie je wanneer 
gelezen wordt.”
Kris Vanmarsenille
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Kris: (brengt op een wijze Vlaamse manier 
uitkomst) “Gewoon meten mensen. Alles valt  
te meten.”

Björn: “Maar toch, Hugo, de regionale journalistiek 
moet tegels lichten. Daar ben je voor op aarde, 
dat is je maatschappelijke plicht. En dat kost tijd, 
geld en energie.”

Hugo: “Dat vind ik oprecht mooi gezegd Björn,  
maar ik heb ook graag meer abonnees. Ik ken  
jullie reputatie op het gebied van onderzoeks-
journalistiek, hoor. Daar ben ik heus jaloers op.”

Hoe ging het vorig jaar in het westen van Nederland? 

Hugo: “Ook wij hebben in 2018 een reorganisatie 
afgerond, 25 fte ging eruit. We hebben wel een 
moeilijke tijd gehad, eigenlijk al jaren achter elkaar. 
Ook is de krant op z’n kop gezet. Ik vind dat goed 
gelukt, maar we zijn met minder journalisten wel 
iets minder lokaal geworden. Uit reacties van 
abonnees merk ik wel dat men vooral het regionale 
nieuws op orde wil hebben. Daar is het spannend. 
Online hebben we stappen gezet met een nieuwe 
digi-krant, vijf nieuwe websites en vijf nieuwe apps. 
Met dank aan Mediahuis. We zien, eigenlijk tot 
mijn verrassing, resultaten. Het is plezierig om te 
melden dat je meer abonnees hebt dan een jaar 
geleden. Welke hoofdredacteur kan dat?” 

Björn: “Ik nog niet.” 

Hugo: “Nee, dat dacht ik al. (lacht) Maar 
zonder gekheid, ik ben er wel trots op. Met 
name op de slag die we online aan het maken 
zijn. Ik hoor om me heen vaak de term web-

first. Dat zijn we nog niet, moet ik bekennen. 
De redactie-organisatie is daarvoor nog niet 
voldoende gekanteld. Bij een van de titels gaan 
we in 2019 een pilot doen, omdat we zien dat 
de betaalmuur werkt. Dat moet de redacteuren 
veel gemotiveerder maken. Dankzij Mediahuis 
kunnen we gelukkig over veel meer online data 
beschikken. Dat helpt enorm om onze journalistiek 
te verbeteren.”

Björn: “Je moet er zeker niet bang voor zijn. Ik 
was dat aanvankelijk wel, omdat ik verslaggevers 
had die gewend waren ‘een stukkie voor de krant 
te maken’. Daar hing hun dagelijkse deadline van 
kwart over elf aan vast. Dat helemaal omdraaien, 
dat is nogal wat. Gelukkig gaat het geweldig.”

Kris: “Natuurlijk is het fijn dat je precies kunt weten 
door wie je wanneer gelezen wordt. Dat biedt je 
kansen om bij te sturen.”

Hugo: “2018 eindigde wel mooi met een redactie-
feest, ter afsluiting van een moeilijke periode.”

Als ik jullie op 31 december spreek, wat moet er  
dan gebeurd zijn? 

Kris: “Ik hoop voor 2019 dat we de huidige groei in 
digitaal kunnen volhouden en dat onze print mooi 
overeind blijft. Ik hoop dat onze nieuwe initiatieven 
aanslaan en tot meer abonnementen en nieuwe 
lezers leiden. En ik hoop vooral dat we dat allemaal 
kunnen realiseren zonder dat de werkdruk op de 
redactie al te zeer verhoogt.”

Björn: “Dat we de goede weg ingeslagen zijn. We 
zijn aan het experimenteren met hoe wij jongeren 

aan ons kunnen binden, flashy video’s spelen 
daarbij de hoofdrol. We hopen daarmee de 
ijsberg met veel ouderen die ons lezersbestand 
nog is, iets te kunnen veran- 
deren. Om zo toekomstbestendig te zijn.”

Hugo: “Er ligt een heel tijdspad voor dit jaar.  
In het voorjaar is er een restyling van de 
papieren krant. In september gaan we 
hoogstwaarschijnlijk een nieuw lifestyle-
magazine voor de zaterdagkrant lanceren. 
Online zijn er drie speerpunten: meer 
nieuwsbrieven, meer regionale video’s en de 
eerdergenoemde pilot met web-first. Die  
gebeurt bij De Gooi- en Eemlander. Ik denk  
dat het een mooi jaar wordt, collega’s.”

Björn: “Eens.”

Kris: “Het is in ieder geval een interessant jaar.”

Na deze hoopvolle woorden huilen de wolken 
zowaar niet meer. De regionale schoenen  
onder de verwarming zijn droog. 

18



“Zonder de Nederlandse 
kranten zou er geen nieuws-
voorziening bij de Publieke 
Omroep bestaan.”
Hugo Schneider
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“Vertrouwen en transparantie 
zijn belangrijker dan ooit”
Madelon Fortuin en Geert Desager

NRC kwam de afgelopen jaren met een aantal 
opvallende innovaties op de advertentiemarkt. 
Hoe kijkt Mediahuis daar in België tegenaan 
en wat kunnen de sterke nieuwsmediamerken 
doen in de strijd tegen Facebook en Google?  
“We zitten in een business van vertrouwen, 
zowel naar lezers als adverteerders toe.” 

Ze ontmoeten elkaar voor het eerst. Madelon 
Fortuin, Commercieel Directeur van NRC en 
Geert Desager, die een iets langere titel heeft: 
Strategy & Business Development Director 
Advertentiemarkt bij Mediahuis in België. 
Korter gezegd is hij verantwoordelijk voor de 
commerciële strategie van de uitgever in België. 
De Belgische en Nederlandse advertentiemarkt 
verschillen behoorlijk van elkaar en toch ook 
weer niet. Beide markten hebben te maken 
met de grote Amerikaanse tech-bedrijven – 
Facebook en Google voorop – die de online 
reclamemarkt in een wurggreep hebben. Maar 
dat biedt nou juist kansen voor de assets van 
Mediahuis, zeggen beiden, in deze tijd van fake 
news, vertrouwen en de vraag om kwaliteit. 
Daarover zo meer. 

Het gesprek heeft plaats in het grand café 
waarboven NRC huist, in het centrum van 
Amsterdam tussen Nes en Rokin. Straks wil 
Madelon haar Belgische collega nog even 
rondleiden bij NRC voordat hij de trein naar 

Antwerpen terugneemt. Eerst willen ze elkaar 
beter leren kennen; ze blijken best wat gemeen te 
hebben: beiden hebben een behoorlijke staat van 
dienst als het gaat om digitaal. Geert is helemaal 
nieuw in de uitgeefbusiness, zegt hij zelf. Hij begon 
in augustus vorig jaar bij Mediahuis. Eerder had 
hij zijn eigen bedrijf waarmee hij adviseerde over 
digitale transformatie. Ook bouwde hij aan de 
digitale tak van reclamebureau DDB in België  
en werkte hij in Azië bij Paypal en Microsoft.  
Verder zat Geert heel lang in data, onder meer 
bij Wegener Direct Marketing. 

Zowel Madelon als Geert verkochten al banners 
toen nog niemand van dat woord had gehoord, 
in de tweede helft van de jaren negentig. 
Madelon heeft wel meer een achtergrond in de 
mediawereld, zoals buitenreclame, een online 
reclamebureau en vrij lang bij een online gaming 
exploitant. Sinds vier jaar is zij Commercieel 
Directeur van NRC. Ze lanceerde een aantal 
primeurs op de Nederlandse advertentiemarkt  
die getuigen van lef. 

NRC kwam in 2016 als eerste met afrekenen 
op een online view die daadwerkelijk in je 
scherm zichtbaar is geweest. Wat heeft dat 
teweeggebracht?

Madelon: “Met deze stap hebben we het 
businessmodel gekanteld en is het in Nederland 

de industriestandaard geworden. Voorheen 
werd een view gewoon in rekening gebracht 
en kreeg de adverteerder al een factuur zonder 
dat er een opportunity to see was. Wij wilden 
dat de adverteerder pas ging betalen bij een 
echte view. Deze stap raakt ook heel erg waar 
NRC voor staat: betrouwbaarheid. Vertrouwen 
en transparantie zijn belangrijker dan ooit: twee 
jaar geleden maakten we ineens kennis met 
het begrip alternative facts toen woordvoerder 
van het Witte Huis Kellyanne Conway daarover 
begon. Dat heeft de wereld van nieuwsmedia 
op zijn grondvesten laten schudden. We 
praten hier over vertrouwen in media en dat 
vertrouwen is de afgelopen jaren gedaald. In 
sociale media zeker, maar ook in nieuwsmedia. 
Daarom hebben we een heel belangrijke rol te 
vervullen en zitten we niet meer zozeer in de 
business van kranten maken en nieuws, maar 
in een business van vertrouwen. Wij bieden dat 
aan lezers en adverteerders. Vertrouwen is een 
prachtig begrip, maar ik ben ervan overtuigd dat 
het pas lading krijgt als je je ernaar gedraagt. 
Ook in de wijze waarop je businessmodellen 
hanteert. Zo hebben we een nieuw afrekenmodel 
geïntroduceerd wanneer wij, de advertentie- 
afdeling, commerciële content maken voor 
een adverteerder. Deze content moet goed 
geschreven zijn, de nieuwsgierigheid van een 
lezer prikkelen, alleen dan wordt de content  
ook gelezen. 

Woord: Maarten Hafkamp | Journalist
Beeld: Xander Mouthaan
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Een voorwaarde als het gaat om branded content. 
Wij nemen de dagelijkse verant-woordelijkheid én 
verplichting op ons om te optimaliseren, op inhoud 
en indeling van een artikel, óók op aanjaging. Het  
heeft geresulteerd in de quality view. We sturen 
pas een factuur als een lezer minimaal 15 secon-
den in een artikel zit. Vertrouwen is niet alleen 
voorbehouden aan je redactie die feiten van fictie 
moet onderscheiden, je moet het doorvoeren in 
elke vezel van je bedrijf. Het moet tot uitdrukking 
komen in je businessmodel.”

Een meer recente move is dat NRC zich als 
eerste heeft teruggetrokken uit programmatic 
advertising via de open advertentieveilingen  
(de open exchange). 

Madelon: “Ja, en dat heeft ook alles te maken  
met de business van vertrouwen. Er is niets 
mis met programmatic en we blijven wel 
automatisch verhandelen via de private 
marktplaatsen, maar we willen wel graag weten 
met wie we zakendoen en wat er op onze site 
verschijnt. Merkveiligheid hebben we heel 
hoog in het vaandel staan. Daarbij komt dat 
we ook controle willen houden op de cookies 
die meegestuurd worden. Het product dat wij 
verkopen, is onze NRC-journalistiek. Niet de 
gegevens van onze lezers.”

Je zou zeggen: dat kost je omzet in een toch al 
moeilijke markt.

Madelon: “Het heeft enerzijds zeker omzet 
gekost, omdat je een saleskanaal dichtgooit, 
maar anderzijds slaan adverteerders daar 
juist op aan. Ook deze beslissing geeft lading 
aan het begrip ‘vertrouwen’. De advertentie 
verschijnt in een omgeving waarin brand safety 
is gegarandeerd.” 

Jullie volgen in België deze stappen van NRC 
uiteraard met argusogen. 

Geert: “Zeker. Wij kijken altijd naar best practices 
binnen de hele groep. Voorlopig blijven we wel 
gewoon actief op de open exchanges, omdat 
het ons een substantieel bedrag oplevert. 
Ik zie programmatic als slechts een van de 
verschillende manieren van advertenties verkopen 
en die moeten we allemaal blijven gebruiken. Wij 
verkopen kwalitatieve journalistieke producten en 
het grote vraagstuk is hoe je daarvoor voldoende 
kwalitatief goede mensen kunt inzetten. Daarvoor 
is onder meer een brede advertentiepropositie 
nodig. Ieder merk van Mediahuis heeft daarin 
zijn eigen zoektocht. Die is anders voor NRC 
dan voor bijvoorbeeld Het Nieuwsblad. De 
advertentiekoek wordt niet groter en het 
gevecht om een deel van die koek wordt steeds 
lastiger. We hebben allemaal te maken met de 
dominantie van Facebook en Google op de online 
advertentiemarkt en straks komt daar Amazon 
nog bij. We moeten daar wel klaar voor zijn,  
anders kunnen we straks de kwaliteit niet  
meer garanderen.”

Madelon: “In Nederland wordt altijd de vergelijking 
gemaakt met Facebook en Google en ik wil de 
kracht daarvan niet bagatelliseren, maar er is 
één ding wat wij hebben en zij niet: kwalitatieve 
content. Vier op de tien mensen vertrouwen 
hier het nieuws niet. We hebben dus een 
maatschappelijke rol te vervullen. Juist in deze  
tijd wordt de behoefte aan een betrouwbaar 
instituut groter.”

Nu is dus het momentum, zeker omdat Facebook 
en Google steeds meer onder vuur komen te liggen 
als het gaat om vertrouwen?

Geert: “Ja, we moeten nú terug naar de 
mediabusiness en laten zien dat wij letterlijk 
meer in huis hebben dan de grote techbedrijven. 
Mediahuis heeft erg veel account- en 
salesmanagers in het veld die een groot begrip 
hebben van de problematiek. Daarnaast is er 

de branding opportuniteit. Bij Facebook en 
Google gaat het vooral om performance, maar 
de echte branding assets zoals print hebben 
zij natuurlijk niet. Ik geloof erin dat print de 
komende tien jaar zeker nog sterk blijft en 
bijdraagt aan het merk. Het gaat om het 
merkverhaal en niet om de laatste klik en de 
korte termijn. De lokale mediawereld heeft zich 
de kaas van het brood laten eten. We moeten 
adverteerders laten zien dat ze minder voor het 
snelle effect moeten gaan en een groot deel 
van hun marketingbudget in de lange termijn 
en het merkverhaal moeten besteden. Dat is de 
uitdaging voor de komende tijd.”

Madelon: “Het is belangrijk om terug te 
gaan naar de basis. Waar staan wij als 
nieuwsmediamerk voor en waarom zou een 
adverteerder überhaupt zijn business bij ons 
moeten neerleggen? Als je alles toerekent  
naar de laatste klik kom je in een discussie 
terecht waar ik niet eens aan begin. Ik wil  
vanuit onze eigen kracht een propositie 
bouwen. NRC heeft de hoogste concentratie 
hoogopgeleide, kapitaalkrachtige lezers. 
Dat probeer ik altijd te benadrukken naar 
adverteerders toe en dan heb je per definitie 
andere gesprekken.”

Geert: “Jullie hebben succes met het branded 
content verhaal en de quality view en daar 
kijken we ook naar. Dat is voor heel Mediahuis 
een belangrijk, sterk groeiend onderdeel dat 
een kwart van de omzet bedraagt, maar we 
halen onze objectieven er nu niet mee. Een 
adverteerder zegt bij wijze van spreken: we 
zijn maar tien seconden gelezen en dus sturen 
jullie ons geen factuur, terwijl het voor ons toch 
waarde vertegenwoordigt. Daar struggle ik 
mee. Ik vind dat je de ‘gewone’ banner ook moet 
gaan valideren. De advertentieposities die we 
gebruiken om de mensen naar die kwaliteit te 
brengen moeten we óók afrekenen.” 
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Madelon: “Dat ben ik niet met je eens. Onze 
taak is om branded content te optimaliseren, 
op inhoud, op indeling en op aanjaging. En 
voor de adverteerder moet het geen klap 
uitmaken of hij een Rectangle, een DevilAd of 
Skyscraper heeft. De adverteerder betaalt niet 
voor de bannerpositie, maar voor leesduur. Dé 
voorwaarde om überhaupt merkvoorkeur en 
merkoverweging te kunnen beïnvloeden. Hoe we 
die lezer in het artikel krijgen en behouden is aan 
ons. Als we zien dat het artikel het slecht doet – 
en dat gebeurt – gaan we optimaliseren. 

Geert: “Optimaliseren doen wij ook, maar ik denk  
dat je veel meer geld uit de quality view kan 
halen, omdat je nu veel waarde weggeeft.” 

Madelon: “Juist niet. Door de kwaliteit van de 
artikelen én de optimalisatie van de aanjaging 
ervan, levert de quality view ons veel meer op 
dan reguliere display.”

Worden jullie het wel eens als het gaat om de 
jacht op profielen en data van lezers?

Madelon: “Aan de jacht op profielen doen wij niet 
mee. De afspraak met onze lezer is: wij verkopen 
kwaliteitsjournalistiek en niet de gegevens van 
onze lezer.” 

Geert: “Eens. We kijken wel naar allianties, 
zoals je in Nederland ziet met een aantal 
uitgevers en NLProfiel. De Telegraaf zit daarin. 
We willen eigenaar van onze data blijven, 
maar kunnen wel een front vormen om meer 
uit die advertisingkoek te halen. Daar zijn veel 
gesprekken over. Onze data zijn ons veel te veel 
waard om er zomaar mee te gaan leuren.”
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“Het gaat om het 
merkverhaal, niet  
om de laatste klik” 
Geert Desager



“De consument echt 
leren kennen en weten 
hoe hij denkt”
Paul Verwilt, COO van Mediahuis

“Zoals meer mensen binnen onze groep heb ik 
meerdere petten op”, pareert Paul Verwilt de 
vraag of het niet ongewoon is dat hij als COO 
eindverantwoordelijk is voor een hele reeks 
merken: Jobat, Gaspedaal, Zimmo, Relatieplanet, 
Limburgvac, Groupdeal, Vroom, om er maar 
enkele te noemen. “Dat ik de classifieds, of 
zoals men ze vroeger in Nederland noemde: 
de speurders of de zoekertjes, onder mijn 
vleugels heb, heeft deels te maken met mijn 
verleden. Ik was namelijk al vóór de start van 
Mediahuis aan de slag op dat terrein. Maar 
er is natuurlijk ook de digitale ontwikkeling. 
De gerubriceerde advertenties, die voorheen 
massaal in onze papieren kranten stonden, zijn 
de voorbije decennia volledig getransformeerd 
naar digitale platformen. Een groot deel van mijn 
tijd gaat naar het zoeken en ontwikkelen van 
nieuwe digitale activiteiten. Niet onlogisch dus 
dat ik eveneens van dichtbij betrokken ben bij 
onze classifieds. Een beetje lastige benaming 
trouwens. Het is in Vlaanderen een vakterm 
die de consument niet of nauwelijks kent. En in 
Nederlands wordt het begrip al helemaal niet 
gebruikt. De hoogste tijd dat we er een nieuwe, 
grensoverschrijdende naam voor bedenken. 
Iemand een suggestie?”

Zoekertjes, speurders, … De omschrijvingen wijzen 
haast meewarig in de richting van ‘de kleine 
broertjes van onze nieuwsmerken’. Kijken we 
evenwel naar de cijfers … 

Paul: (pikt naadloos in) “Zowel in Nederland als 
in België leveren onze classifieds-merken een 
zeer aanzienlijke bijdrage in het bedrijfsresultaat. 
De brands werken heel autonoom, zonder grote 
managementteams en worden gestimuleerd om 
samen te werken binnen een netwerkorganisatie. 
Het delen van kennis en nieuwe technologieën, over 
de landsgrenzen en de verschillende domeinen 
heen, en goed samenwerken met de nieuwsmerken 
zijn hierbij belangrijke doelstellingen.”

Classifieds zijn advertenties en dus een 
commerciële zaak. In jouw visie zijn ze ook  
een vorm van content.

Paul: “De zoekertjesrubrieken waren in het 
verleden een louter advertentiemodel, bedoeld om 
onze nieuwsmedia financieel te ondersteunen. 
Vandaag vormen ze nog altijd een belangrijke 
inkomstenbron, maar geven ze ook een inhoudelijke 
meerwaarde aan de grote life events: de belangrijke 
momenten in iemands leven, zoals het zoeken 

van een job of een woning, het kopen van 
een wagen of het vinden van een partner. Als 
Mediahuis willen wij de consument, onze klant, 
zo goed mogelijk helpen om zijn dromen waar te 
maken en effectief die droomjob of die woning 
of partner van zijn leven te vinden. Hier lopen 
de doelstellingen van onze classifieds-brands 
dus perfect parallel met de ambities van onze 
nieuwsmedia: de klant centraal stellen en er alles 
aan doen om hem of haar te helpen als hij iets 
zoekt, op verschillende platformen en 24/7.”

De advertentiemarkt staat onder serieuze 
druk. Niettemin noemen we onze classifieds-
activiteiten een van de commerciële speerpunten 
voor de komende jaren.

Paul: “Dat klopt en dat heeft alles te maken met de 
omzetgroei van onze merken, hun concurrentiële 
positie én het marktpotentieel dat we nog kunnen 
ontginnen. In een aantal domeinen spelen 
we zonder meer een hoofdrol. In Vlaanderen 
denken we dan bijvoorbeeld aan Jobat en aan 
het vastgoedplatform Zimmo. In Nederland 
heten de sterkhouders Gaspedaal, Relatieplanet 
en Groupdeal, het e-commerce platform voor 
dagdeals dat ook actief is op de Belgische markt. 

Woord: Frank Jaspers | Group Communication Manager
Beeld: Greetje Van Buggenhout

Ga aan tafel met de COO en je verwacht bijna per definitie strategische uiteenzettingen over 
bedrijfsprocessen en -structuren. Niet zo in het geval van Paul Verwilt, Chief Operating Officer  
van Mediahuis. Hij is perfect vertrouwd met het volledige operations management binnen de groep,  
maar praat veel liever over klanten, merken en de platformen waar hij de eindverantwoordelijkheid  
over heeft: onze zogenaamde classifieds.

24



Door onze kennis van de markt, commerciële 
slagkracht en technologische innovaties hebben 
wij onze posities de voorbije jaren aanzienlijk 
kunnen verstevigen, iets wat zich ook vertaalt in 
hogere inkomsten en een substantiële bijdrage 
aan het globale bedrijfsresultaat van Mediahuis. 
Maar minstens zo belangrijk is dus ook het 
marktpotentieel dat nog voor ons ligt. Dat willen 
we exploiteren, niet enkel door platformen aan 
te bieden die consumenten en aanbieders met 
elkaar in contact brengen, maar ook door ons 
breder in de markt te zetten en een grotere rol 
van betekenis te spelen in de waardeketen. Een 
voorbeeld: we helpen mensen bij het vinden van 
hun ideale gezinswoning, maar waarom zouden 
we hen ook niet helpen bij het kiezen van een 
hypotheeklening en een brandverzekering?”

Je spreekt over samenwerken tussen Nederland 
en België en over kennisdelen? Waar zie je de 
grootste synergievoordelen? 

Paul: “Zoals ik al aangaf: op technologisch 
vlak. De juiste technologie bouwen is moeilijk, 
tijdrovend en duur. Maar als we innovaties 
kunnen uitrollen over Nederland en België én 
over de verschillende domeinen heen, zoals jobs, 

“We moeten  
een grotere rol  
opeisen in de 
waardeketen”
Paul Verwilt
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Op de eerste plaats, onze lokale sterkte. Wij kennen 
de markt en beschikken over de juiste mensen om 
klanten op een persoonlijke manier te bedienen. 
Die feet on the street aanpak onderscheidt ons 
van de Googles en de Facebooks die veelal 
louter een platform zijn en dus geen face to face 
contact met de klant hebben. Het persoonlijk 
contact met de klant-adverteerder laat ons toe 
een strategische partner te zijn met een dubbele 
propositie. Wij reiken onze eigen sterke merken 
aan om aanbieders en zoekers met elkaar in 
verbinding te brengen. Daarnaast treden wij ook 
op als adviseur en helpen wij de adverteerder 
om te bouwen aan zijn naambekendheid en 
notoriëteit. Hierbij kijken we waar nodig verder 
dan onze eigen media en zullen we niet aarzelen 
om bijvoorbeeld gespecialiseerde nichesites in 
te schakelen of niet-mediacampagnes voor te 
stellen. Een tweede troef die wij kunnen uitspelen 
is vertrouwen. Databeveiliging en privacy krijgen 
almaar meer aandacht. Consumenten en 
adverteerders kénnen de goede reputatie van onze 
mediamerken en weten dat zij een betrouwbare 
en veilige omgeving vormen voor hun data en 
communicatieboodschappen. Op internationale 
platformen is transparantie vaak minder 
vanzelfsprekend. Dit is een punt waar wij het 
verschil maken en dat wij fors moeten promoten.”

Wat zijn de voornaamste zaken die we van de 
internationale techspelers kunnen leren?

Paul: “We houden hun technologische innovaties 
in de gaten, maar op dat vlak zullen we wellicht 
nooit hun meerdere kunnen zijn. Het is daarom 
minstens zo belangrijk dat we goed naar hun 
benadering van de consument kijken. Een 
onderneming als Google haalt 95% van zijn 
inkomsten bij de adverteerder, maar is 100% 
gefocust op de consument. Die consumer centric 
filosofie moeten wij ons ook als Mediahuis eigen 
maken. Dit sluit overigens perfect aan bij wat ik 
eerder vertelde over de content-functie van onze 
classifieds. We moeten de consument op de 
eerste plaats zetten, altijd en overal, en hem helpen 
om zijn dromen te realiseren. Als we daarin lukken, 
is hij tevreden, blijft hij ons trouw en doet ook de 
adverteerder daar rechtstreeks zijn voordeel mee. 
Dit brengt ons bij de wellicht meest cruciale vraag: 
hoe slagen we erin om de consument voor ons te 
winnen? Dat kan enkel als we hem echt kennen, als 
we weten hoe hij denkt en wat zijn verwachtingen 
zijn. Dat brengt ons bij het verzamelen, analyseren 
en op een geoorloofde manier gebruiken van data. 
Mediahuis heeft op dit vlak al heel wat afstand 
afgelegd, maar het is onze opdracht om hier nog 
beter in te worden.”

“Onze troeven: 
feet on the street  
en vertrouwen geven”
Paul Verwilt

vastgoed, auto’s, enz., dan halen we daar enorme 
voordelen uit. Ook door kennis en ervaring uit te 
wisselen, kunnen we vaak snel grote stappen 
voorwaarts zetten. Elke markt heeft haar 
eigenheden, het mag dus zeker niet de bedoeling 
zijn om blindelings dingen van elkaar over te 
nemen. Maar het kan bijvoorbeeld de moeite 
lonen om een in Nederland beproefd en goed 
bevonden recept ook in België uit te rollen.”

Tegenover de voordelen die we als Belgisch-
Nederlandse mediagroep hebben, staan allicht 
ook een aantal bedreigingen. Wat te denken van 
de grote internationale spelers die mee het mooie 
weer maken op de classifieds-markt?

Paul: “Die bedreigingen zijn reëel, laten we daar 
vooral niet flauw over doen. Kijken we naar de 
jobmarkt, daar timmert Google Jobs aan de weg. 
Hun impact in de lage landen is vandaag nog 
beperkt, maar dat hoeft niet zo te blijven. Een 
ander voorbeeld: Indeed, een jobplatform met 
Japanse roots dat al wel sterk staat in België 
en Nederland. Zo’n bedrijf profiteert van zijn 
schaalgrootte en technologische knowhow en kan 
je daardoor vergelijken met spelers als Facebook 
en Amazon. Tegenover die bedreiging kunnen wij 
gelukkig een aantal ijzersterke troeven zetten.  
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Het TMG-merk Gaspedaal.nl brengt autozoeker 
en autodealer bij elkaar en groeit met haar 
succesvolle zoekmachine elk jaar. Niels Visser, 
Directeur TMG Digital ad interim en sinds 
2013 Managing Director Automotive: “De 
autobranche is online volwassenen geworden. 

Markt van Gaspedaal is online volwassen
ook nog serieus werk gemaakt van de spin-off 
Gashendel.nl. Hetzelfde beproefde concept 
maar dan voor motoren. Niels: “We wilden laten 
zien dat een kopie van het platform ook zou 
werken voor motoren. Dat is gebleken,  
er zijn nu al 13 grote klanten aangesloten.”

Gaspedaal is niet de enige succesvolle speler in 
haar markt. Om internationale toetreders zoals 
Scout24 en eBay (eigenaar van Marktplaats.nl)  
voor te blijven, werkt het TMG-merk toe naar 
een lange termijnstrategie. Die is gericht op een 
verschuiving van cost per lead naar cost per 
sale. Niels: “Dat betekent dat de autodealer in de 
toekomst pas betaalt als hij ook echt een auto 
verkoopt via ons platform. Dat maakt ons een 
transparantere en daarmee nog betrouwbaar- 
dere partner voor onze klanten.” 

Tot april 2018 had Mediahuis in België twee 
toonaangevende vastgoedsites: Zimmo en 
Hebbes. Door ze samen te voegen onder één 
merknaam, Zimmo, beschikken we nu over 
een platform met niet alleen een hogere omzet 
en een beter resultaat, maar vooral ook meer 
naamsbekendheid en een groter bereik waarmee 
we als tweede speler in België de marktleider 
stevig op de hielen zitten.

Yves Vanderveken is Business Director van 
Zimmo en zeer tevreden over de evolutie van 
het merk. “Zimmo doet het goed in de cijfers, 
maar waar we minstens zo blij mee zijn is de 
succesvolle verbreding van het platform”, aldus 
Yves. “De surfers en de adverteerders maximaal 
‘ontzorgen’, dat is dé doelstelling. We doen dit onder 
meer door de website alsmaar performanter en 
gebruiksvriendelijker te maken, met extra features, 
een innovatieve zoekmachine, enz. We willen 
vastgoedkantoren ook helpen met hun organisatie 
en het beheer van hun portfolio.
Voor de consument wil Zimmo gaandeweg 
veel meer zijn dan louter een platform met een 
interessant immo-aanbod. “Een groot en kwalitatief 
aanbod blijft vanzelfsprekend de basis”, zegt Yves, 
“maar daarnaast willen we inderdaad een breder 
servicepakket aanbieden. Zo rollen we bijvoorbeeld 
binnenkort een formule uit waarmee de koper snel 
de weg vindt naar de beste leningverstrekker. Voor 
die formule haalden we de mosterd bij Jaap.nl, het 

vastgoedplatform van Mediahuis in Nederland. 
Een andere service, die we nu al aanbieden en 
die we dit jaar nog zullen perfectioneren: de 
tool waarmee we de waarde van een huis of 
appartement zo nauwkeurig mogelijk inschatten. 
Dit is handig voor de verkoper, die zijn eigendom 
aan de juiste prijs kan etaleren, maar ook voor 
de potentiële koper die goed geïnformeerd wordt 
over de waarde van het goed én van vergelijkbare 
panden in de buurt.”

Ook voor de vastgoedprofessional wil Zimmo 
het verschil maken met een verbreding van zijn 
dienstverlening. Yves: “Aan een aantal notarissen 
bieden wij reeds een full service pakket. We 
maken foto’s van de panden die zij op de markt 
brengen, zorgen voor een virtuele rondleiding, 
nemen de online marketing op ons, enz. Dat 
servicepakket willen we de komende maanden 
ook uitrollen voor de makelaars en voor alle 
verkopers van vastgoed.”

Vastgoedplatform Zimmo gaat voor verbreding

Doordat dealers kunnen meten wat het oplevert 
om bij Gaspedaal aangesloten te zijn, zien ze 
steeds meer de waarde van online adverteren.”

Om autobedrijven te helpen auto’s nog sneller te 
verkopen, werkt Gaspedaal het afgelopen jaar 
aan een tool om de ‘sta-tijd’ te bepalen: de tijd 
dat een auto bij een gekozen bedrag op de site 
blijft staan voordat die verkocht wordt. Dit helpt 
de dealer en de koper aan een goede prijs voor 
een tweedehandswagen. En om de autozoeker 
te helpen sneller een auto te vinden die bij zijn 
wensen past, introduceerde Gaspedaal een andere 
zoekbalk met meer filters. Dat leverde een stijging 
van het filtergebruik op van 23%. Daarnaast werd 
het backend-platform veranderd naar dat van 
Amazon (AWS), waarbij allerlei toepassingen 
snel voorhanden zijn. En dan werd eind 2018 
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We moeten koesteren wat we hebben, dat is 
het motto in uitgeversland. Waar jarenlang de 
strategie vooral gericht was op het winnen van 
nieuwe zieltjes, is men er nu van doordrongen 
dat vooral de reeds aangesloten lezers in de 
watten moeten worden gelegd. Een gesprek 
met Lennart Poldervaart en Sofie Pietercil 
maakt in ieder geval één ding duidelijk: de 
abonnees van Mediahuis zijn in goede handen.

“Eigenlijk dekt het woord ‘klantenservice’ allang 
de lading niet meer. Daar moeten we toch eens 
een andere naam voor bedenken.” Lennart 
Poldervaart steekt maar direct van wal in de 
prachtige skylounge van het Amsterdamse 
Hotel W, op steenworp afstand van zijn werkplek 
aan het Rokin. Hij is nu ruim een jaar Manager 
Customer Service van NRC en zwaait de 
scepter over een afdeling met 38 medewerkers 
die steeds belangrijker wordt. Lennart: “We 
verzorgen nu ook het contact namens de 
redactie met de abonnees. Journalisten zijn 
goed in onderzoek en het schrijven en wij 
coördineren vragen die daarover gesteld worden. 
Zo faciliteren we dat lezers met de redactie in 
contact komen.”

Sofie Pietercil zit inmiddels druk te knikken.  
De sympathieke Belgische vervult dezelfde 
functie als Lennart, maar dan voor de 
Mediahuistitels Het Nieuwsblad, Gazet van 
Antwerpen, De Standaard en Het Belang van 
Limburg. Zij herkent de woorden van haar 
collega uit Amsterdam. 

Lennart Poldervaart en 
Sofie Pietercil 
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Het belang van klantbeleving
Véél meer dan het ronselen van nieuwe lezers



Woord: Tjerk de Vries
Beeld: Sander Stoepker
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Luisteren naar de klant

“Klantenservice is echt een topic geworden.  
We moeten luisteren naar de klanten die we  
al hebben. We zijn ons daar veel bewuster  
van geworden.”
Een grote ergernis onder vaste klanten van 
veel bedrijven is dat nieuwe abonnees of leden 
worden verleid met cadeautjes en kortingen en 
zij daarvan verstoken blijven. Nieuwe liefdes 
veroveren is kennelijk belangrijker dan het 
belonen van echtelijke trouw.
Sofie herkent dat. “Dat is jarenlang zo geweest. 
Ook bij ons. Maar wij zijn anders te werk ge-
gaan. Voorheen maakten we veel lawaai via 
grote mediacampagnes om nieuwe abonnees 
te werven door koppelverkoop met een iPhone 
of zo. Nu communiceren we dat niet meer zo 
nadrukkelijk. Dat levert minder instroom op, 
maar we willen onze bestaande abonnees  
niet tegen de borst stuiten. Zij zijn enorm 
belangrijk voor ons. En ze zien niet dat die 
nieuwe abonnees op enige manier toch wel 
betalen voor die iPhone. Ze zien alleen maar  
dat er een cadeautje wordt uitgedeeld dat zij  
niet krijgen.”

Mediahuis investeert dan ook meer in loyaliteit 
aan haar klanten. “We organiseren leuke acties 
voor onze abonnees, zoals kaarten voor een 
museum, een gratis taart bij de verjaardag of 
we sturen vanuit de klantendienst een bloemetje 
als we weten dat een stel zoveel jaar getrouwd 
is. Daarnaast benaderen we klanten met een 
verhoogd risico om hun abonnement op te 
zeggen proactief. Dat zijn bijvoorbeeld digitale 
abonnees waarvan we merken dat ze  
nauwelijks online lezen, of klanten die binnen 
een korte tijdsspanne hun krant een aantal  
keren niet ontvangen hebben. Wij bellen die 
mensen op en polsen of ze nog wel tevreden 
zijn. Misschien kunnen we wel iets voor  
ze betekenen.”
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Wederzijds begrip creëren 

Bij NRC zoeken ze evenzo geregeld zelf actief de 
abonnees op. “Ook onze redactie doet daaraan 
mee. We gaan op huisbezoek en houden belavon-
den waarbij we contact opnemen met klanten 
die hebben opgezegd. Zo ontstaat er wederzijds 
begrip. Afgelopen maand hadden we een klant 
die zijn abonnement hierdoor toch maar weer 
herstelde”, vertelt Lennart. “Wat ook blijkt te helpen, 
zijn welkomstgesprekken. Nieuwe abonnees bellen  
we op om ze welkom te heten en om te vragen of 
alles duidelijk is. Ook als mensen op straat een  
abonnement hebben afgesloten, willen we graag  
weten of alles duidelijk is. Het blijkt dat ze hierdoor  
uiteindelijk langer abonnee blijven. En ook wij 
houden goed in de gaten of onze abonnees 
tevreden zijn. Wellicht lezen ze de krant doorde-
weeks nauwelijks en hebben ze liever een zaterdag- 
abonnement. Dan regelen we dat voor hen.”

Wie denkt dat de medewerkers van de 
klantenservice een luizenbaantje hebben, komt 
bedrogen uit. Bij NRC komen 3600 telefoontjes 
en 4000 mails per week binnen en bij Mediahuis 
zijn er 60.000 contacten per maand. “Ik zeg 
bewust geen ‘klachten’”, zegt Sofie. “Want het zijn 
natuurlijk lang niet alleen maar klagers.”

Zowel Lennart als Sofie zouden graag zien 
dat alle collega’s betrokken worden bij het 
contact met lezers. Daartoe zijn binnen de 
groep verschillende initiatieven gestart om ook 
medewerkers van buiten de klantenservice te 
betrekken bij klantbehoud. “We moeten de lezers 
leren kennen en naar ze luisteren. Waarom is het 
voor die oude mevrouw nou zo erg dat de krant 
een uurtje later komt? Als je hoort dat het voor 
haar al jaren een dagelijks ritueel is om voor het 
eten alvast de krant te lezen, dan begrijp je dat 
beter. Andersom is het ook goed als de lezers ons 
leren kennen en begrip op kunnen brengen voor 
bepaalde situaties”, zegt Lennart. 

“Waarom ligt de krant niet altijd stipt om halfvijf 
op de mat? Wij zien dat lezers zoveel meer begrip 
hebben als je dingen uitlegt en open en eerlijk bent. 
Als wij problemen verwachten met de bezorging in 
een bepaalde wijk, dan mailen we die abonnees daar 
van tevoren over. Bij langdurige problemen doen 
we er achteraf een attentie bij. Dat levert echt heel 
leuke reacties op. Vaak handgeschreven brieven van 
lezers die zeggen het echt wel te begrijpen dat er 
weleens problemen zijn”, lacht Lennart.

Klachten weggesmolten

Sofie sluit zich daar volledig bij aan. “Als er een dikke 
sneeuwlaag wordt verwacht, gaan we niet meer 
zitten afwachten totdat de klachten binnenstromen. 
We sturen dan van tevoren een mail aan de 
abonnees waarin we waarschuwen dat de krant 
wellicht later, of misschien zelfs helemaal niet wordt 
bezorgd. We vragen daarin om begrip, laten hen 
weten dat ze de krant alvast digitaal kunnen lezen 
en wijzen op onze selfservice mogelijkheden. Daar 
kunnen mensen een heleboel zelf regelen, zonder 
dat ze iemand van ons nodig hebben. En dat werkt 
heel goed. Het aantal contacten met medewerkers 
wordt daardoor zoveel minder. Vroeger kregen 
we in dit soort gevallen op één dag soms 10.000 
telefonische contacten te verwerken, met zeer lange 
wachttijden aan de lijn en veel frustraties bij onze 
klanten, nu amper 200.”
Zij erkent dat het belangrijk is dat niet alleen 
haar afdeling, waar zo’n vijftig mensen werken, 
bezig is met klanten. “Iedereen in de organisatie 
heeft hierin een rol. Van de collega’s die bezig zijn 
met de ontwikkeling van onze nieuwe digitale 
platformen, de redactie, HR die de mensen met 
de juiste klantgerichte instelling rekruteert, tot de 
marketing en sales. We hebben ook plannen om een 
klantendag te organiseren, maar dat staat nog erg 
in de kinderschoenen, dus daar kan ik weinig over 
vertellen. En we gaan een pop-up contactcenter 
stallen, midden in ons hoofdkantoor in Antwerpen. 
De klantenservice van Mediahuis zit in Hasselt en 

Gent, maar we willen alle collega’s kennis met ons, 
en daardoor met de lezers, laten maken.”

Knelpunt

Service aan de lezers is dus een groot goed. Maar 
al die service moet wel worden verleend door 
personeel. En dat is niet altijd even makkelijk. 
Vooral bij NRC zit daar wel een knelpunt, geeft 
Lennart toe. “Wij hebben over het algemeen te 
maken met hoogopgeleide abonnees. En we 
willen dat onze medewerkers wel een beetje 
levelen. We werken onder andere veel met 
studenten, maar het kost tijd en energie om 
goede mensen te vinden. In het verleden was een 
deel van de klantenservice uitbesteed aan een 
externe partij, maar dat willen we niet meer. Onze 
abonnees moeten betrokken mensen met het 
DNA van NRC aan de lijn krijgen, die weten waar 
ze over praten. We zijn nu zelfs voornemens om in 
wijken met langdurige bezorgproblemen zelf maar 
te gaan bezorgen. Hup, een NRC-jas aan en de 
straat op. Maar ja, ook daar hebben we natuurlijk 
wel mensen voor nodig.”

“Abonnees tonen 
meer begrip als je 
dingen uitlegt”
Lennart Poldervaart
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De toekomst

Tien jaar geleden voorspelden allerlei zelfbenoem-
de deskundigen al dat er binnen tien jaar geen 
krant meer zou bestaan in printvorm. Maar nog 
altijd bladeren dagelijks miljoenen Belgen en 
Nederlanders gretig door de pagina’s van papieren 
kranten. Hoe zien Sofie en Lennart de toekomst  
wat dat betreft?
“Het is lastig te voorspellen”, zegt Sofie behoed-
zaam. “Ik geloof op zich wel in print, maar je weet 

niet hoe de trends zich ontwikkelen. Als je denkt 
dat iets uit is, kan het zomaar weer in worden 
en andersom. Enige jaren geleden dachten we 
dat niemand bereid zou zijn om te betalen voor 
online nieuws, maar wij zien bij Mediahuis dat 
de betaalmuur echt een succes is. We wilden 
beginnen met vijf gratis artikelen bij het Belang 
van Limburg waarna je pas zou moeten betalen. 
Maar dat bleek niet eens nodig te zijn.”
Ook Lennart ziet print nog wel zitten. Mensen 
vinden het toch fijn om echt iets in handen 
te hebben. Dat zie je ook bij boeken. En de 
bioscopen. Het is eigenlijk nergens meer voor 
nodig om naar de bioscoop te gaan. Maar de 
zalen zitten vol, omdat mensen die beleving 
willen. Toch denk ik wel dat een en ander zal 
veranderen en die trend zien we nu ook al. Aan 
goede journalistiek is altijd behoefte, alleen zullen 
de dragers wel anders worden. Dat lezers bereid 
zijn te betalen voor echt goede artikelen, komt ook 
door het enorme aanbod van fake news. Daardoor 
wordt betrouwbaar nieuws meer waard.” 

Volgens Sofie betekent de toename van digitale 
lezers een extra uitdaging. “Met print kom je naar 
de mensen toe. Die krant wordt bezorgd, of de 
mensen nou willen of niet. Digitale lezers dienen 
zelf iets te doen voordat het nieuws hen bereikt. 
Ze moeten een device aanzetten, eventueel 
inloggen. Digitale lezers moeten zelf naar het 
nieuws toe.”

Als het gesprek langzaam naar zijn einde loopt, 
wil Lennart toch nog even van de gelegenheid 
gebruik maken om alle collega’s van heel 
Mediahuis op het hart te drukken dat zorg voor 
abonnees een gezamenlijke zorg is. “Het zou 
echt ideaal zijn als iedereen daar zijn steentje 
aan bijdraagt. Alle collega’s hebben een cruciale 
rol hierin. Sofie kijkt hem goedkeurend aan en 
sluit af met de woorden die bovenstaand relaas 
heel mooi samenvatten: “Bij wat je ook doet, 
houd de klant altijd in je achterhoofd.”
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Van media wordt steeds meer transparantie ver- 
wacht. Lezers willen niet alleen elke dag een 
goede krant, steeds vaker willen ze ook weten 
hoe die gemaakt wordt. 
Bij NRC organiseerden we al vele lezersevents: 
van avonden met onze correspondenten tot lezin- 
gen van de hoofdredacteur over journalistiek. Daar 
is nu een initiatief bij gekomen: het hoofdredac-
tioneel spreekuur. 
Eens per maand krijgen abonnees de kans om 
 langs te komen op de redactie en vragen te stel- 
len aan een van de leden van de hoofdredactie.  
We doen dit bewust met een kleine groep: tien  
lezers tegelijk. Het draait immers om hun vragen,  
en we vinden het belangrijk dat elke lezer zich 
gehoord voelt. 
Bij de eerste sessie bleek al hoezeer de vragen uit- 
een lopen. Er was een lezer die wilde weten waarom  
NRC als liberale krant - in zijn ogen - veel kritischer  
was op de ‘liberale’ partij VVD dan op D66. Een  

andere lezer was vooral benieuwd waarom de  
sudoku op zaterdag moeilijker is dan doordeweeks. 
Al snel bleek dat lezers ook graag met elkaar in 
gesprek gingen over ‘hun’ krant. Dat zorgde hier en 
daar voor een interessante dynamiek. Een oudere 
lezer die klaagde dat NRC bijkans een tijdschrift is  
geworden, met te veel lange verhalen en te weinig  
korte nieuwsberichten, werd onmiddellijk terugge-
floten door andere aanwezigen. “Ik vind die lange 
verhalen juist prettig.” En, een tikje vilein: “Maar me-
neer, iedereen onder de 65 leest het nieuws online.” 
Na een korte pilot hebben we besloten elke maand 
een lezersspreekuur te houden. We adverteren er  
beperkt mee in de krant, om te voorkomen dat we 
te veel lezers moeten teleurstellen. Al snel bleken 
de aanwezigen ook graag een rondleiding over de  
redactie te krijgen, dat hebben we nu aan het pro- 
gramma toegevoegd. Het is zo een mooie samen-
werking tussen de redactie, de lezersmarkt en onze 
klantenservice, die de bijeenkomsten begeleidt. 

Voor ons past het in een strategie om aan de buiten- 
wereld te laten zien dat NRC open en toegankelijk 
is voor zijn lezers. Dat we niet alleen willen ‘zenden’,  
maar ook willen luisteren. Tot slot willen we tonen  
dat abonnees een streepje voor hebben op lezers  
die af en toe eens bij ons terechtkomen – het  
spreekuur is tenslotte alleen voor hen. 
In diezelfde lijn bieden we lezers sinds een halfjaar  
de mogelijkheid ‘mee te praten’ over onderwerpen 
waar wij over schrijven. Abonnees mogen dage-
lijks op vijf tot acht NRC-verhalen reageren. Ook 
beantwoordt de redactie online geregeld vragen 
van lezers over allerlei onderwerpen: van de Brexit  
tot het NRC-jaarverslag. 
Wat vinden de lezers hiervan? De reacties op  
het spreekuur zijn positief. “Een leuke en inter-
actieve uitwisseling”, schreef er een. En: “Bij mij 
heeft het meer begrip gebracht.” Dat was precies  
de bedoeling. 

In gesprek met de hoofdredactie
Woord: Elske Schouten | Adjunct-hoofdredacteur NRC
Beeld: Sander Stoepker
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Slaven Mandic wil 
TMG slimmer maken

Woord: Peter Kamps | Journalist De Limburger
Beeld: Sander Stoepker
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Op Slaven Mandic rust een zware taak. Hij moet 
Telegraaf Media Groep de weg wijzen in de 
toepassing van moderne digitale marketing-
technieken die de dalende advertentie-inkomsten 
opnieuw moeten laten stijgen. Wie is Slaven,  
hoe is hij bij TMG terechtgekomen en wat ziet hij 
als zijn voornaamste opdracht bij de nog altijd 
grootste krant van Nederland?

Wayne Parker Kent. Een naam met een hoog 
Hollywoodgehalte. Nep is dan nooit ver weg. 
En ja, dat geldt ook voor Wayne Parker Kent. De 
naam is ontsproten aan de fantasie van de drie 
oprichters. Het trio achter het digitale mediabedrijf 
wilde een naam die bekte, niet iets waar ook een 
Poolse stucadoorfirma achter schuil kon gaan, 
vertelt Slaven Mandic geamuseerd. Een besluit 
dat de oprichters geen windeieren heeft gelegd. 
Vorig jaar werd WPK ingelijfd door Mediahuis, 
inclusief Slaven Mandic. Hij combineert zijn baan 
als CEO van WPK sindsdien met die van directeur 
advertising van Telegraaf Media Groep (TMG). We 
ontmoeten de casual geklede Mandic in een kroeg 
in hartje Amsterdam. Hij woont in De Pijp, samen 
met zijn partner Marijn en twee jonge kinderen 
Emilia en Cedric. “Ik heb elke week nieuwe buren”, 
klaagt hij de groeiende drukte in de stad aan en  
Air B&B dat om zich heen grijpt, zelfs tot in de  
ooit zo gezellige wijk De Pijp.

Hiphopkleding

Hoewel nog een prille dertiger, heeft Mandic al een 
turbulent leven als ondernemer achter zich. Als 
twintiger verkocht hij hiphopkleding en had hij zijn 
eigen e-commercebedrijf Down Urban. Dat hij op 
enig moment voor veel geld verkocht, maar dat die 
beslissing toch niet het geluk bracht dat hij ervan 
verwacht had. “Te jong te veel geld hebben, is een 
gevaarlijke combinatie”, blikt hij berouwvol terug. 
Hij ging in een veel te dikke auto rijden - een Audi 
A6 - en belegde op advies van ‘mannen in mooie 
pakken’ veel geld op de beurs. Een dure les, want 

dat pakte helemaal verkeerd uit, hij had er geen 
verstand van, met als resultaat een financiële 
zeperd. Maar ook een leermoment. Vanaf dat 
moment besloot Slaven alleen nog maar te doen 
waar hij wel goed in was en verstand van had. 
Samen met twee geestverwanten richtte hij 
WPK op, dat populair gezegd bedrijven helpt om 
hun producten of diensten zo goed mogelijk te 
verkopen, waarover straks meer.

Slaven is van origine Serviër, maar geboren 
in Kroatië. Hij woonde met zijn vader, moeder 
en zusje in Zagreb, toen in de jaren negentig 
de oorlog op de Balkan uitbrak. Zijn vader 
deserteerde toen hij gedwongen dienst moest 
nemen in het Kroatische leger. Via via kwam 
het gezin in Nederland terecht. Slaven leefde 
jaren in diverse asielzoekerscentra. Die karige en 
benarde omstandigheden hebben hem gevormd. 
Zijn ouders verloren alles, maar vochten zich 
in Nederland terug. De levensles die zoonlief 
daaruit getrokken heeft, is dat je niet bang moet 
zijn om te verliezen. “Hoe erg dingen soms ook 
lijken, je kunt er altijd weer bovenop komen.”
Toch heeft hij geen slechte jeugd gehad. Hij 
groeide zelfs beschermd op in Nederland. Zijn 
vader en moeder beklommen door hard werken 
de maatschappelijke ladder en kochten een 
eigen huis. Gevormd door de ervaring niks te 
hebben, besloot Slaven zijn best te doen en een 
bestaan op te bouwen als ondernemer. Daarin 
is hij inmiddels met lof geslaagd, gezien de 
geslaagde verkoop van WPK aan Mediahuis en 
zijn baan als commercieel directeur bij TMG. 
Uiteraard tot grote trots van pa en ma. “Mijn 
pa begreep niks van wat ik deed, maar kan nu 
zeggen dat ik bij de krant werk”, lacht hij breed.

Advertentieneus

Mediahuis en WPK kenden elkaar, kwamen 
elkaar tegen in de markt. Beide bedrijven vullen 
elkaar goed aan. Mediahuisdochter TMG heeft 
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“Mijn pa kan nu fier 
zeggen dat ik bij de 
krant werk…”
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de schaalgrootte die WPK niet heeft, en WPK 
heeft specifieke marketingexpertise in huis  
die TMG ontbeerde. Een perfect match.  
Slaven ziet de overname dan ook als een 
logische tussenstap.
Wat volgt is een uitvoerig college over marketing, 
de kunst om mensen spulletjes te verkopen, 
e-commerce, het analyseren van klantgedrag, 
het groeiend belang van data, branded content, 
creative service.
Slaven wil de beginselen van e-commerce 
introduceren bij TMG. Dat is hard nodig omdat 
prijs en volume van advertenties in de gedrukte 
media eroderen, terwijl Facebook en Google juist 
de tegenovergestelde ontwikkeling doormaken. 
“We moeten dus slimmer worden”, zegt hij. Volgt 
een betoog over een andere manier van kijken. 
Langer kijken dan de oude advertentieneus lang 
is, marketing veel centraler stellen. Bij WPK is 
die beweging al langer geleden ingezet, nu moet 
TMG volgen. En ja, het bedrijf is daar rijp voor, 
heeft Slaven ervaren in de korte tijd dat hij er nu 
is. Hij ontmoet geen weerstand, stuit evenmin 
op grote ego’s. “De mensen bij TMG zijn toe aan 
verandering, willen weer groeien. De sfeer is  
ook weer goed na alles wat gebeurd is”, ver- 
wijst Slaven naar de langdurige overnamestrijd 
om TMG tussen Mediahuis en mediatycoon  
John de Mol.

Slaven afficheert zichzelf als een marketeer. 
Van journalistiek heeft hij geen verstand, 
behalve dat hij zelf een krantenlezer is. Hij 
leest het Financieel Dagblad en sinds kort ook 
De Telegraaf. Dat betekent niet dat hij geen 
opvatting over journalistiek heeft. “Journalistiek 
zoekt de waarheid. Dat is een heilig goed, 
waarover geen twijfel mag bestaan, ook niet 
bij de adverteerder en de markt.” Slaven noemt 
dat brand safety. De klant bevindt zich in een 
veilige omgeving is, weet dat zijn advertentie 
niet in de omgeving van bijvoorbeeld een 

pedofielennetwerk komt te staan, zoals recent bij 
Youtube is gebeurd. Jammer genoeg realiseren 
adverteerders zich dat nog niet altijd voldoende, 
ook daar moet dus nog hard aan gewerkt worden, 
geeft hij zijn visitekaartje af.
Slaven ziet zijn verblijf bij TMG zeker niet als 
een tussendoortje. Het woord carrièreplanning 
vindt hij sowieso verschrikkelijk. Hij ziet bij TMG 
een traject van jaren voor zich. Sleutelwoorden 
daarbij zijn kennis opbouwen, een cultuuromslag 
bewerkstelligen en klantbeleving centraal stellen.  
Slaven huilt ook niet mee met de wolven in het 
bos die gedrukte media laatdunkend wegzetten 
als ‘dode bomen’. Hij ziet zelfs een nieuwe, gouden  
toekomst voor die ‘dode bomen’ weggelegd, mits 
ze zich weten aan te passen en de advertentie-
markt op een nieuwe manier benaderen.

Onzichtbare hand

Zijn hand is nog niet zichtbaar, dat kan ook niet 
na een paar maanden, moeten we begrijpen. 
Eerst wil hij een structuur neerzetten, een stip 
aan de horizon plaatsen en de weg daar naartoe 
uitstippelen. Maar grote woorden daarbij 
schuwt hij niet, hoe kort zijn verblijf bij TMG 
ook nog is. De advertentie-inkomsten gaan 
weer groeien, ook in print, verzekert hij. “De 
essentie van moderne sales is de klant kennen. 
Google beheerst dat kunstje tot in de perfectie. 
Dat moeten wij ook gaan doen. Dan schep je 
een duurzame relatie met de klant, ben je van 
toegevoegde waarde.”
WPK doet dat in het klein al veel langer met 
succes. Slaven moet dat bij TMG dus min of 
meer kopiëren. Maar dan wel op tien tot twintig 
keer zo grote schaal als bij WPK. Bij WPK 
stuurde hij een klein groepje salesmensen aan, 
bij TMG een klein leger, WPK heeft 25 miljoen 
online-bezoekers, De Telegraaf een miljard, 
schetst hij de uitdaging. Maar Slaven staat er 
niet alleen voor. Die visie wordt breed gedeeld 

binnen Mediahuis, ook door CEO Gert Ysebaert, 
verzekert hij. Dat die creatieve aanpak ook al tot 
succes heeft geleid, bewijst een winnende pitch 
van WPK, TMG en NRC bij BMW. Daarbij moest 
de groep het opnemen tegen de Persgroep, IDTV 
en Talpa. Het beste bewijs voor Slaven dat één 
plus één bij Mediahuis drie als uitkomst kan 
hebben. Samenwerken dus. Gewoon door klanten 
een betere oplossing voor hun problemen aan te 
bieden dan de concurrentie.

“Journalistiek zoekt 
de waarheid. Dat is 
een heilig goed.”
Slaven Mandic
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Advies waar je écht iets aan hebt en bruikbare 
tips van experten die je het leven makkelijker 
maken. Met deze belofte zette Het Nieuwsblad in 
december 2018 Slimmer Leven in de markt. Een 
half jaar later blijkt het multi channel project een 
schot in de roos.

Aan tafel met Dries Vereecke en An-Katrien 
Verhoeven, brandmanager en digital marketing 
specialist bij Het Nieuwsblad én… zeer open-
hartige collega’s: “Voor Slimmer Leven haalden we  
de mosterd bij The New York Times”, vertelt Dries. 
“Die krant heeft een zeer succesvolle rubriek, 
Smarter Living. We hebben ons geïnspireerd op 
hun formule. Er zijn slechtere voorbeelden om je 
aan te spiegelen, toch?”

Voor wie Het Nieuwsblad niet elke dag leest, wat 
is Slimmer Leven?

Dries: “Een van de belangrijke elementen in het 
DNA van Het Nieuwsblad is de gids & gps-functie. 
Wij vinden het onze opdracht om de lezer overal 
en altijd te gidsen naar betrouwbaar nieuws en 
correcte informatie. In het geval van Slimmer 
Leven betekent dat: informatie over acht thema’s 
die mensen gelukkig kunnen maken óf waarvan 
ze wakker liggen. Maatschappelijk zeer relevante 
onderwerpen dus, zoals bijvoorbeeld gezondheid, 
seks en relaties, geld, werk, eten en drinken, enz. 
Hebben mensen vragen rond die thema’s, dan 
gaan ze vaak googelen en krijgen ze steevast een 
pak informatie waarvan ze niet weten of die juist 
is. Dankzij Slimmer Leven hoeven ze niet langer 
rond te surfen. Slimmer Leven staat voor advies 
op maat, goede raad van experten én de autoriteit 
van ons merk.”

Een stevig statement. Dat vraagt om voorbeelden.

Dries: “De voorbeelden zijn legio, maar eigenlijk 
is het eenvoudig. De stroom aan vooral online 
informatie is vandaag zo groot dat mensen hun 
weg niet meer vinden. Tik bijvoorbeeld ‘beter  
slapen’ in op je laptop en je krijgt een paar miljoen  
hits. Begin er maar aan! Dan vertrouw je toch  
beter op onafhankelijke journalisten die samen 
met experten voor adviezen zorgen waar je écht  
iets aan hebt. Niet enkel als individu, maar zelfs  
als samenleving. Ik geef daarbij graag het voor-
beeld van FibriCheck, dat door Slimmer Leven on- 
der de aandacht werd gebracht en voor het grootste  
preventieve hartritmestoornisonderzoek ter wereld  
heeft gezorgd. FibriCheck is een softwaretoepas-
sing waarmee je je hartritme kan registreren, enkel 
door je vinger op de camera van je smartphone 
te plaatsen. De aldus verkregen informatie wordt 
automatisch gedeeld met je dokter, zodat die een 
snellere diagnose kan stellen die kan resulteren in 
een aangepaste behandeling. Slimmer Leven heeft  
met FibriCheck een actie opgezet waar 30.000 
Vlamingen aan deelgenomen hebben. Op basis van  
de resultaten werden 404 mensen doorverwezen 
naar de cardioloog en kon tijdig medisch inge-
grepen worden.”

Slimmer Leven is een multi channel project.

An-Katrien: “Klopt, en ook dat maakt dit initiatief zo 
interessant. Slimmer Leven gaat over journalistiek 
en over content marketing. De informatie over 
een bepaald thema is veelal tijdloos en leent zich  
uitstekend om op verschillende manieren en via 
verschillende kanalen naar de lezer-consument 
te worden gebracht. Via de krant, de website, de 

Slimmer leven en lezen  
met Het Nieuwsblad

app, nieuwsbrieven, sociale media, enz. We spreken 
over een potentieel van zeven publicatiemomenten.”

Hoe reageert de lezer van Het Nieuwsblad op 
Slimmer Leven?

An-Katrien: “Ontzettend positief. Dries gaf al het 
voorbeeld van FibriCheck, maar het succes laat 
zich ook nog op een andere manier meten. 20% van 
de mensen die een maand gratis proeven van een 
digitaal abonnement op Het Nieuwsblad, starten 
die proef om een Slimmer Leven artikel te kunnen 
lezen. Dat bewijst dat het om stukken gaat die 
inderdaad consumenten aanzetten om betalende 
lezers te worden. Slim bezig dus.” 
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Woord: Maurice Ubags | Commercieel Directeur Mediahuis Limburg
Beeld: Johannes Timmermans

Armand Castermans, Manager Digital Advertising Mediahuis Limburg

“Het digitale  
goud ligt bij  
de MKB’er”
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Als Armand Castermans aan het woord is over 
waar het digitaal naar toe moet met Mediahuis 
Limburg, is er geen speld tussen te krijgen. Niet 
enkel omdat hij het verhaal aan één stuk kan 
opdreunen en zijn verhaal 100% logisch klinkt, 
maar omdat het voor hem niet snel genoeg 
kan gaan. Armand is bij Mediahuis Limburg 
verantwoordelijk voor de digitale sales, maar hij 
is eveneens dagelijks op digitale missie in het 
hele bedrijf. Een van de locomotieven van de 
digitale transitie. Gewaardeerd om zijn kennis, 
zijn scherpe inzichten en zijn dadendrang.

“Wij hebben al tientallen jaren het vertrouwen 
van de MKB’ers, de middelgrote en kleine 
ondernemers in Limburg”, aldus Armand. “Deze 
- wat ik noem - print-relaties moeten we zo snel 
mogelijk omzetten naar mediarelaties, waarbij 
we hen gidsen in de digitale wereld. Het belang 
van die ondernemers is evident: 60% van ons 
nationale inkomen komt vanuit het MKB, net als 
70% van de werkgelegenheid.”
Armand schetst meteen een droombeeld. “Mijn 
buurman heeft een zaak voor kinderschoenen. 
Die vraagt mij hem de ouders met jonge 
kinderen te leveren in een straal van 25 kilometer 
rond Maastricht. Dan is hij spekkoper, want 
kinderen hebben voortdurend nieuwe schoenen 
nodig. Als wij die vraag kunnen invullen, zijn wij 
zelf ook spekkoper.”

“Daarmee komt meteen een pijnpunt boven. 
Mediahuis Limburg moet de klantvraag invullen, 
ook als we niet zelf alle kanalen hebben. Dan 
moeten we bijvoorbeeld de regionale omroep 
mee verkopen, of Facebook en Google. Dat beste 
advies moeten we durven geven, we moeten 
ook buiten ons eigen portfolio durven denken. 

We doen dat overigens al op kleine schaal: in ons 
nieuwe online advertorial product zetten we digitaal 
een deel van het budget weg op sociale media. Dat 
leidt tot uitstekende resultaten, zo zien we in de 
praktijk. Grofweg een derde van de klanten komt 
via native posities op onze nieuwe sites, een derde 
via onze nieuwsbrieven en een derde via sociale 
media. Enkel als we op die manier durven denken 
en handelen, kunnen we de rol van meest complete 
mediapartner in Limburg invullen.”

Twee accountmanagers uit het digitale salesteam 
staan dagelijks de andere accountmanagers van 
Mediahuis Limburg in het veld bij. Armand: “De 
MKB’er merkt dan dat er een specialist mee aan 
tafel zit om hem te helpen. Die specialist kan 
uitleggen wat een goede digitale aanvliegroute is  
en waarom hij het best bij ons aan boord kan 
stappen. Mediabedrijven weten als geen ander hoe 
ze een boodschap moeten brengen. Simpelweg 
omdat dat al jaren het hart van onze organisatie 
is. Daardoor kunnen we het merendeel van de 
Limburgers op een kwalitatief eigen kanaal bereiken 
en zonodig kopen we het juiste bereik bij tegen de 
juiste prijzen. Het geld gaat niet op aan bureaus die 
een verdienmodel hebben waarbij het inkopen van 
mediabereik sluitpost is. Anders gezegd: bij ons  
krijg je veel meer waar voor je advertentie-euro’s.”

Wat Armand in de markt ziet, is dat de gemiddelde 
MKB’er nu minder belangstelling heeft voor online-
marketing. “Als je het in deze hoogconjunctuur te 
druk hebt of zelfs je werk niet af krijgt, ga je niet 
werven voor meer klandizie. Wat dat betreft zijn 
ondernemers natuurlijk opportunistisch. Komt 
bij dat ondernemers niet altijd meteen zien wat 
adverteren oplevert. Ons digitale vakjargon en 
de abstractie en oneindigheid van digitale media 

“We moeten ook 
buiten ons eigen 
portfolio denken”
Armand Castermans

versterken dat gevoel. Aan ons de taak om uit te 
leggen dat niets doen riskant is. 

“Het goede nieuws is dat we in de markt zien 
dat MKB’ers geen lange planningen meer willen 
hebben, maar kort-cyclisch willen schakelen. 
Ze beslissen steeds meer ad hoc. Daar zit 
onze kracht. Als we op het goede moment bij 
een ondernemer aan tafel zitten met een goed 
doortimmerd verhaal, ligt het marketingbudget 
voor het grijpen! Een goed verhaal in combinatie 
met een jarenlange vertrouwensband, dat is 
onze gouden combinatie. Dat er manieren zijn 
waarop de ondernemer het gemakkelijk zelf 
kan, dat klopt. Maar laten we in een wereld, die 
een enorme digitale vlucht neemt naar digitale 
services die naadloos aansluiten op persoonlijke 
behoeften van klanten/gebruikers, niet de magie 
vergeten van ‘echt contact’. Wij kennen de regio, 
wij kunnen een praatje maken met de ondernemer 
over zijn business. Wij zijn bereikbaar en wij 
geven persoonlijk advies. Kom daar allemaal 
maar eens om bij Facebook en Google. Die 
kunnen technologisch de MKB-markt willen 
bedienen, maar wij hebben het vertrouwen van de 
ondernemers in de regio. Dat vertrouwen moeten 
we verzilveren. Zakendoen is tenslotte ook 
people’s business. Zeker op regionaal niveau.”
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Wie zat te wachten  
op een nieuwe  
radiozender? 
Tom Klerkx, Managing Director Radio

Woord: Floor Deckx | Creative Director Wayne Parker Kent Belgium | Muziekjournalist De Standaard
Beeld: Victoriano Moreno
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Wie zat te wachten  
op een nieuwe  
radiozender? 

Het was tien jaar geleden dat er nog eens 
een nieuwe radiozender gelanceerd werd in 
Vlaanderen. Hoe is het NRJ vergaan sinds zijn 
veelbesproken start in september 2018? “We 
moeten qua professionaliteit en enthousiasme 
zeker niet onderdoen voor onze concurrenten 
MNM en Qmusic”, aldus een trotse Tom Klerkx, 
Managing Director Radio. Nu alleen dat bereik 
nog wat verhogen.

De recente resultaten van het CIM-luisteronder-
zoek lieten zien dat NRJ een marktaandeel van 
0,02 % haalt. Wat betekent dat cijfer voor jou?

Tom: “Dat betekent vooral dat we nog veel werk 
hebben. We zijn er nog niet in geslaagd om 
de mensen ervan bewust te maken dat NRJ 
bestaat. Op vlak van marketing hebben we nog 
flink wat groeimarge. Maar ik kijk hoopvol naar 
ons totaalbereik van 35.000 luisteraars. Daar 
kunnen we mee aan de slag.”
“Sinds de start van NRJ op 3 september 
2018 zijn we erin geslaagd om in slechts 
enkele maanden tijd met een jonge ploeg een 
uitstekend product neer te zetten. We moeten 
qua professionaliteit zeker niet onderdoen voor 
onze concurrenten. Wie naar NRJ luistert, kan 
niet anders dan toegeven dat onze radiomakers 
écht goed zijn in hun vak. Uiteraard krijgen 
we ondersteuning van ons internationale 
moedermerk – bijvoorbeeld in de vorm van 
jingles – maar de rest doet deze topploeg wel 
allemaal zélf.”

De digitale aanwezigheid van NRJ is cruciaal voor 
het merk, maar net dat staat nog niet op punt. 
Jammer, toch?

Tom: “Digitaal staan we inderdaad nog lang 
niet waar we moeten staan. Dat is ons grootste 
werkpunt. Ik hoef jou wellicht niet uit te leggen 
dat dat te maken heeft met budgetten en 
prioriteiten stellen.”

En dat terwijl er bijzonder veel jong creatief  
en digitaal talent rondloopt binnen Mediahuis.  
Daar zouden we toch meer mee moeten  
kunnen realiseren?

Tom: “Helemaal akkoord. Laten we bruggen bouwen 
en al die talenten rond de tafel brengen!”

Bij de lancering van NRJ vroeg journalist Tom 
Heremans jou in De Standaard of jongeren wel 
zaten te wachten op een nieuwe radiozender. Jij 
antwoordde toen heel stellig: ‘Uiteraard’.

Tom: “Dat de radioluisteraar gemiddeld ouder 
wordt, zul je me niet horen ontkennen. Als je 
naar de cijfers kijkt, zie je dat de gemiddelde 
hitzenderluisteraar - bijvoorbeeld die van Qmusic 
of van MNM - 35 jaar is. Dat betekent dus dat er, 
ondanks het feit dat MNM in zijn communicatie 
sterk focust op de leeftijdscategorie 12 tot 24, een 
onontgonnen gebied is waarop wij ons met NRJ 
kunnen richten: de twintigers. Zij consumeren 
muziek op een totaal andere manier dan jij en ik 
toen we 24 waren, maar er is zeker ruimte voor 
een zender die dicht bij die doelgroep aanleunt. 
Een community opbouwen vanuit een radiomerk 
werkt bovendien heel goed.”

Zo’n community bouwen, hoe doe je dat?

Tom: “Eerst en vooral door je tone-of-voice af te 
stemmen op je doelgroep. Op Nostalgie hoorde 
ik ooit een presentator alle studenten een hart 
onder de riem steken: ‘Beste studenten, succes 
met studeren in deze extreme zomerhitte!’. Dat 
klopte niet: de ouders van die studenten zijn het 
Nostalgie-doelpubliek, niet de studenten zelf. 
Voor een luisteraar moet het aanvoelen alsof de 
radiopresentator jou begrijpt.”
“Daarnaast spelen vaste afspraken op de radio 
een belangrijke rol. Het weerbericht wanneer je 
in de auto stapt, de loopbandrubriek van Kim en 
Michael tijdens je rit naar het werk, de redacteuren 

van Wayne Parker Kent met hun weekend- en 
gadgettips ’s avonds bij Valerie: zulke momenten 
zorgen voor herkenbaarheid en voor gewoonten. 
Zelf luister ik altijd naar Radio 1 om kwart voor  
zes ’s avonds, omdat je daar dan het sport-
nieuws hoort. Daar stem ik als voetbalfreak  
elke dag op af.”

Hoe kijk je naar de restyling van bepaalde radio-
zenders. Ik denk bijvoorbeeld aan Studio Brussel?

Tom: “Studio Brussel heeft altijd een rebels kantje 
in zich gehad, maar door de breed georiënteerde 
aanpak van Music For Life zijn ze - althans in 
de perceptie - zowat de grootste commerciële 
radiozender van Vlaanderen geworden. Ik weet 
niet of ze dat wel wilden zijn, en ik vermoed dat 
ze nu terug naar hun core gaan. Op termijn kan 
dit interessant zijn voor een zender als Nostalgie, 
want wat gaan de oudere luisteraars van Studio 
Brussel nu doen? Blijven ze of gaan ze hun heil 
elders zoeken? Je hoort nu duidelijk dat Studio 
Brussel een jongere, veel alternatievere muzikale 
koers vaart. Inhoudelijk en bij de deejays hoor ik 
dan weer weinig verandering.

“Een goede  
presentator moet  
zijn luisteraars  
begrijpen”
Tom Klerkx
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Ik hoor de radiostudenten aan het RITCS al inwen- 
dig vloeken: ‘Die gasten zonder enige radio-expertise 
zoals Instagramfenomeen Average Rob en rock-
muzikant Thibault Christiaensen nemen nu onze 
plekjes in bij NRJ.’

Tom: “Ach, de tijden zijn veranderd. Ten tijde 
van Lutgard Simoens (Vlaams radiomonument, 
nvdr) moest er iemand met (zet zijn beste 
radiostem op) een mooie stem te horen zijn op 
de radio. Nu willen we vooral iemand horen die 
ons aanspreekt. Uiteraard is taal belangrijk, maar 
onderschat de kracht van geloofwaardigheid 
niet. In zijn rol van rockspecialist is Thibault 
Christiaensen uiterst geloofwaardig. Of hij het 
gezicht van de zender moet worden, is een 
andere kwestie. Op Nostalgie hadden we ooit 

Walter Grootaers (Vlaams rock-artiest, nvdr) als 
muziekkenner. Dat betekent nog niet dat je hem 
als kerngezicht moet uitspelen.”

De ware muziekliefhebber vindt zijn gading dezer 
dagen wellicht niet in de hit music only van NRJ. 
Die gaat liever snuisteren op Spotify.

Tom: “De hits die wij draaien, vind je uiteraard ook 
terug op de streamingdiensten. Maar wanneer 
die muziekliefhebber op Spotify een lijst ontdekt 
die ‘Nostalgie Eighties’ heet, zal hij daar eerder 
naartoe gaan dan naar pakweg ‘Postnl Eighties’. 
Ons radiomerk biedt waarde, niet alleen op de 
radiogolven maar ook op de streamingdiensten. 
Bovendien heeft niet iedereen de tijd om zelf 
playlistjes te maken.” 
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Staat de snelheid van radio niet haaks op  
de traagheid van de steeds populairder  
wordende podcasts?

Tom: “Het ene hoeft het andere niet uit te sluiten. 
Bovenal zijn onze radiozenders sterke merken. 
Podcasts staan voor verdieping, en daar kan je  
als radiomerk perfect op inspelen - op voorwaarde 
dat het thema van de podcast binnen je merk past. 
Een podcast waarin je alleen maar muziek draait, 
boeit niemand. Maar een podcast waarin in dertig 
minuten de geschiedenis van The Beatles wordt 
uitgelegd: daar luisteren mensen wel naar.  
Toch zeker de Beatlesfans.” (lacht)

Hoe ziet jouw persoonlijke radioconsumptie eruit?

Tom: “Ik zap veel tussen onze eigen zenders en 
de concurrerende zenders, en ik doe dat altijd met 
één vraag in het achterhoofd: draaien wij de betere 
plaat? Als ik op Nostalgie Bryan Adams’ Have you 
ever loved a woman hoor en op Qmusic draaien ze 
tegelijkertijd Summer of 69, dan denk ik: verdorie, 
die van Q draaien de betere plaat.”

Dat is toch subjectief? 

Tom: “Ik doe mijn best om vanuit de muzikale 
smaak van ons doelpubliek te denken. Dat lukt. 
Soms.” (lacht)

“Onderschat de 
kracht van geloof- 
waardigheid niet”
Tom Klerkx
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Live in 5, 4, 3 … en daar gaan we. Ik heet mijn gas- 
ten welkom en al snel kijken via Telegraaf.nl en  
de app duizenden mensen. Via een pushbericht  
was ons publiek in één klap op de hoogte. Het  
is woensdag 20 maart, de dag van de Provinciale  
Statenverkiezingen in Nederland. Niet sexy, wel  
belangrijk. Verliest Ruttes coalitie haar meerder- 
heid in de Eerste Kamer? 

Wouter de Winther naast mij aan de desk, chef 
parlementaire redactie, legt uit waarom dat zeker 
is. Met een laptop houdt Marit van Leeuwen nieuws,  
opkomstcijfers en sociale media in de gaten. In  
mijn oortje hoor ik dat twee verslaggevers klaar-
staan voor hun bijdrage. We kijken eerst naar een 
filmpje over hoe de verkiezingen werken, en wat 
er op het spel staat.
De studio in het TMG-gebouw doet niet onder voor  
‘Hilversum’. Er zijn op afstand bedienbare robot-
camera’s, achter de desk ligt een pedaaltje waar-
mee de presentator zelf de autocue bedient en niet  

te missen zijn de reusachtige schermen waarop  
alle denkbare foto’s en filmpjes kunnen worden ge- 
projecteerd. Vandaag lijsttrekkers en stembiljetten.

Collega’s melden zich vanuit een provinciehuis en 
vanuit een drive-in stembureau. De verbindingen en 
de communicatie zijn helder, maar dat is inmiddels 
standaard. Of het avond, weekend of vakantie is  
maakt niet uit. Duizenden mensen zagen een uren-
lang live-verslag na de aanslag in Barcelona en waren  
erbij toen een Sinterklaasintocht verstoord dreigde te  
worden. Ook de ochtend na de Oscars, na de schiet-
partij in Utrecht en voor een heftige storm werd de 
live-knop omgezet.
 
Altijd worden de beste deskundigen gezocht en 
wordt het laatste nieuws gedeeld. Wat informatie 
herhalen mag best, want zo’n liveshow is een hop- 
on-hop-off bus: de meeste kijkers rijden maar een  
stukje mee. Na anderhalf uur zetten we de live-
stream uit. Op naar de volgende rit.

Woord: Maarten Steendam |  
Nieuwsanchor De Telegraaf Video

Niet onderdoen voor ‘Hilversum’

De Telegraaf zet alsmaar sterker in op video. Hoe dat precies gaat? Nieuwsanchor  
Maarten Steendam schetst een sfeerbeeld. 

De Telegraaf Video

44



Mediahuis heeft een belang van 50% in het be-
drijf Flanders Classics, de op twee na grootste 
organisator van professionele wielerwedstrijden 
ter wereld. Qua zakencijfer gaapt er weliswaar 
een kloof tussen de nummer drie en de twee 
marktleiders, Tourorganisator ASO en Giro-eige- 
naar RCS. Maar omdat Vlaanderen een belangrijke  
wielerregio is, wordt er door de grote jongens 
geluisterd als iemand van Flanders Classics het  
woord neemt. Niet enkel over het organiseren van  
koersen, ook over het mediagebeuren rond de  
wielersport. Gewezen topbasketter Tomas Van  
Den Spiegel is mede-eigenaar van het marketing-
bureau Sporthouse Group én CEO van Flanders 
Classics. In een recent interview met De Standaard  
liet hij zijn licht schijnen op onder meer een nakende 
revolutie in de sportwereld. Aanleiding was een 
wetenschappelijk rapport waaruit bleek dat de kijk- 

cijfers van de wieleruitzendingen op televisie 
achteruitboeren. Een hot issue in een koersgek 
land als België. Van Den Spiegel nuanceerde echter  
de conclusies van het rapport: “We zitten in een 
snel veranderend medialandschap waarbij alles 
wat televisie is, onder druk staat. Niet alleen de  
koers. Het is ook te kort door de bocht om enkel  
op televisie te focussen. Alles wat digitaal is, wordt  
in de kijkcijfers niet opgenomen. Dat klinkt als een  
excuus, maar is wel de realiteit.” 
De CEO van Flanders Classics is ervan overtuigd 
dat het publiek zich allerminst afkeert van het 
wielrennen, maar dat het belangrijk is om ook een 
nieuw en jonger publiek aan te spreken. Mensen  
die geen uren voor televisie zitten om een wed-
strijd te volgen, maar bijvoorbeeld wel interesse 
hebben in een paar near live clips per uur, zodat 
zij de sleutelmomenten online kunnen volgen. Dit 

format wordt overigens al met succes aange- 
boden. Maar wat met de nakende revolutie waar 
Van Den Spiegel over spreekt? “Internetgiganten 
als Facebook en Amazon zijn stappen in de sport- 
wereld aan het zetten en zullen op een bepaald 
moment ook hun vizier op het wielrennen richten. 
We moeten maken dat we de boot niet missen 
wanneer zij beginnen te experimenteren met het 
fragmentarisch verspreiden van koersbeelden.” 
Wie nog zou twijfelen of er digitale paralellen te 
trekken zijn tussen de sport- en de mediawereld.

[Het interview met Tomas Van Den Spiegel ver- 
scheen in De Standaard van 30 maart en was van  
de hand van Benedict Vanclooster.]

Flanders Classics maakt zich  
op voor een mediarevolutie

Woord: Maarten Steendam |  
Nieuwsanchor De Telegraaf Video
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“Waar we kansen zien, moeten 
we op elkaar aanhaken”
Martine Vandezande en Caroline Swanenberg

Als hoofdredacteur van Jobat en MARK 
Magazine heb ik intussen al wel wat HR Officers 
en Directors geïnterviewd. Maar nog nooit die 
van mezelf. Dit was ook mijn conversation 
starter toen ik op een dinsdagnamiddag in het 
hoofdkantoor van Mediahuis in België met 
Martine Vandezande (HR Director Mediahuis 
België) en Caroline Swanenberg (HR Director 
TMG) rond de tafel zat. 

Beide dames zijn geen typische profielen voor 
hun job als HR director, zoveel is duidelijk. Martine 
was ervoor werkzaam bij onder meer Agfa, Barco 
en SD Worx. “Anders en niet anders”, zo vergelijkt 
ze haar huidige job met de vorige. “Wat misschien  

wel verschilt, is dat er hier bij Mediahuis veelal 
kenniswerkers aan de slag zijn. Intelligente en 
capabele mensen die ook best kritisch en soms zelf 
argwanend zijn. Al hoort dat bij de eigenheid van 
hun job als bijvoorbeeld journalist.”

Caroline Swanenberg was op haar beurt aan 
de slag bij onder meer PostNL en KLM. Tijdens 
ons gesprek zal zij wel eens verwijzen naar 
haar blauwe hart dat nog af en toe klopt als ze 
met KLM het vliegtuig opstapt. Caroline is nog 
maar enkele maanden bij TMG. “Wat ik een 
overeenkomst vind met mijn vorige werkgevers, 
is dat ik weer werk bij een prachtig merk, waar 
we in Nederland trots op kunnen zijn. Een merk 
dat er al lang is en er hopelijk ook nog heel lang 
zal zijn. Maar bij TMG gaan de dingen wel sneller. 
KLM vergelijk ik wel eens met een olietanker, het 
kost veel energie en moeite om het in beweging te 
krijgen. De dynamiek is er anders.”

Mediahuis België en TMG zijn bedrijven met een 
eigen cultuur. Waarin verschillen de twee bedrijven 
en landen van elkaar? 

Martine: “Ik herinner me uit mijn jeugd dat er 
vroeger heel veel grapjes over de landsgrenzen 
heen en weer gingen over ‘de Belg’ en ‘de 
Nederlander’. Ik voel dat nu minder. We keken 

als bescheiden en teruggetrokken Vlamingen 
vroeger ook wel op naar die Nederlanders. Wij 
vonden die altijd zeer mondig en zeer rechtuit. 
Waarschijnlijk is die bewondering er vandaag 
ook nog wel. Maar ik denk dat intussen het 
besef is gegroeid dat we meer gelijkenissen 
hebben met elkaar dan we toen dachten.”

Caroline: “Ik zie binnen TMG wel verschillen 
tussen culturen, maar meer tussen de merken 
dan tussen de landen. Al heeft het feit dat Marc 
Vangeel (CEO TMG, nvdr) uit België komt daar 
waarschijnlijk ook wel mee te maken. Wij horen 
de verschillende talen door elkaar. Als ik dan 
toch een verschil mag aanstippen, dan is die  
er nog wel op taal. Sommige woorden hebben 
een andere connotatie in België dan in 
Nederland. Maar zoiets ontdek je pas als je  
de diepte ingaat.”

Martine: “Het feit dat we een mediabedrijf 
zijn, maakt ook wel dat we niet zo heel veel 
verschillen merken. We zitten in een snel 
veranderende omgeving waarbij we dezelfde 
uitdagingen delen. Dat er binnen Mediahuis 
verschillende subculturen leven, klopt wel.  
We zijn ook een multi-brand huis. De subcultuur 
van pakweg een krant als De Standaard of  
een classified merk als Jobat is anders.”

Woord: William Visterin | Hoofdredacteur Jobat & MARK Magazine
Beeld: Frederik Beyens

“In elke functie zit 
vandaag al een  
belangrijke digitale 
component vervat”
Martine Vandezande
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Doordat jullie nu in één mediagroep zitten, zullen 
jullie mekaar toch moeten kunnen vinden. Voelen 
jullie dat zelf ook zo aan? 

Caroline: “Toen KLM indertijd door Air France werd 
overgenomen, lagen die culturen eerder ver uit 
elkaar en dat was ook niet altijd prettig. We waren 
bij KLM toen ook wel bezig om onze eigenheid 
te behouden. Vanuit TMG stel ik vast, ook binnen 
mijn team, dat we openstaan voor samenwerking 
met Mediahuis. Ik voel ook geen druk vanuit België 
dat we ons moeten aanpassen. Waar we kansen 
zien, moeten we op elkaar aanhaken.”

Martine: “Op sommige domeinen is samenwerking 
ook heel erg logisch. Ik denk dan bijvoorbeeld  
op vlakken als digitale ontwikkeling en ICT. Op  
bepaalde domeinen werken we al heel erg samen,  
ook vanuit onze organisatiecultuur. Denk bijvoor-
beeld aan collega’s zoals een Peter Soetens 
(Director Digitale Nieuwsmedia, nvdr) of een 
Koen Vandaele (Chief Information Officer, nvdr) 
die dezelfde verantwoordelijkheid hebben, zowel 
voor de Belgische organisatie als de Nederlandse. 
Ook op andere domeinen wordt nauwere 
samenwerking bekeken. Ik merk hiervoor een 
grote eagerness voor een samenwerking die ik  
als goed, spontaan en evenwaardig ervaar.’

Het is de vraag van 1 miljoen: wat zal het verschil 
maken opdat al die samenwerking lukt?

Caroline: “Ik geloof heel erg dat de potentie van 
de toekomst ligt in het ‘hoe’: hoe je de dingen 
wil doen. Ik geef een voorbeeld met een bedrijf 
als Wayne Parker Kent, dat Mediahuis onlangs 
volledig heeft overgenomen. Je voelt gewoon 
de kans en de mogelijkheid die zo’n bedrijf en 
samenwerking kan bieden, maar de vraag is ook: 
hoe zorgen we dat we elkaar vinden? Dat is de 
puzzel die we samen moeten leggen.”

Martine: “Ik sluit hierbij aan. We weten waar we 

naartoe moeten en onze waardenset is als 
bedrijf ook al best gedefinieerd. Daar hebben we 
vanuit Mediahuis bijvoorbeeld ook waarden als 
samenwerking en klantgerichtheid bij benadrukt. 
Ook een aspect als vereenvoudiging is van tel: hoe 
kunnen we wendbaar omgaan met de complexe 
en snel veranderende omgeving waar wij ons in 
bevinden? Maar het hoe wordt inderdaad heel 
belangrijk: hoe we met de dingen zullen omgaan.”

Digitalisering is een van de grote uitdagingen van 
Mediahuis, ook voor HR. We hebben die digitale 
profielen nodig, maar zijn we dat als medewerker 
intussen niet allemaal?

Martine: “Dat klopt wel. Ik denk dat vandaag 
in elke functie al een belangrijke digitale 
component vervat zit. Je hebt functies, zoals de 
rol van journalist, duidelijk zien veranderen door 
die digitalisering. Wij hebben soms discussies 
of zo’n functie dan nog dezelfde functie is of 
een andere is geworden. Want niet enkel nieuws 
maar ook elke andere activiteit die wij als bedrijf 
verrichten, raakt meer en meer gedigitaliseerd.” 

Hoe hard speelt de war for talent om digitale 
profielen aan te trekken?

Caroline: “Het is vandaag niet altijd makkelijk om 
goede technische mensen naar je toe te trekken. 
En dan gaat het niet enkel om pure techniek, 
maar ook om een functie als pakweg een Digital 
Creative Developer. De grote uitdaging is om 
mensen aan je te binden die het verschil maken. 
Dat zijn daarom niet altijd de mensen die precies 
doen wat ervoor al werd gedaan, maar wel iets 
extra toevoegen aan je team. Maar de scope die 
wij als bedrijf hebben, is ook wel uniek. Zolang we 
laten zien wat je hier kan komen doen, hoeveel 
mensen op onze platformen komen en welk 
bereik we hebben én dus dat het mede hierdoor 
ook echt wel te gek is om hier te komen werken. 
Die boodschap willen we verder uitdragen.”

“De grote uitdaging  
is om mensen aan 
je te binden die het 
verschil maken”
Caroline Swanenberg
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Martine: “ Wij hebben als Mediahuis in België 
een sterk employer brand. We duiken ook 
steevast op in de top 10 van bedrijven waar 
mensen voor willen werken. Daar ben ik blij om. 
We hebben sterke en diverse merken, al blijft 
het inderdaad een uitdaging om die profielen te 
vinden die iedereen zoekt.” 

Hoe zorgt Mediahuis ervoor dat ook de bestaan-
de medewerkers meegaan in het digitale bad? 

Martine: “Een belangrijke component hiervoor 
is onze Academie waarbij we opleidingen 
aanbieden, die gaan van inspireren tot concrete 
workshops. We stellen hier onszelf constant 
de vraag of we de juiste dingen aanbieden. 
Daarnaast hecht ik ook veel belang aan training 
on te job. Door samen te werken delen we ook 
kennis. Bovendien speelt meer dan vroeger 
dat de werknemer aan het stuur zit van zijn of 
haar eigen carrière. Wij hebben nu eenmaal te 
maken met kenniswerkers die goed voor zichzelf 
nadenken hoe hun job morgen zal zijn.”

Caroline: “Opleiding werkt natuurlijk als de mede-
werker dat ook wil. Dan is het inderdaad de vraag: 
hoe vinden we de sweet spot die mensen willen. 
We willen meer opleidingen aanbieden. De vraag 
naar opleiding groeit binnen onze organisatie en 
daar word ik ook wel blij om. Het dilemma van 
de ouder wordende medewerker die niet meer 
mee zou zijn, is een belangrijk punt om in het oog 
te houden. Ik zie dit nog niet als grote uitdaging 
binnen TMG.

Hoe kijken jullie bij Mediahuis tenslotte naar 
‘nieuwe’ arbeidsvormen, zoals zelfstandigen/
ZZP’ers of freelancers die komen opzetten?

Caroline: “Dat is verschillend in Nederland en 

België. Binnen TMG hebben we bijvoorbeeld een 
kleine 1.000 freelancers en 200 ZZP’ers. Ook al 
komt er nieuwe Europese wetgeving aan die het 
ons voor die flexibele statuten moeilijker kan 
maken. Los daarvan zie ik dat er in België qua 
perceptie weinig verschil is of een werknemer 
loontrekkende is of zelfstandige. Dat is in 
Nederland toch nog altijd anders.”

Martine: “Al bemoeilijkt het juridische bestel dit 
nu soms wel, voor ons staat het engagement ten 
aanzien van een bedrijf los van de arbeidsvorm. 
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Freelance journalisten zijn al lange tijd eigen  
aan de mediasector. Maar intussen stel ik 
vast, ook in andere domeinen, zoals in ICT of 
voor rekrutering, dat er meer een beroep op 
freelancers en zelfstandiger wordt gedaan.  
De schaarste speelt hier zeker een rol in, net  
als het feit dat mensen meer ondernemend 
worden. Vooral de jonge generatie heeft heel  
erg de wens om zelf te kiezen met wie ze voor 
bepaalde tijd in zee gaan. Vroeger was er  
lifetime employment. Vandaag ligt dat toch  
even anders.”

“Vroeger was er  
lifetime employment. 
Vandaag ligt dat  
toch even anders”
Martine Vandezande
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Woord: Hanne De Belie | Journaliste Het Belang van Limburg
Beeld: Luc Daelemans | Fotograaf Het Belang van Limburg

Reinout Bertels, milieucoördinator

“Klanten vragen ons: 
wat doen jullie voor  

het milieu?”
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“Vorige zomer gingen we op vakantie in 
Zwitserland. In een dorpje waar ik als kind 
kwam, maar waar ik al dertig jaar niet meer 
geweest was. Vroeger was er een gletsjer. 
Wat overblijft is een stukje gletsjer en heel 
veel rotsen. In dertig jaar tijd is zoveel ijs 
gesmolten. Ik schrok echt. Klimaatopwarming 
is niet verzonnen. Komt het door menselijk 
inbreng? We gaan niet helemaal vrijuit, daar 
ben ik echt van overtuigd.”

Aan het woord: Reinout Bertels, preventie-
adviseur en milieucoördinator van Mediahuis  
en Coldset Printing Partners (CPP). Zijn taak:  
de mediagroep en vooral de krantendrukkerij  
in Paal-Beringen milieuvriendelijker maken.  
Stap voor stap. 
“Buiten onze eigen titels wordt er in onze 
drukkerij ook voor derden gedrukt”, vertelt 
Reinout. “Klanten vragen regelmatig: wat doen 
jullie voor het milieu? De maatschappelijke 
relevantie is er zeker.”

De meeste recente stap die werd gezet: twee 
ecologische drukpersen. 

Reinout: “Sinds augustus 2018 drukken we 
standaard op de nieuwe persen. We hadden 
vier conventionele drukpersen en zijn naar drie 
conventionele en twee KBA Cortina-drukpersen 
gegaan. Met die nieuwe machines kunnen we 
meer kranten tegelijk drukken. Dunnere kranten, 
maar wel vijf titels tegelijk. Dat leunt dichter aan 
de realiteit van vandaag. Dat is een strategische 
keuze, maar de keuze voor Cortina heeft zeker  
ook met het milieu te maken.”

Op welke manier zijn deze nieuwe persen beter 
voor het milieu?

Reinout: “De klassieke manier om te drukken 
is met inkt en water. KBA heeft een nieuw 
procedé bedacht: de Cortina-druktechnologie 
of het waterloos drukken. Je drukt enkel met 
inkt. Normaal krijg je een goed drukbeeld door 
de balans tussen water en inkt te regelen. Bij de 
Cortina krijg je een goed drukbeeld door met  
de temperatuur van de rollen te werken.” 

Hoeveel water wordt er dankzij de nieuwe  
persen bespaard?

Reinout: “Ongeveer 900.000 liter of 900 m³ per 
jaar. Er werd gezegd dat het nieuwe drukprocedé 
meer energieverbruik met zich zou meebrengen, 
omdat we moeten koelen. Dankzij onze nieuwe 
koelmachine met freecooling hebben we echter 
minder koelvermogen nodig dan gedacht. Het netto 
milieueffect van de nieuwe persen is dus positief.” 

Is het de bedoeling om volledig over te stappen 
naar waterloos drukken?

Reinout: “Dat hangt af van hoe de mediawereld 
evolueert. Door de digitalisering wordt er minder 
op papier gedrukt. De focus ligt hierdoor meer 
en meer op digitaal. Als je kijkt op wereldschaal, 
denk ik wel dat we in Vlaanderen behoorlijk 
standhouden met de gedrukte kranten. De 
vraag is hoe lang we dat gaan kunnen houden. 
Mediahuis ziet zeker nog een toekomst voor 
de gedrukte krant, anders hadden we geen 
investering van 36 miljoen euro gedaan voor de 
twee drukpersen.”

Een andere duurzame stap is duidelijk zichtbaar 
op de site: de windturbine.

Reinout: “De winturbine staat hier sinds 2014. 
Het is een 2,2 megawatt windturbine. Het 
komt erop neer dat die ongeveer de helft van 
ons verbruik aan duurzame energie opwekt. 
We hebben heel veel moeite gedaan om die 
turbine hier te krijgen. Twee jaar lang hebben we 
gevochten voor de nodige vergunningen.”

Jullie zetten ook minder zichtbare stappen als het 
over milieuzorg gaat.

Reinout: “In 2010 is CPP opgestart als een fusie  
tussen de drukkerijen van Corelio en Concentra. 
De Corelio-drukkerij had al een milieuzorgsysteem: 
ISO 14001. Wij hebben ons geëngageerd om dat  
milieuzorgsysteem ook binnen CPP te introdu-
ceren. ISO 14001 is niet verplicht: we hebben daar 
vrijwillig voor gekozen omdat we geloven dat 
we een maatschappelijke verantwoordelijkheid 
hebben. Twee keer per jaar komt er een erkend 
keuringsorganisme controleren of we effectief 
volgens de ISO 14001-norm werken. Door die 
controles zorg je als bedrijf dat je die kleine stapjes 
blijft nemen. Dat je blijft verbeteren.”

“Ecologisch  
werken is zeker 
niet duurder”
Reinout Bertels
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Wat houdt dat concreet in?

Reinout: “Je stelt permanent de vraag: wat kan er 
in de drukkerij mislopen op milieugebied? Wat is 
de impact van wat wij doen op onze omgeving? Je 
doet een risicoanalyse en op basis daarvan ga je 
prioriteiten stellen. We gaan kijken welke stapjes 
we kunnen zetten om continu te verbeteren. 
Dat is de gedachte van een zorgsysteem. Het 
komt uit de Japanse kwaliteitszorg: in kleine 
stapjes verbeteren. De doelstellingen van zo’n 
milieuzorgsysteem zijn heel globaal: verstandig 
omgaan met energie, zo weinig mogelijk 
grondstoffen verbruiken, zo weinig mogelijk 
gevaarlijke producten in huis hebben, bij elk project 
rekening houden met het milieu.”

Hoe vertaal je die doelstellingen naar de werkvloer?

Reinout: “Neem als voorbeeld de doelstelling: 
zo weinig mogelijk energie en grondstoffen 
verbruiken. Als je een krant gaat drukken, 
betekent dat letterlijk dat je in de plaats van 
vijfhonderd slechte kranten maar vijftig slechte 
kranten drukt. Ook die vijfhonderd slechte kranten 
hebben energie, papier, inkt en water gekost. Je 
creëert ook nog eens afval: vijfhonderd kranten 
die je moet weggooien.Als je dat kunt vermijden 
door je proces beter te beheren, dan ben je 
ecologisch goed aan het werken.”

Waarom worden er kranten weggegooid?

Reinout: “Dat kan niet anders. Je begint met een 
wit blad en je moet even zoeken naar de juiste 
kleur, het juiste drukbeeld. Als je dat drukbeeld 
sneller vindt, moet je minder kranten weggooien. 
Dat is economisch beter: er zijn minder kosten. 
Maar het is zeker ook ecologisch goed.”

Hoe doet de drukkerij aan afvalbeheer?

Reinout: “We scheiden de verschillende 
afvalstromen correct: twee types aluminium 
drukplaten, rubberdoeken, verschillende 
papierkwaliteiten. Waar mogelijk valideren we die 
afvalstromen: we proberen er geld voor te krijgen. 
Papier kan je scheiden: wit papier, krantenpapier, 
karton, enz. Als je die verschillende papierstromen 
apart aanbiedt, krijg je meer geld. Wat goed 
is voor het milieu, is meestal ook goed voor je 
portemonnee. Dat gaat eigenlijk altijd hand in 
hand. Ecologisch werken is zeker niet duurder dan 
niet ecologisch werken. Integendeel.”

Je sprak net over ‘minder gevaarlijke producten’.

Reinout: “We zijn gestart met platen die net zoals 
een foto ontwikkeld moesten worden. Daar zat zilver 
in en je had chemicaliën nodig voor de ontwikkeling. 
We zijn geëvolueerd naar de chemieloze drukplaat 
zonder ontwikkeling. Die plaat wordt belicht met 
laser, zonder chemicaliën. Dat procedé gebruiken 
we al verschillende jaren. Je hebt minder afvalwater 
nodig en er zitten minder chemicaliën in je 
afvalwater. Dat is een stap vooruit.”
“Onze drukplaten worden ook 100 procent 
gerecycleerd om nieuwe drukplaten voor onze 
drukkerij te maken. Cradle to cradle, heet dat. Van 
wieg tot wieg. Omdat dit zuiver aluminium is en 
netjes gescheiden wordt van ander afval, kunnen 
we dat doen.”

We hebben het al over de drukpersen gehad.  
Over de drukplaten. Hoe zit het met papier?

Reinout: “Dikwijls zeggen bezoekers die hier 
een rondleiding krijgen: goh, er worden nogal 
veel bomen gekapt voor al die kranten. Maar wij 
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drukken op 100 procent gerecycleerd papier.  
We moeten daar niet flauw over doen: 
gerecycleerd papier komt ook van ergens. Ooit 
zijn dat bomen geweest, maar het wordt wel 
verschillende keren gerecupereerd. Het oud 
papier dat hier wordt opgehaald, gaat terug 
naar onze papierleverancier en wordt gebruikt 
om nieuwe kranten van te maken. Het is een 
gesloten cirkel, opnieuw cradle to cradle.”
“Een paar jaar geleden hebben we een 
experiment opgezet om ons papier op een 
binnenschip te transporteren in plaats van over 
de weg. Dat had enkele praktische nadelen, 
de milieuwinst was klein en het is bij een 
experiment gebleven. Maar dit toont wel aan dat 
we voortdurend naar manieren zoeken om iets 
voor het milieu te doen. Zo hebben we ook een 
studie van onze verlichting gedaan.”

Wat kwam daar uit?

Reinout: “In vergelijking met de drukpersen is 
verlichting niet onze grootste verbruiker. Toch 
zijn hier plaatsen waar 24 uur op 24 het licht 
brandt. We zijn ’s nachts altijd aan het drukken. 
Daarom hebben we de conventionele verlichting 
vervangen door LED-lampen. Dat gaat over 
redelijk veel geld, maar in drie tot vier jaar 
verdienen we dat terug. We hebben beter licht en 
het energieverbruik is naar beneden gegaan.”

Gaan we ooit helemaal klimaatneutraal  
kunnen drukken?

Reinout: “Om CO2-neutraal te drukken kunnen 
we nog een aantal stappen zetten, maar op 

een gegeven moment is het op. We kunnen 
misschien nog zonnepanelen leggen en 
verwarming op gas vervangen door een 
warmtepomp. In het nieuwe gebouw van 
Mediahuis in Hasselt verwarmen we niet meer 
met gas, daar gaan we al meer in de richting van 
klimaatneutraal. Maar in de drukkerij gaan we 
altijd stroom nodig hebben om de drukpersen 
te laten draaien. Meer dan we zelf ooit gaan 
kunnen opwekken.” 

Leeft de duurzaamheidsgedachte bij  
de werknemers?

Reinout: “Bij het ISO 14001-verhaal worden 
de werknemers betrokken. Dat betekent: afval 
sorteren. Het licht uitdoen na een vergadering. 
Zo weinig mogelijk kranten moeten weggooien. 
Er zijn ook kleine aanpassingen op de werkvloer. 
Minder koffie in plastic bekertjes bijvoorbeeld. 
Veel beter is gewoon een kop gebruiken. We 
hebben stickers op de automaten geplakt: 
Gebruik je kop. We hebben ook al gedacht aan 
een gepersonaliseerde mok met je naam erop,  
als nieuwjaarsgeschenk.
Een ander thema dat onze volle aandacht 
verdient: mobiliteit. We brengen met z’n allen 
uren door in de wagen. Het is de hoogste tijd 
dat we onszelf vragen stellen, zoals: zijn al mijn 
verplaatsingen met de auto even zinvol, of kan 
ik op andere manieren mijn doel bereiken? 
Bijvoorbeeld door vaker skype-meetings te 
organiseren. Zijn de fiets, carpoolen of openbaar 
vervoer opties voor mij? En wat met het 
vergroenen van ons wagenpark? Dit is ook alvast 
een item waar wij ons als Mediahuis over buigen.”

“Een thema 
dat onze volle 
aandacht verdient: 
mobiliteit”
Reinout Bertels
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De resultaten van een gedegen milieumanagement  
in de drukkerij liegen er niet om: het papier wordt  
100% gerecycled, drukplaten 100% hergebruikt,  
afvalwater hergebruikt en plastic gescheiden. Maar  
de aanpak zorgt ook voor interne bewust-wording, 
iets wat Jeroen als zijn belangrijkste taak ziet. Bij-
voorbeeld bij de omgang met gevaarlijke stoffen. 
Zijn stokpaardje is de online tool Toxic. 
Jeroen: “Dankzij die tool kunnen de drukkers altijd 
zien met welke stoffen ze te maken hebben en hoe 
ze er op een duurzame en veilige manier mee om 
kunnen gaan. Waarom dat belangrijk is? Omdat ik 
het de collega’s gun om in een veilige omgeving te  
werken. En omdat de wereld verbeteren bij jezelf  
begint. Als ik zoveel mogelijk collega’s kan enthou-
siasmeren om milieubewust en veilig te werken, is 
mijn doel bereikt.’’ 

Jeroen Tamminga is naast medewerker TOP  
(Technische Ondersteuning en Projecten) eve- 
neens milieucoördinator en preventie-medewer- 
ker in de drukkerij van Mediahuis in Amsterdam.  
‘Met gezond boerenverstand’, zo kijkt hij naar ver- 
antwoord ondernemen. 

In 2016 werd het milieumanagement ingericht vol- 
gens de ISO 14001 standaard. Jeroen: “Voor die tijd  
waren we natuurlijk ook al bezig met zaken als re- 
cycling en energieverbruik, want naast de milieu- 
voordelen levert dat simpelweg geld op. Maar het  
voordeel van dit systeem is dat we eveneens naar 
buiten toe aantonen dat we een actief milieubeleid 
voeren en dat we ons continu blijven verbeteren. 
In 2019 zullen we bijvoorbeeld starten met een 
onderzoek naar het gebruik van zonnepanelen.”

Verantwoord ondernemen
 Een kwestie van gezond boerenverstand.

Woord: Janneke van Beusekom l 
Adviseur Corporate Communicatie TMG
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Zowel in Nederland als in België tonen de ver- 
schillende bedrijven en merken van de Media-
huisgroep hun maatschappelijke betrokkenheid 
door tal van sociale initiatieven actief te steunen.  
Zo stond De Standaard al in 1977 mee aan de wieg  
van Hart voor Handicap, een vzw die zich inzet 
voor mensen met een beperking. 

Hart voor Handicap heeft de voorbije decennia 
prachtige initiatieven genomen voor mensen met 
een beperking. Aanvankelijk lag de focus op acties 
ten voordele van kinderen met een handicap, die 
opgroeiden in gezinnen met weinig ruimte voor 
extra’s. Vervolgens verschoof de aandacht van de  
organisatie naar emanciperende projecten die ont- 
plooiingskansen bieden aan mensen met een fy-
sieke of mentale beperking. De Genereuzen is een  
nieuwe stap in de evolutie van Hart voor Handicap. 

Luc Perdieus: “Hart voor Handicap en tal van an- 
dere organisaties hebben in de loop der jaren zeer  
verdienstelijk werk geleverd om de ontwikkelings-
mogelijkheden van kinderen en volwassenen met  
een beperking te verbeteren. Toch is er één ding  
waar we met zijn allen niet in geslaagd zijn: het  
daadwerkelijk laten samenleven van mensen mét  
en mensen zonder beperking. Spijts alle goede  
bedoelingen leven de twee groepen nog steeds in  
verschillende werelden. Doe de test: tenzij je in je 
familie of in je pro-fessionele omgeving iemand 
met een beperking hebt, is de kans zéér klein dat 
jij iemand met een handicap écht kent.”

Om hieraan te verhelpen, heeft Hart voor Handicap 
een nieuw initiatief genomen: De Genereuzen.

Luc: “In 2018 hebben we met De Genereuzen een 
beweging opgestart die concreet werk maakt van  

inclusie. We willen mensen mét en zonder beper- 
king samen dingen laten beleven. Níet in woorden,  
maar in daden. En altijd vertrekkend vanuit ge-
meenschappelijke interesses. Als jij bijvoorbeeld 
graag gaat vissen, dan is het onze betrachting 
ervoor te zorgen dat iemand met een beperking 
samen met jou kan gaan vissen. Niet omdat jij 
die persoon gewoon eens wil meenemen, maar 
omdat jullie écht eenzelfde passie delen – vissen 
– en het leuk vinden om dat samen te doen. Dat 
een van jullie een beperking heeft, mag geen 
issue zijn.”

Hoe pakken jullie dit aan?

Luc: “Tegen 2030 willen we ervoor zorgen dat in  
Vlaanderen elk jaar 100.000 mensen met en zonder  
beperking samen op pad gaan. Momenteel wer-
ken we rond drie initiatieven. Eén: samen festivals 
bezoeken. Vorig jaar hebben we 150 mensen samen  
naar een van de vele zomerfestivals laten gaan.  
Voor dit jaar leggen we die lat op 750 personen.  
Twee: jaarlijks 10.000 genereuze kilometers afleg- 
gen. We brengen mensen met en zonder beperking  
bij elkaar om samen op pad te gaan. Al wande-
lend, met de fiets, met een zeilboot, … Om het even  
hoe, zolang het maar gebeurt vanuit een geza-
menlijke interesse.”

Voor het derde initiatief gaan De Genereuzen in 
zee met De Standaard. 

Luc: “Dat initiatief heet Een vriend voor de zomer  
en kwam er mee op initiatief van De Standaard-
hoofdredacteur Karel Verhoeven. Hij woonde eer-
der dit jaar een presentatie van De Genereuzen bij 
en lanceerde het idee om via het digitaal platform 
van De Genereuzen, waar mensen met en zonder  

“De Genereuzen brengt  
werelden bij elkaar”

beperking met elkaar in contact kunnen komen, 
Een vriend voor de zomer op te starten. Enigszins 
volgens de methodiek van Tinder, maar niet nood-
zakelijk met dezelfde intenties (lacht). Iemand kan  
zich aanmelden op het platform en zijn interesses 
bekendmaken. Vervolgens wordt via algoritmes 
gezocht naar een match. Het is de bedoeling om 
op die manier 1.000 lezers van De Standaard te 
‘koppelen’ aan iemand waarmee hij of zij drie ont- 
moetingen zal hebben. Om samen dingen te beleven  
binnen hun gemeenschappelijk interesseveld.” 

Hart voor Handicap / De Genereuzen:  
https://www.hartvoorhandicap.be/

Woord: Frank Jaspers | Group Communication Manager
Beeld: Hart voor Handicap

Luc Perdieus, Directeur Hart voor Handicap

57



Googel ‘native advertising’ en je vindt lange 
en zeer uiteenlopende definities. Laten we het 
daarom houden op de omschrijving van Hans De 
Loore, Editorial Manager van Mediahuis Brand 
Studio. “Native is een verhalende, informatieve 
vorm van adverteren. In tegenstelling tot een klas- 
sieke reclameboodschap, die vaak als storend  
en ‘onderbrekend’ wordt beschouwd, geeft native  
eenzelfde gevoelservaring als redactionele con-
tent. Native advertising zal daarom trachten om 
zo dicht mogelijk aan te sluiten bij het DNA van 
de lezer en het medium – dat kan print, online of  
social zijn.”

TMG Natives, onderdeel van Telegraaf Media  
Groep, en Mediahuis Brand Studio ontwikkelen to- 
taaloplossingen voor marketing- en communica- 
tievraagstukken van klanten. Creatieve content en  
native advertising zijn twee van hun stokpaard- 
jes. Beide units legden een van hun recente cases 
op tafel.

“Hoe dring je door tot beslissingsnemers bij stads-  
en gemeentebesturen?” Met die vraag klopte AXA  
aan bij Mediahuis Brand Studio. Als een van de  
grootste banken en verzekeraars van het land wil  
AXA haar aanbod voor lokale besturen extra in de  
verf zetten. AXA staat stevig in haar schoenen:  
het Public Sector-team weet dat stads- en ge-
meentebesturen met een verzekeringsportefeuil-
le bij AXA heel wat kunnen uitsparen. Om die boods- 
chap bij het juiste doelpubliek te laten landen, 
sloegen Mediahuis Brand Studio en de redactie van  
Het Nieuwsblad de handen in elkaar. Samen rolden 
ze ‘De Plezantste Gemeente’ uit, een trofee die elke  
burgemeester op zijn palmares wil. Een reeks 
onderzoeken én boeiende verhalen voor de lezers 
brachten in kaart waar het goed vertoeven is in 
Vlaanderen, met sterke focus op buurtwerking en 
verenigingsleven. Ondersteund door een groots eve- 
nement, werd de aandacht van de lokale besturen 
getrokken. Die konden vervolgens via een aan-
gepaste content campagne kennismaken met het 
verzekeringsaanbod van AXA. 
Het project bereikte vanzelfsprekend niet alleen het  
gemeentehuis. ‘Met de plezantste steun van AXA’ 
weerklinkt in de krant, op radio en op televisie en 
positioneert AXA als de verzekeraar met een hart 
voor de lokale buurt. 

NATIVES CASE TMG
Dove City Swim

Dove Men + Care is hoofdsponsor van de City 
Swim, de zwemtocht om geld op te halen voor 
de strijd tegen de ziekte ALS. De eigenaar van 
het merk, Unilever, wilde meer aandacht voor het 
initiatief en natuurlijk ook voor het merk Dove.

Maak kennis met de natives

Mannen waren de belangrijkste doelgroep, maar  
omdat het vaak vrouwen zijn die de boodschappen 
doen, moesten ook zij aangesproken worden. Daar- 
om werd gekozen voor mooie, echte verhalen met 
emotie, zowel in geschreven tekst als in video. Er 
werden mannen aan het woord gelaten die zelf 
ALS hadden, of er op een andere manier mee te 
maken hebben. Zij werden gekoppeld aan BN’ers 
die ambassadeur van de zwemtocht waren. De 
resultaten van de content waren verbluffend en  
overtroffen volgens de merkmanager alle ver-
wachtingen. Zowel de merkbekendheid van Dove 
Men + Care als de sponsorbekendheid namen 
fors toe.

MEDIAHUIS BRAND STUDIO
De plezantste gemeente … met de plezantste 
steun van AXA
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Woord: Dominiek Claes | Rubriekleider Economie  
Het Belang van Limburg
Beeld: Peter Boer

Keesing is vooral bekend als internationale 
uitgever van puzzelbladen. “Maar binnen 
tien jaar willen we vooral bekend zijn als 
brainhealth-bedrijf”, zegt CEO Philip Alberdingk 
Thijm. De eerste stap daartoe werd eind 
vorig jaar gezet: de participatie in Elevate 
Labs uit San Francisco, een van de top drie 
ontwikkelaars van apps voor braintraining  
en -health.

Telegraaf Media Group heeft sinds 2017 een 
participatie van 30 procent in Keesing, een bedrijf 
met een geschiedenis van meer dan een eeuw. 
De rest zit bij het investeringsbedrijf Ergon Capital 
Partners (60 procent) en het management (10 
procent). Via een uitgekiende overnamestrategie 
heeft Keesing de afgelopen jaren een toppositie 
in de Europese puzzelmarkt weten te verwerven, 
goed voor een omzet van 150 miljoen euro met 
340 medewerkers in 11 landen. “Daarmee zoeken 
we schaalgrootte en kunnen we onze print 
business laten groeien”, legt Philip uit. Tegelijk 
zoekt het bedrijf actief naar nieuwe segmenten 
die aansluiten bij de puzzelmarkt: denk aan 
puzzeltitels voor kinderen of kleurboeken als 
hersengymnastiek voor volwassenen. “En wij 
kijken ook naar nieuwe distributiekanalen, zoals 
e-commerce en non-traditionele distributie zoals 
bijvoorbeeld discounters.” 

Waarde creëren op lange termijn

“Maar we willen ook over 100 jaar nog bestaan 
als bedrijf”, zegt Philip. “Net zoals de papieren 

krant zich tegenwoordig ontwikkelt tot nieuws-
organisatie, onderzoeken wij hoe we op lange 
termijn waarde kunnen blijven creëren in de snel-
groeiende markt van braintraining.” De eerste  
grote stap daartoe werd in oktober vorig jaar  
gezet. Keesing nam toen een minderheids-
participatie in Elevate Labs uit San Francisco. 
En dat is niet de eerste de beste. Het bedrijf is 
wereldwijd een van de top drie ontwikkelaars 
van apps voor hersengymnastiek en brainhealth. 
De braintraining-app Elevate is al 21 miljoen 
keer gedownload en werd in 2014 door Apple 
uitgeroepen tot App of the Year, in navolging van 
apps zoals Instagram en Periscope (live video). 
Naast Keesing is ook de bekende Silicon Valley-
investeerder Sequoia Capital aandeelhouder van 
Elevate Labs. “Het is voor ons een reuzensprong 
op twee vlakken”, zegt Philip. “Vooreerst is het 
een grote stap bij de invulling van onze digitale 
strategie en krijgen we toegang tot de ontwikkel- 
en marketingmachine van het technologische 
platform van Elevate Labs.  
Aldus wordt via deze samenwerking ook de deur 
naar de Amerikaanse markt geopend voor een 
door Elevate te ontwikkelen puzzel-app.”

Gepersonaliseerde apps

De participatie in Elevate Labs geeft Keesing 
niet enkel de kans om snel toepassingen van 
hoog niveau te lanceren in andere landen 
waar Keesing actief is. Philip: “Dé sleutel voor 
de toekomst zit ‘m in het feit dat die apps in 
hoge mate gepersonaliseerd kunnen worden; 

Philip Alberdingk Thijm, CEO Keesing Media Group

“Binnen tien jaar zijn we  
een brainhealth-bedrijf”

dat is namelijk een van de handelsmerken van 
Elevate Labs. In de toekomst brengen wij vooral 
apps zoals de consument ze graag heeft: een 
app waarmee je je hersenen kunt kraken, of 
een app puur voor de fun, of een toepassing 
om via hersengymnastiek bij de tijd te blijven. 
Daarmee hebben wij alles in huis voor zowel 
jongeren (fun), volwassenen (braintraining) als 
de vergrijzende bevolking (brainhealth). Binnen 
tien jaar willen we onze transformatie naar een 
brainhealth-organisatie rond hebben en actief 
zijn in Europa en Noord- en Zuid-Amerika.”
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Kristiaan De Beukelaer, CFO van Mediahuis

2018 was een investeringsjaar voor Mediahuis. We investeerden in de portfolio 
die we de voorbije twee jaren wisten op te bouwen. Ondanks de aanhoudend 
uitdagende marktomstandigheden wisten we onze positie in de Belgisch-
Nederlandse markt opnieuw verder te versterken. De omzet en REBITDA van 
de groep stegen sterk, nu zowel TMG, Mediahuis Limburg en de andere in 2017 
verworven activiteiten, voor een volledig jaar werden opgenomen in de resultaten.

Een investeringsjaar 
voor Mediahuis
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“Onze balansstructuur is stevig  
en geeft Mediahuis de ruimte  
om te blijven investeren”
Kristiaan De Beukelaer

De implementatie van het in 2017 geformuleerde 
herstelplan voor TMG, waarbij het bedrijf inzet op 
een betere performantie in zowel de consumenten- 
als de advertentiemarkt en tegelijkertijd de nodige 
reorganisaties en kostenbesparingen doorvoert, 
ligt voor op schema maar haalt nog niet het rende- 
mentsniveau van de andere activiteiten in de 
Mediahuisportefeuille. Tegelijkertijd kwam er  
binnen TMG een duide-lijke focus op de kern-
merken De Telegraaf en Noordhollands Dagblad. 
Hierdoor kon de daling in de verkoop een halt 
worden toegeroepen en slaagde TMG erin om 
zijn enorme bereik binnen de advertentiemarkt te 
gelde te maken. Begin 2018 werd de laatste grote 
minderheidsaandeelhouder van TMG uitgekocht 
en net voor het jaareinde verwierf Mediahuis het 
100% aandeelhouderschap. De Limburger en NRC 
bevestigden in 2018 hun sterke positie in hun 
respectievelijke markten en bouwden verder aan 
de digitale transformatie.

Binnen de groep vond een versnelling plaats van 
de investeringen gelinkt aan het uniformiseren 
van de platformen en processen, vooral dan met 
betrekking tot de verdere digitale ontwikkeling 
van onze portfolio. Tegelijkertijd werd de drukkerij 
Coldset Printing Partners in Paal-Beringen 
grondig vernieuwd met o.a. de investering in twee 
nieuwe dubbelbrede rotatiepersen van het type 
KBA Cortina.

Het verwerven van 100% van de aandelen in het 
digitale mediabedrijf Wayne Parker Kent, de  

investeringen in het online jobplatform voor 
freelancers Jellow en de integratie van Hebbes 
en Zimmo tot één vastgoedmerk Zimmo, onder-
steunen de digitale strategie van onze groep en 
versterken onze digitale propositie, zowel voor 
de nieuwsmerken als voor de marktplaatsen 
waarbinnen we actief zijn. Met de lancering van  
de nieuwe zender NRJ, naast Nostalgie (FR en  
NL), vergrootte Mediahuis zijn impact op de  
Vlaamse radiomarkt. 

De verdere ontwikkeling van een sterk digitaal 
aanbod richting de lezer en een focus op het 
bouwen van langetermijnrelaties resulteerde in 
een toename van het aantal digitale abonnees. 
Een achterblijvende omzet op de nationale print 
advertentiemarkt zorgde echter voor druk op het 
resultaat van de Belgische tak van Mediahuis.  
De aanzienlijke en structurele stijging van de 
papier- en personeelskosten maakte dat het 
resultaat van de Belgische nieuwsactiviteiten 
afnam. Dit leidde begin 2019 tot een transforma-
tie- en optimalisatieplan om de Belgische 
nieuwsactiviteiten versneld te digitaliseren, 
gekoppeld aan het voornemen om de organisatie 
af te slanken en met als doelstelling de dalende 
rentabiliteit opnieuw op peil te brengen. De 
sterke daling van de inkomsten van de regionale 
televisiezenders in België en van de huis-
aan-huisactiviteiten in zowel de Belgische als 
Nederlandse markt blijft een aandachtspunt, 
waarbij het cruciaal zal zijn om hier een gepast 
antwoord op te bieden. 

Globaal gezien was 2018 een succesvol jaar, 
waarbij de doelstelling van €90 mio. REBITDA 
werd gehaald. Met de bestaande en steeds verder 
digitaliserende portfolio bouwen we de komende 
jaren verder aan dat resultaat, richting een 15% 
REBITDA/omzet-marge.

Mede geholpen door het afronden van de 
herfinanciering van de groep en de daling 
van de vennootschapsbelasting in Nederland 
sloot Mediahuis het jaar af met een record 
nettoresultaat na belasting van €28,1 mio.

Het feit dat 2018 een belangrijk investeringsjaar 
was, leidt tot een lichte toename van de netto 
schuld exclusief achtergestelde leningen, die 
evolueert van €111 mio. eind 2017 naar €128 
mio. eind 2018. Onze balansstructuur is echter 
stevig en geeft Mediahuis de nodige ruimte om 
verder te blijven investeren.

Voor 2019 verwachten we dat de omzet van 
Mediahuis in lijn zal liggen met de omzet van 
2018. We voorzien een verdere verbetering van 
het rendement, waarbij de REBITDA boven de 
€100 mio. uitstijgt, en een verdere significante 
afbouw van onze schuldpositie.
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GECONSOLIDEERDE BALANS (IN € MIO.) 31/12/2018 30/12/2017

Vaste activa 689,98 705,87

Goodwill en immateriële activa 510,62 532,16

Materiële vaste activa 93,04 85,50

Ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast 48,36 45,78

Voor verkoop beschikbare financiële vaste activa 15,23 15,22

Uitgestelde belastingvorderingen 18,74 21,90

Overige vorderingen 3,99 5,31

Vlottende activa 129,65 191,08

Voorraden 5,33 4,24

Handels- en overige vorderingen 75,47 79,45

Belastingvorderingen 9,48 7,79

Overige vlottende activa 11,89 15,27

Geldmiddelen en kasequivalenten 27,48 84,33

Activa aangehouden voor verkoop 32,31 32,29

TOTAAL ACTIVA 851,94 929,24

Eigen vermogen 311,47 281,70

Belang van derden 0,83 15,21

Langlopende verplichtingen 242,13 335,13

Achtergestelde leningen 33,88 52,88

Rentedragende leningen en overige langlopende financieringsverplichtingen 116,77 167,61

Afgeleide financiële instrumenten 0,18 0,41

Personeelsbeloningen 4,43 1,94

Voorzieningen 32,50 39,24

Uitgestelde belastingverplichtingen 54,37 73,06

Kortlopende verplichtingen 297,51 297,19

Rentedragende leningen en overige kortlopende financieringsverplichtingen 38,45 27,81

Afgeleide financiële instrumenten 0,05 0,03

Handelsschulden en overige verplichtingen 68,45 65,80

Ontvangen vooruitbetalingen 100,36 100,81

Voorzieningen 8,17 11,02

Belastingschulden 11,47 14,64

Personeelsgerelateerde schulden 45,09 48,49

Overige kortlopende schulden 25,47 28,59

TOTAAL PASSIVA 851,94 929,24

Solvabiliteitsratio 36,6% 30,3%

Netto financiële schuld (excl. achtergestelde financiële schuld) 127,74 111,09

Netto financiële schuld / REBITDA 1,41 0,82

Cijfers in miljoenen euro 
Mediahuis stelde voor het eerst een geconsolideerde jaarrekening op, onder toepassing van IFRS, per 30 december 2017      
De jaarrekening wordt opgesteld met een boekjaar dat loopt van 31-12-2017 tot en met 31-12-2018 en het vergelijkend boekjaar loopt van 1-1-2016 tot en met 30-12-2017
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GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (IN € MIO.) 2018 2017 * 2016 *

Bedrijfsopbrengsten 819,18 641,54 430,56

Recurrente bedrijfskosten

Grond- en hulpstoffen (86,70) (56,13) (15,68)

Diensten en diverse goederen (379,67) (317,94) (246,98)

Personeelskosten (260,24) (188,94) (107,87)

Overige recurrente bedrijfskosten (1,95) (2,14) (0,40)

(728,56) (565,14) (370,93)

REBITDA 90,62 76,40 59,62

Niet recurrente bedrijfskosten (5,45) (15,89) (2,40)

EBITDA 85,17 60,51 57,23

Afschrijvingen en amortisatie (55,08) (38,57) (22,89)

Bijzondere waardeverminderingen en boekverliezen (2,40) 0,00 0,00

Bedrijfsresultaat 27,69 21,94 34,33

Resultaten uit financiële activa 0,44 0,23 0,33

Overige financiële opbrengsten 0,29 0,19 0,07

Financiële kosten (7,39) (9,95) (7,26)

Aandeel in de winst (verlies) van ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast 1,51 0,37 0,07

Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor belastingen 22,54 12,78 27,54

Winstbelasting 5,58 2,41 (9,42)

Nettoresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 28,12 15,19 18,12

Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 0,05 1,00 0,00

NETTORESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 28,17 16,19 18,12

Toerekenbaar aan:

Aandeelhouders van de groep 28,30 14,95 18,12

Minderheidsaandeelhouders (0,13) 1,24 0,00

Cijfers in miljoenen euro
Mediahuis stelde voor het eerst een geconsolideerde jaarrekening op, onder toepassing van IFRS, per 30 december 2017
De jaarrekening wordt opgesteld met een boekjaar dat loopt van 31-12-2017 tot en met 31-12-2018 en het vergelijkend boekjaar loopt van 1-1-2016 tot en met 30-12-2017
Voor de leesbaarheid wordt pro forma de resultatenrekening van 2017 en 2016 apart getoond

* De boekjaren 2016 en 2017 werden boekhoudkundig samengevoegd.
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GECONSOLIDEERDE FINANCIERINGTABEL (IN € MIO.) 2018 boekjaar
2016-2017

KASSTROOM UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN

Winst/(verlies) over het boekjaar 28,17 34,31

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen en waardeverminderingen 59,81 64,72

Resultaten realisatie vaste activa en beëindigde activiteiten (3,13) (4,13)

Financiële resultaten en dividenden 6,18 15,14

Mutaties voorzieningen (4,94) (4,73)

Belastingen (21,22) (8,57)

Aanpassingen werkkapitaal :

(Toename)/afname in lange termijn overige vorderingen (0,06) (2,70)

(Toename)/afname in handelsvorderingen en overige vorderingen 7,43 11,36

(Toename)/afname in voorraden (1,09) 0,31

Toename/(afname) in handelsschulden en overige verplichtingen 2,43 (15,05)

Toename/(afname) in ontvangen vooruitbetalingen (0,44) 3,50

Toename/(afname) in personeelsgerelateerde schulden (3,44) 7,06

Toename/(afname) in overige kortlopende schulden (3,12) (29,85)

NETTO KASSTROOM UIT OPERATIONELE BEDRIJFSACTIVITEITEN 66,58 71,39

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

Ontvangen intresten en dividenden 1,59 2,62

Investeringen in immateriële activa (18,91) (24,05)

Investeringen in materiële vaste activa (24,77) (12,84)

Acquisitie van een dochteronderneming, na aftrek van verworven geldmiddelen (0,48) (80,14)

Investering in geassocieerde deelnemingen (0,35) (3,88)

Investering in overige financiële activa 0,00 (0,57)

Verkoop van geassocieerde ondernemingen (0,35) 55,00

Verkoop van vaste activa en activa aangehouden voor verkoop 0,04 1,80

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (43,23) (62,06)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Betaalde intresten (6,33) (15,35)

Opname leningen 6,02 232,10

Aflossing leningen (65,56) (217,08)

Transacties met minderheidsbelangen (14,33) (83,83)

Verkoop van activa verworven met het oog op verkoop 0,00 142,71

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN (80,20) 58,55

KASSTROOM UIT STOPGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN 0,00 0,00

NETTO MUTATIE GELDMIDDELEN

Geldmiddelen per 1 januari 84,33 16,45

Mutatie geldmiddelen (56,85) 67,88

GELDMIDDELEN PER 31 DECEMBER 27,48 84,33

Cijfers in miljoenen euro
Mediahuis stelde voor het eerst een geconsolideerde jaarrekening op, onder toepassing van IFRS, per 30 december 2017
De jaarrekening wordt opgesteld met een boekjaar dat loopt van 31-12-2017 tot en met 31-12-2018 en het vergelijkend boekjaar loopt van 1-1-2016 tot en met 30-12-2017
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