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Altijd vastberaden, 
snel waar het kan.

Soms vallen puzzelstukjes in mekaar. Dat was 
voor Mediahuis het geval in 2017, een jaar  
waarin we een kwantumsprong maakten.  
We voltooiden een traject dat we zo’n drie 
à vier jaar geleden hadden ingezet met het 
samengaan van Concentra en Corelio en dat 
snel daarop gevolgd werd door onze eerste 
stappen op de Nederlandse markt met de 
overname van NRC.  

Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door de 
inbreng van de resterende media-activiteiten van 
Concentra en Corelio binnen onze mediagroep. 
Tegelijkertijd grepen we de opportuniteit om 
onze voetafdruk in Nederland gevoelig te 
vergroten.  Na spannende onderhandelingen 
konden we Telegraaf Media Groep overnemen 
en zagen we ook de intrede van VP Exploitatie 
als derde aandeelhouder binnen Mediahuis.  
We gaven tenslotte een nieuwe toekomst aan 
De Vijver Media door het licht op groen te zetten 
voor een volledige overname door Telenet.   
2017 was dan ook een druk en intens,  

maar vooral een mooi jaar voor Mediahuis.
Vandaag zijn we uitgegroeid tot een multimediale 
internationale groep die zo’n 800 miljoen euro omzet  
realiseert en om en bij de 3.200 medewerkers 
tewerkstelt in Nederland en België. We zijn goed 
voor 1,4 miljoen verkochte kranten per dag en onze 
nieuwssites en -apps worden dagelijks door ruim  
3,2 miljoen unieke bezoekers geconsulteerd.

van Mediahuis: kwaliteitsvolle nieuwsmerken staan 
hier voorop, maar daarnaast zijn er ook talrijke 
veelbelovende digitale, audiovisuele en andere 
participaties en initiatieven. 

Het Mediahuis-verhaal is mooi en gericht op de 
lange termijn. In 2017 wisten we, ondanks de 
moeilijke marktomstandigheden en mede dankzij 
een goede kostenbeheersing, weer een positieve 
evolutie van onze resultaten neer te zetten.  
In 2018 moet de turnaround die we nu realiseren  
bij TMG voor verdere vooruitgang zorgen.  
En ook na die overname hebben we een sterke 
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balans die ruimte laat én voor de onder- 
steuning van bestaande initiatieven én  
voor nieuwe ontwikkelingen.

We leven in een transformerende wereld waar 
snelheid van uitvoeren meer dan ooit van tel 
is. Die snelheid van handelen hebben we het 
afgelopen jaar duidelijk aan de dag gelegd. 
En daar willen we als Mediahuis voor staan: 
vastberaden en doelmatig, maar ook snel als 
het kan. Met resultaat, want we staan nu verder 
dan we hadden durven dromen. Met dank aan 
een coherente strategie, solide fundamenten, 
bewezen sterke teams en een gedeelde visie 
tussen de aandeelhouders. 

Mediahuis gaat de toekomst met  
vertrouwen tegemoet.

Thomas Leysen
Voorzitter raad van bestuur 
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“We moeten de 
baas blijven over 

ons eigen lot”  

De optimist in CEO Gert Ysebaert  

Woord: Karel Verhoeven | Hoofdredacteur De Standaard
Beeld: Ivan Put
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Geïnterviewden genieten doorgaans niet het 
voorrecht hun interviewer te kiezen. Dat is niet het 
enige onwennige aan dit gesprek. Gert Ysebaert 
was pas uitgever geworden van De Standaard 
en Het Nieuwsblad toen hij mij acht jaar geleden 
aanstelde als hoofdredacteur van De Standaard. 
We kennen elkaar dus goed. Een interviewer 
faket als hij vraagt naar wat hij al weet. Een 

gebruikt om door te vragen naar waar hij en zijn 
geïnformeerde lezer antwoorden op willen. Risky 
business is het dus, een interview met je CEO. 
Gelukkig ook voor hem. “Ik dacht het wel: Karel 
ziet zijn kans schoon”, lacht Gert.

Macht moet je aanschouwelijk maken. Daarom 
heb ik Gert uitgenodigd in het koninklijk salon 
in Bozar, de meest prestigieuze ruimte in het 
Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Het 
eerste kunstenpaleis in Europa, een tempel in art 
decostijl van Victor Horta, grandioos en elitair 
maar open en laagdrempelig. Het PSK opende in 
1928 en wilde de beste omstandigheden creëren 
om de kunsten naar een zo groot mogelijk 
publiek te brengen. Hier is het goed praten 
over de opdracht en waarden van Mediahuis. 
De krans van verse bloemen hangt nog rond 
het standbeeld van koningin Elisabeth, haar 
jaarlijkse grote muziekconcours is pas voorbij. 
Gert schrijdt door de met marmer beklede 
gangen, zijn voetstappen echoën, ik open 
gewillig de gedecoreerde dubbele deuren, en 
meer deuren, op weg naar de koninklijke tafel 
waarvan ook een CEO onder de indruk moet zijn. 
Setting is niet alles, maar toch veel.

Acht jaar geleden werd je uitgever van twee 
kranten, nu ben je CEO van tien kranten, waarvan je 
de meeste zelf bent gaan kopen. Je lijkt me  
nog meer zen geworden. Is dat schijn? 

“Het verbaast me dat je me als zen omschrijft. 
Ik voel me niet zo. Er zit veel onrust in mij. 
Maar ik denk dat ik intussen wel geleerd heb 
om het belangrijke te scheiden van het minder 
belangrijke. Dat belangrijke is voor mij niet 
hetzelfde als voor de mensen waarmee ik werk. 
Als iedereen aan het stressen gaat, moet ik  
niet mee stressen.”

Ik voel nu meer stress in het bedrijf dan een 
jaar geleden.

“Veel mensen nemen het woord ‘bezorgd’ in de 
mond. Ik roep op tot een verbod op ‘bezorgd’. We 
zien te snel grote problemen. De markt verandert 
en dus moet de organisatie vervellen. Dat gaat 
soms moeilijk. Mensen zijn zeer gedreven om 
resultaten te halen. Als ze dan tegen obstakels 
botsen, omdat het extern tegenvalt of intern 
hapert, worden ze zenuwachtig. Ze hebben mij 
niet nodig om druk te voelen. Ik heb de indruk  
dat ik meer bezig ben om druk weg te nemen  
dan om druk te zetten.” 

Ben jij bezorgd?

(aarzelt) “Fundamenteel ben ik niet bezorgd.”

Is dat lichtzinnig?

(lacht) “Ik ben bezorgd over veel kleine dingen, 
elke dag, maar ik ben optimistisch. Ik ben vooral 
voluntaristisch.”

Nochtans ken ik jou niet als een 
optimistisch mens.

“Het is waar, als mens ben ik geen grote 
optimist. Maar ook geen pessimist. Eerder 
iemand die dingen in het juiste perspectief 
plaatst. Maar ik ben optimistisch over onze 
organisatie en onze business.” 

De CEO bepaalt in aanzienlijke mate de sfeer 
en de omgangsvormen in een bedrijf. 
Waar stuur jij op aan?

“Ik probeer mensen te verbinden. Ik moet zorgen 
dat we overal in de organisatie goeie mensen 
hebben. Als zij met elkaar verbonden geraken, 
is het werk grotendeels geleverd. Sfeer en 
vooral cultuur zijn belangrijk, maar die maken 
we met een groep. Het beeld van de CEO als 
zonnekoning naar wie de hele organisatie zich 
richt, is mij totaal vreemd.”

“Ik probeer mensen 
te verbinden” 
Gert Ysebaert
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Toch niet beetje extra ego gekregen?

“Niet persoonlijk. We zijn een bedrijf dat ergens 
voor staat. Onvermijdelijk gaat de CEO voor dat 
bedrijf staan. Ik heb weinig persoonlijk ego, ik 
praat niet graag over mezelf. Ik heb natuurlijk 
wel een ambitie om dingen te realiseren, anders 
zat ik hier niet. Ik wil de dingen goed doen. Dat is 
altijd zo geweest. Ik leg de lat voor mezelf hoog. 
Nadeel is dat ik nooit tevreden ben. Niet zozeer 
over de organisatie, maar over wat ik zelf doe. Ik 
vind dat ook jammer. Mensen zijn gelukkiger als 
ze tevreden zijn over zichzelf.”
 
Is het een voordeel of een nadeel dat grotendeels 
dezelfde mensen aan het roer van Mediahuis 
staan als vijf jaar geleden?

“We zijn een soort gezamenlijke geschiedenis 
geworden. We zijn Mediahuis gestart met een 
groep mensen die zich geëngageerd hebben 
in een nieuw verhaal, en ik wil loyaal zijn aan 
dat engagement. Het bedrijf is gegroeid, en 
wij groeien mee. We konden het bedrijf alleen 
maar zo snel uitbreiden met grote overnames 
omdat we zulke ervaren mensen hebben. Met 
die groep vernieuwen we ook. Het is niet omdat 
je al tien of dertig jaar in het vak of bedrijf zit, 
dat je jezelf niet kan heruitvinden, bijleren, 
evolueren. Maar we moeten nu ook genoeg 
nieuw bloed binnenbrengen. Dat gebeurt volop, 
vooral dankzij de grote bedrijven die we in 
Nederland hebben overgenomen.”

Mediahuis is niet het bedrijf dat in de huizen 
die het overneemt een vloot eigen managers 
binnenrijdt. Krijg je daardoor niet erg 
verschillende huizen?

“In vier jaar tijd zijn we verdrievoudigd. In omzet, 
aantal mensen, in complexiteit. We hebben 
een heftige periode achter de rug. Mediahuis is 
eigenlijk een reeks aaneengekochte bedrijven. 
Daar willen we nu een groep van maken. We 
schieten er goed mee op. We streven dezelfde 
dingen na. Onlangs brachten we mensen van 
overal uit het bedrijf samen in discussiegroepen 
over de waarden van Mediahuis. Dat waren 
belangrijke dagen voor mij. Mooie dagen ook.  
Je merkte hoezeer we dezelfde taal spreken.  
We doen dat open en transparant, en dat werkt.  
Ik hou van die kritische oprechtheid. Anders deden 
we dit interview niet.”

Wat was nu de echte drijfveer om De Telegraaf te 
kopen? 

“Je onderneemt, je kijkt naar opportuniteiten. In 
België hebben we gevoeld hoeveel mogelijkheden 
een grote krachtenbundeling geeft. In Nederland 
hadden we NRC en Media Groep Limburg, maar 
dat maakte ons nog niet tot een Nederlandse 
mediaspeler. We mochten die historische kans 
niet missen. Hadden we als bedrijf kunnen blijven 
bestaan zonder TMG? Allicht wel. Maar nu staan we 
op de kaart als Belgisch-Nederlands mediabedrijf.”

Volgens die logica moeten we verder groeien.

moeten groeien waar het zinvol is en waar we 
complementair kunnen zijn. En dat is het mooie aan 
de Telegraaf Media Groep. We hebben in Nederland 
nu de meest kwalitatieve krant en de populairste 
krant. Als mediaspeler zijn we completer.”

 Wat bindt die twee? 

“Het journalistieke metier en het journalistieke 
hart. Onafhankelijkheid, betrouwbaarheid. We 
hebben een deontologie te volgen. We hebben 
een belangrijke rol te spelen in de maatschappij. 
Maar wij hebben geen ideologisch project. Er is 
geen gemeenschappelijk wereldbeeld.”

De Telegraaf en NRC bedrijven niet dezelfde 
journalistiek.

“Het is niet hetzelfde soort journalistiek omdat 
ze zich tot een ander publiek richten, maar de 
fundamentele waarden waar je als journalist 
voor staat, die delen ze wel. Elke titel betekent 
veel voor de gemeenschap die hij dient. 
De Telegraaf staat voor alle Nederlanders, 
komt voor die Nederlanders op, verdedigt de 
Nederlanders, tegen de eigen politiek of tegen 
invloeden van buitenaf. Die stroming heb je ook 
in de maatschappij. Maar dat blijft binnen de 
democratische en journalistieke waarden. Ik 
vind het juist goed dat wij als uitgeefbedrijf zulke 
verschillende media hebben. Onze missie is om 
diversiteit te koesteren. Die diversiteit is ook 
maatschappelijk belangrijk.”
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“Elke titel betekent veel 
voor de gemeenschap 

die hij dient” 
Gert Ysebaert
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 Waarom is GeenStijl dan een brug te ver?

“We staan voor correct en betrouwbaar, 
voor journalistieke deontologie. Die zijn niet 
gewaarborgd bij GeenStijl. Al speelt GeenStijl  
wel een rol in de Nederlandse maatschappij.”
 
Ben jij als krantenbaas blij met de fallout van 
Cambridge Analytica? Sociale media leken 
journalistiek overbodig te maken, iets uit de  
oude, voorbijgestreefde wereld.

“In zeker zin helpt het ons. Het schandaal schudt 
wakker, mensen beginnen bewuster om te gaan 
met het verschil tussen wat sociale media en 
wat professionele media brengen. Er is veel 
debat over, maar bij het grote publiek ervaar ik 
nog geen fundamentele shift.” 

Doen wij als professionele media goed genoeg 
onze job? Op veel fronten houden we de machine 
draaiende met journalistiek-as-usual. Dat is 
keurig, maar niet noodzakelijk.
 
“Veel van onze media kunnen beslist veel beter. 
Maar ik ben optimistisch omdat we het schip 
keren. We hebben lang ingezet op een zo groot 
mogelijk bereik. Dat hebben we gedaan met 
een combinatie van nieuws en entertainment. 
Mensen nemen hun telefoon en willen ook 
wat verstrooiing. We zijn er met de populaire 
kranten heel ver in gegaan. We waren aan het 
strijden tegen grote spelers. Maar met dat 
bereik alleen maak je niet meer het verschil, 
ook commercieel niet. Alle titels zetten in op 
meerwaardejournalistiek. Voor dat verschil gaan 
mensen betalen. NRC en De Standaard staan 
er het verst in. Maar op al onze sites gebeurt de 

shift heel snel. Het aantal plusstukken neemt hand 
over hand toe, de redacties discussiëren over wat 
ze nu al op de site zetten, gratis of voor abonnees, 
en hoe ze het morgen in de krant brengen. 
Natuurlijk blijft het bereik belangrijk. Wij zijn 
massamedia met de ambitie om alle Vlamingen 
en Nederlanders te bereiken. Maar we moeten 
naar een digitaal model waarbij lezers betalen  
voor journalistiek.”
 
Maakt het uitblijven van een verdienmodel van de 
populaire kranten jou nerveus? Je ziet die grote 
schepen tienduizenden abonnees verliezen, zonder 
remedie in zicht.

“Als ik dacht dat die val niet te stuiten is, dan 
leidde ik dit bedrijf niet. Met meer kracht dan 
twee jaar geleden kan ik zeggen dat we een 
digitaal betaalmodel vinden. Het is gelukt voor 
De Standaard en voor NRC, ik zie het lukken voor 
onze regionale titels. Hoe sterker de titel, hoe 
beter. Het Belang Van Limburg zal altijd relevant 
blijven voor Limburg, en dus zullen mensen er 
ook digitaal voor willen betalen. We moeten dat 
doortrekken naar Antwerpen, Nederlands-Limburg 
en Noord-Holland voor de andere regionale titels. 
Onze grootste uitdaging ligt inderdaad bij die grote 
publiekskranten Het Nieuwsblad en De Telegraaf. 
Hun klassieke lezer veroudert. Gratis bereiken we 
ook jongeren, maar hoe laten we hen betalen? 
Hebben we tijd genoeg om het tij te keren? Dat is 
de opdracht voor heel onze organisatie. Zijn we 
zeker dat het lukt? Neen. Geloven we dat  
het kan? Ja.”

Geloof jij dat het nog kan met een krant, of ben 
 jij ervan overtuigd dat de site het dominante 
medium wordt? 

“Voor het eerst geloof ik dat dat niet meer met 
de krant zal zijn. Dat is een drastische uitspraak, 
ja. Alle media ervaren dat gebruikers niet meer 
lineair consumeren. De hang naar een afgewerkt 
product dat je een keer per dag consumeert, 
verdampt bij een nieuwe generatie. Zij zijn 
opgevoed met de timeline van Facebook. We 
verliezen de mogelijkheid om te bundelen. Maar 
je hebt niet per se een papieren krant nodig om 
mensen te informeren, te inspireren, deel te 
laten uitmaken van een gemeenschap, zich hun 
mening te laten vormen. We werken het model 
uit waarbij je lid wordt van een nieuwsmerk 
dat je informeert op alle mogelijke platformen. 
Dat biedt fantastische kansen. Bewegend 
beeld kunnen we nu even goed. De Standaard 
maakt video die geen televisie is, maar een 
gelijkaardige beleving en kwaliteit biedt. 
Naarmate de luidprekers doorbreken kunnen 
we via audio informeren. De journalistiek is 
interessanter geworden dan ooit.”
 
Worden we allemaal Blendle? Alle redacties en 
diensten bijeengebracht, ‘content’ producerend 
voor ‘platformen’?

“Blendle vind ik een knap model. Maar het is 
een aggregator. Ze brengen nieuws van andere 
titels. De ingang moet en zal de krantentitel 
blijven. Als lezer moet je je ergens toe bekennen. 
Wij winnen het van Facebook of Youtube door 
onze merken, onze lokale verankering, doordat 
we praten met onze klanten, zowel lezers als 
adverteerders. Intussen blijft papier een baken 
van vertrouwen en degelijkheid. Het is niet 
onze toekomst, maar het blijft een ongelofelijk 
journalistiek medium. Minder voor nieuws, op 
papier moeten we verhalen vertellen, inzicht 
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geven, de agenda zetten, het debat voeren. Als 
Facebook of Google boodschappen met echt 
autoriteit willen geven, kopen ze advertenties 
in de papieren kranten. Zelf hebben ze niet zo’n 
krachtig medium.”

Is een eigen merk niet ook een luxe die je ophoudt 
zolang je je het kan permitteren? Hoeveel titels 
van Mediahuis verdwijnen de komende jaren?

“Dat kranten fuseren of verdwijnen is niets 
nieuws. Het gebeurt al zolang er kranten 
bestaan. Niemand kan dus garanderen dat 
we over tien jaar evenveel nieuwsmerken 
overhouden. Maar wij streven er wel naar. Het 
is onze missie om voldoende nieuwsmerken 
aan te bieden, die verschillend genoeg zijn. 
Die diversiteit zit in het hart van ons bedrijf. 
We nemen onze maatschappelijke taak, onze 
rol in de democratie, niet lichtzinnig.  
Wij hechten er soms meer belang aan dan de 
politiek eraan hecht.” 

De familiale aandeelhouders stonden dicht bij 
hun kranten. Maar de volgende generatie neemt 
over en in een grote groep staan ze veel verderaf. 

“Onze aandeelhouders zijn in al die verschillende 
stappen meegegaan. En ze hebben zich 
geëngageerd voor de lange termijn. Dat is 
cruciaal. We zijn geen beursgenoteerd bedrijf 
dat alleen door de korte termijn wordt gedreven. 
De roots blijven. Elk van de aandeelhouders zal 
intuïtief meer interesse hebben voor de titels 
waar ze vandaan komen. We houden actief op 
de agenda waar de titels voor staan en mee 
bezig zijn.”

 
rendement als onverbiddelijke norm?

We moeten rendabel zijn. Die 15 procent is voor 
Vlaanderen een gezond streefdoel. (met een 
glimlachje) In Nederland halen onderdelen van 
de groep een hoger rendement. Kijk naar wat de 
afgelopen jaren gebeurd is: de bedrijven die niet 
rendabel genoeg zijn en dus niet zeker genoeg, 
houden hun eigen toekomst niet in handen. We 
moeten baas blijven over ons eigen lot. Dat vind  
ik mijn opdracht. We hebben nog nooit omwille 
van het rendement beslissingen genomen die 
slecht waren voor onze titels. Het rendement is 
een gevolg van wat we goed doen. Een organisatie 
van betekenis zijn en blijven, daar gaat het om.’ 
 
 
 
 

“Onze aandeelhouders 
hebben zich 
geëngageerd voor 
de lange termijn” 
Gert Ysebaert
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“Waar het om draait: 
goede journalistiek!”
Paul Jansen en Peter Vandermeersch

“Hi Indra, hoe gaat het met je?” Paul is de eerste 
die binnenwaait. Echt een typische ‘Hollander’, 
vlot, sympatiek en rechttoe-rechtaan. Geen 
capsones en met een gemak alsof we jaarlijks 
met elkaar op vakantie trekken, krijg ik drie 

afneemt! Al ben ik meestal wel op mijn hoede 
wanneer een journalist een journalist interviewt.”  
Hij ordonneert een cappuccino en lacht 
smakelijk. Het zal niet de laatste keer zijn in  
de komende uren. 

We praten wat over ditjes en datjes, terwijl 
fotograaf Luc al zijn materiaal uitstalt. “God, 
hoeveel spullen zijn er eigenlijk nodig voor een 
decente foto?”, bedenk ik even. Maar voor ik 
er iets over kan opmerken, stapt ook Peter de 
lounge binnen. Netjes in het pak, getrimd en met 
een minzame glimlach begroet hij me. Rustig en 
ingetogen. “Alweer even geleden, hoe is het met 
je?” Ik grinnik even: meet the Flemish guy.  
Kan hij nog Vlaamser? 

Heren, links van mij De ingetogen Vlaming,  
 

Jullie verpersoonlijken op een bijna ironische 
manier jullie kranten. Die worden – door veel  

lezers tenminste – bekeken als twee uitersten  
van een spectrum. Hoe zien jullie dat zelf? 

Paul: Tja, eerst en vooral leggen we toch allebei 
de lat heel erg hoog. Maar als je er op staat wil ik 
wel beginnen. Het NRC en de Volkskrant plakken 
zichzelf altijd het predicaat kwaliteitskrant op. Nu 
ja, (snuift lichtjes) ik noem dat een zelfbenoemde 
kwaliteitscourant, want het is natuurlijk onzin. 
Naar mijn beleving is de NRC geen massakrant 
of een populaire krant, maar werken ze voor 

niet zozeer geïnformeerd worden over alles 
wat om hen heen gebeurt, maar ze zoeken 
een soort verdieping. Het NRC komt uit een 
conservatief-liberale hoek, al hebben ze de laatste 
tien jaar een ruk naar links gemaakt. Het is de 
nieuwe azijnbode. De Telegraaf is dan weer een 
traditioneel rechtse krant, wordt gezegd, al ben 
ik het daar niet mee eens. We zijn vooral een 
massakrant, met lezers van links tot rechts. Of we 
politiek vooral links aanvallen? Dat klopt niet, ook 
de premier van VVD-huize hebben we op de korrel 
genomen. Wie de kiezer bedriegt, komt ons tegen.”

Je maakt wel een makkelijke analyse van 
het NRC.

Paul: Zeker, ik ben dan ook een Nederlander 
en wij drijven nogal makkelijk op een oordeel. 
(lacht)
Peter: Absoluut juist. En waarom was ik hier ook 
alweer nodig? 

Jij bent de nieuwe azijnbode, zegt je collega. 

Peter: Och, ik geloof niet dat we zozeer aan de 
verschillende kanten van het spectrum staan, Paul.  
We zijn twee kranten, met gelijkaardige redacties, 
die in meer of mindere mate hun bronnen contro-
leren. En allebei gaan we daar wel eens 
in de fout. Maar ik denk dat we meer in hetzelfde 
kamp zitten anno 2018 dan 2000. Omdat tegen- 
woordig een hoop ongecontroleerde en ongenuan-
ceerde informatie de wereld ingestuurd wordt via 
sociale media, is onze rol meer gelijk. En dan nog 
even wat die ruk naar links betreft, daar ben ik het 
natuurlijk niet mee eens. Obviously. We worden 
inderdaad vaak als links gepercipieerd, maar ik vind 
dat vreemd. Onze krant vraagt gewoon respect 
voor het Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens. We vragen respect voor asielzoekers, privacy 
en vrije meningsuiting. Dat zijn allemaal liberale 
en democratische waarden. Als je links genoemd 
wordt omdat je die respecteert, dan weze het zo. >>

Woord: Indra Dewitte | Hoofdredacteur Het Belang van Limburg
Beeld: Luc Daelemans | Fotograaf Het Belang van Limburg

Of ik een gesprek wil voeren met Peter Vandermeersch en Paul Jansen, respectievelijk de hoofdredacteur 
van het NRC en De Telegraaf, over fake news en hoe we daar als journalisten mee omgaan. Dat is in ’t kort 
de vraag van CEO Gert Ysebaert. Voor ons jaarverslag, zegt hij, want dat mag wel wat gelardeerd worden 
met een paar interviews. Nu, er zijn saaiere dingen in het leven van een hoofdredacteur en dus zit ik een 
paar dozijn mailtjes en een veel te vroege treinrit later op een doordeweekse dinsdag in de beroemde 
SkyLounge, pal naast het Centraal Station in Amsterdam. 
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Paul: Natuurlijk vinden wij dat ook cruciaal. Hier 
in Nederland wordt snel zwart-wit gedacht. Er zijn 
veel taboes. En de hele asielzoekerskwestie is lang 
zo’n taboe geweest. Tot aan de komst van Pim 
Fortuyn mocht je gewoon niets negatiefs zeggen 
over de migranten, want dan was je een racist. Als 
er een groep Marokkaanse asielzoekers rotzooi 
komt trappen of vrouwen lastigvalt op straat en 
mensen in het gezicht spuwt, zonder dat daar 
wordt opgetreden of de groep wordt uitgezet, dan 
gaan wij daar keihard tegen in. We vinden in dat 
geval dat de politiek en de autoriteiten dan falen. 
We zijn niet van het enerzijds-anderzijds. 
Peter: Ha, wij zijn net heel erg van het enerzijds-
anderzijds, omdat de maatschappij dat ook is. Wat 
Paul zegt klopt, er zijn economische vluchtelingen 

die misbruik maken van de situatie. Maar er zijn 
ook mensen wiens kinderen in stukken gebom-
bardeerd worden in Syrië en die in gammele 
bootjes hun leven riskeren om hun kinderen in 
veiligheid te brengen. Dat bedoel ik met enerzijds-

 
De Telegraaf recht voor de raap is en het NRC 
meer genuanceerd. Daarom lezen veel mensen 
hier ook beide kranten. 
Paul: Ik vind het onze taak om niet altijd mee 
te huilen met de wolven in het bos, wanneer er 
weer eens gezegd wordt hoe slecht het gaat 
met het land. En dus sla ik graag eens NIET met 
de vuist op tafel over het grote onrecht dat ons 
hier weer wordt aangedaan. Je moet niet altijd 
buigen voor het sentiment, hé. 

Zwart-wit denken

Sta jij daar dan niet voor, Paul?  
Die democratische en liberale waarden? 

12

Doe jij dat wel, Peter? Een beetje met het vingertje 
zwaaien? Komt daar die azijnbode vandaan?

Peter: Azijnbode is de bijnaam van de Volkskrant 
vroeger. En ja, voor sommigen zullen wij wel 
de azijnbode zijn, omdat we vaak heel erg op 
dezelfde spijker hameren. Weet je, niet alle 
mensen moeten van het NRC houden. Ik vind 
het belangrijk dat we bedachtzaam zijn, zonder 
actie te voeren. We proberen dat met vallen 
en opstaan. En dan wil ik nog even opmerken 
dat ik de laatste vijftien jaar nergens het woord 
kwaliteitskrant in de mond neem. Wanneer je 
me daarop kan betrappen, dan trakteer ik op 
champagne.”
Paul: Ik begin alvast te zoeken! (lacht)
Peter: (onverstoorbaar) En ik haal vaak Het 
Belang van Limburg aan, waarbij ik zeg dat zij 
een absolute kwaliteitskrant zijn voor Limburg. 

Ben je me nu stroop aan de baard aan het 
smeren? 

Peter: Maar nee, dat heb ik al eerder gezegd 
in interviews. Jouw krant brengt de top voor 
Limburg. Het Nieuwsblad is een kwaliteitskrant 
voor de sportliefhebber… áls ik dat woord al 
gebruik, dan is het dus meer in de zin van 
selectief. 
Paul: Mijn mening is dat alle kranten actie 
voeren, of dingen op de agenda zetten. Dat 
is ook goed. Het probleem met het predicaat 
kwaliteitskrant is dat je je hoger plaatst dan de 
andere. Terwijl je net blij moet zijn met al die 
verscheidenheid!”
Peter: Daar ben ik het helemaal mee eens. De 
toekomst ligt in het zoeken naar die uniciteit. 
Je moet nadenken over wat je nog wil brengen. 
Wij doen bijvoorbeeld het Eurovisiesongfestival 
niet meer. Onze toekomst ligt in eigen 
onderzoeksjournalistiek, eigen columnisten en 
eigen analyses over thema’s die ertoe doen: 
klimaat, rechtstaat, democratie, Europa, onderwijs 
en zorg. Dat is zoveel belangrijker dan berichten 
over wat Ronaldo weer uitgespookt heeft. 

Misschien is dat niet voor iedereen belangrijker?

Peter: Ja, dat is waar. Maar wij willen toch 
nadenken over de meerwaarde van onze krant. 
Waarom wil iemand 4 à 500 euro neerleggen voor 
ons, wanneer we gewoon doen wat al in de gratis 
markt zit? Daarom hanteren we een heel strikte 
paywall en zijn we nu hard aan het nadenken om 
niks meer gratis te geven. In diezelfde redenering 
zijn we uit Blendle gestapt. NRC-journalistiek, dat 
is waardevol en daar betaal je geld voor. Punt. 

Fake news: what’s new?

Over fake news dan. Na de Brexit en Trump  
lijkt het alsof we in een post truth-tijdperk  
zijn aanbeland.

Paul: Nou, ik denk dat fake news een bedreiging 
én een kans is. Het maakt ons werk lastiger maar 
ook belangrijker. Het wordt gepresenteerd als een 
nieuw fenomeen, maar het is natuurlijk niet zo 
dat het vroeger niet bestond. Het wordt nu alleen 
veel meer gehypet. Toen ik correspondent was in 
Indonesië, berichtten we over een offensief van 
het leger in Atjeh. De overheid deed daarbij heel 
erg aan body count in hun voordeel. 

Dat kenden we in Congo toch ook? Denk maar aan 
Mille Collines.

Peter: Absoluut. Of de Pentagon Papers en alle 
grote Amerikaanse media, die jarenlang hebben 
volgehouden dat de Amerikanen niet militair actief 
waren in Vietnam. Ik denk wel dat de schaal van 
fake news op sociale media nu veel groter is. In 
die zin is het een kans voor ons om duidelijk te 
maken dat wij betrouwbaar zijn. Dat doen we nog 
altijd niet goed genoeg. Mijn stelling is dat wij, de 
klassieke media, veel meer moeten doen tegen 
fake news. Niet de regering, niet onze uitgevers, 
maar wij. We moeten feiten en commentaar 
veel beter scheiden. We moeten meer aan fact 
checking doen. Onze wielerjournalisten moeten 
geen prijzen uitreiken, onze voetbalmensen 

moeten geen Gouden Schoenen uitreiken en 
onze politieke journalisten…

Geldt dat voor iedereen?  

Peter: Natuurlijk! (windt zich op). Het is een  
schande hoe wij, de journalisten in het 
algemeen, daaraan meedoen! Als we willen 
dat mensen ons vertrouwen, moeten we een 

reizen aanvaarden van grote organisatoren om 
vervolgens enkel niet-kritische reisbijlagen te 
schrijven. We moeten ons vak veel serieuzer 
uitvoeren. Als ik in Vlaanderen zie welke ver-
smelting er is van journalistiek en wielrennerij, 
voetbal en politiek, dan denk ik: we hebben echt 
een groot probleem. Je hoort als journalist in  
Nederland niet thuis op correspondence dinners  
waar de premier is en waar je samen champagne  
drinkt. Dat hoort niet. We moeten de macht  
controleren, en er niet mee lopen feesten. 
Anders moet je niet verwonderd zijn wanneer je 
publiek op een dag zegt dat hij de journalistiek 
niet meer vertrouwt. >>

“Fake news  
maakt ons werk  
lastiger maar  
ook belangrijker”
Paul Jansen
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Dus journalisten mogen niet meer aan tafel zitten 
met bijvoorbeeld politici. Ben je niet bang dat 
journalisten op die manier vanuit een ivoren toren 
gaan berichten?

Peter: Je mag die mensen zeker kennen.  
Het gaat om de verregaande versmelting  
van de journalistiek en haar bronnen.  
Dat is gewoonweg ongezond. 
Paul: Dat bestond altijd al, Peter. Eerlijk gezegd 
zie ik daar niet het grootste probleem. We 
kunnen nog steeds schrijven wat we willen. 
Dat raakt dus niet aan fake news, wel aan 
betrouwbaarheid. En dat is het enige wat  
een journalist heeft. 

Mediawijsheid is heel belangrijk

Hoe zit dat dan met nieuwsberichten van persagent-
schappen? Daar ga je toch ook uit van de ethiek van 
de collega’s zonder dat je die kan controleren?  

Peter: Daarom werken we nauwelijks nog met 
agentschappen. 
Paul: Wij doen dat wel.
Peter: Ik maak me daar allemaal erg druk over. Dat 
gaat over vertrouwen. Het eerste wat ik gedaan heb 
toen ik bij het NRC aankwam, was een ombudsman 
aanstellen. Die kan me soms, excusez-le mot, 
serieus afzeiken. Maar wanneer we een kritische 
spiegel voorhouden aan de maatschappij, dan 
moeten we die ook onszelf durven voorhouden. 

En helpt zo’n ombudsman om betrouwbaarder te 
zijn in de ogen van de lezer? Of is het vooral iets 
wat je voor jezelf doet? 

Peter: Onze lezers hechten er zeer aan. Soms 
denk ik: Peter, je bent een grote onnozelaar. Je 
publiceert in het groot je fouten, terwijl anderen 
dat niet doen. Dan zie ik op sociale media dat 
het NRC weer een fout moest rechtzetten… Jaja, 
omdat de rest hun fouten niet rechtzet.
Paul: (lacht) Ik zie dat toch anders. Een ombuds-
man is gewoon handig als juridisch wapen tegen 
claims. Vaak is het een beetje een schaamlap. 

Hoezo? 

Paul: Kijk, als je een fout maakt die schade 
berokkent, dan moet je dat rechtzetten. Daar heb 
je geen ombudsman voor nodig. De Telegraaf is bij 
uitstek een medium dat de bloempjes graag dicht 
bij het ravijn plukt en dan gebeuren er helaas wel 
eens ongelukken. We zien ook dat mensen steeds 
mondiger worden en vaker een advocaat in de arm 
nemen. Een rechter neemt vaak geen genoegen 
meer met de eerbiediging van de journalistieke 
basisregels. Wanneer je bijvoorbeeld iemand belt 
voor een wederwoord en die wil niet reageren, 
waarna je ‘geen commentaar’ bij het stuk zet, 
dan kan je vervolgens toch veroordeeld worden. 
De rechter vindt dan dat je vaker had moet bellen 
en het toch had moeten voorleggen. De enige 
oplossing is om je checks en balances goed in  
de redactionele structuur te verweven. 

Hebben jullie zelf al ooit fake news de  
wereld ingestuurd?

Peter: Een journalistieke fout is geen fake news, 
want die is niet bewust gemaakt. Fake news is op 
grote schaal bewust foute informatie verspreiden, 
om er op de een of andere manier van te kunnen 

klassieke media in Nederland en Vlaanderen. 
Paul: Precies. Onze rol is eigenlijk fundamenteel 
veranderd. Nu komt veel breaking news naar ons 
via sociale media van ooggetuigen, in plaats van 
via politie en autoriteiten. De uitdaging voor ons is 
om te herkennen wat echt is en wat niet.
Peter: Ik zie dat onze sluizen vrij goed werken, ik 
ben daar redelijk optimistisch in. Het is ook  
goed dat het bewustzijn voor fake news heel  
erg gestegen is.
Paul: (knikt instemmend) Ik maak me wel zorgen 
om de jongeren. Die zijn minder geïnteresseerd in 
de herkomst van nieuws en daarmee vatbaar voor 
fake news.
Peter: Precies. We hebben net bij het NRC een leuk 

op de gevaren ervan. We hebben een oma van onze 
journalisten suiker laten snuiven,  

terwijl we erbij vertelden dat het drugsgebruik bij 
ouderen in verzorgingstehuizen erg toeneemt. Een 
van onze journalisten, verkleed als professor, zei 
dan dat dit inderdaad een ernstig probleem was.
Paul: (schaterlacht) Fantastisch!
Peter: Tja, en daar gingen we dan mee aan de 
slag. Mediawijsheid is echt heel belangrijk in de 
strijd tegen fake news. 
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Een van mijn nieuwsmanagers, Bruno, is er als de 
dood voor dat er toch iets door onze sluizen glipt. 
Want, zegt hij, hoe kan je nu 7 op 7 en 24 uur op 24 
garanderen dat je alles controleert. Hij heeft een punt. 

Peter: Absoluut. Je kan dat niet garanderen. 
Je kan alleen verzekeren dat je je best doet als 
nieuwsmanager om de lat zo hoog mogelijk te 
leggen. Ik vind het niet fout wanneer een journalist 
zegt dat hij het niet helemaal zeker weet. Bij wijze 
van spreken zouden we bij elke reportage moeten 
vermelden dat dit de best mogelijke samenvatting 
is van de situatie zoals we die bij het publiceren 
ervan kenden. We moeten bescheidener zijn in  
wat we claimen. 
Paul: Ik denk dat hier een inspanningsverplichting 
geldt, geen resultaatsverplichting. Je functie 
als medium is tweeledig geworden: in print 
breng je vaak niet meer de primeurs, maar de 
achtergrond van het nieuws en de duiding. Online 
worden we opgejaagd door de hijgerigheid van de 
samenleving om alles zo snel mogelijk te brengen. 
Dat is een risico. Hijgerigheid mag het nooit 
winnen van zorgvuldigheid. 
Peter: Wij meten de impact van onze verhalen af in  
het aantal minuten dat mensen op onze site blijven. 

Attention Time? 

Peter: Inderdaad. En daar word je afgestraft wanneer 
je alleen maar werkt met zogenaamde clickbaits. 
Een opgeklopte titel zal je lezer zo weer wegjagen. 

We vinden het aantal leesminuten belangrijk én het 
aantal betalende abonnees. Al kan ik me voorstellen 
dat dat niet voor alle titels hetzelfde is. Het kan 
bijvoorbeeld best zijn dat voor Het Nieuwsblad clicks 
en betalende advertentie-euro’s veel belangrijker 
zijn. Daarom moet een redactie van zo’n krant geleid 
worden door een hoofdredactie en niet door een 
commerciële afdeling. 
Paul: Respect voor hoe jullie dat hebben aangepakt. 
Maar bij ons zal het altijd een hybride model zijn. 
Wij gaan wel voor een groot bereik en ook de loyale 
niet-abonnee is belangrijk. De Telegraaf wil de 
nummer één zijn, al is het geen doel op zich. >> 

“NRC-journalistiek, 
dat is waardevol en 
daar betaal je geld 
voor. Punt”
Peter Vandermeersch

15



Betrouwbaarder, interessanter, 
relevanter

Jullie wijzen op het gevaar van sociale media, 
maar kan dat ook een bondgenoot zijn in onze 
strijd tegen fake news? 

Paul: Dat is zeker zo in landen waar de staat nog 
steeds totalitair is. Dan zie je dat tegenover de 
waarheid van het regime, de propaganda zeg 
maar, de waarheid van gewone burgers wordt 
gezet die anders nooit naar buiten komt. 
Peter: Sociale media zijn meer een zegen dan een 
vloek. Het geeft tips, het is snel en het zorgt ervoor 
dat we zonder persagentschappen kunnen. 

Verandert dat de rol van de journalist? Minder 
nood aan allround mensen en meer aan 
gespecialiseerde journalisten?

Peter: Ik heb altijd gezegd dat journalisten 
gespecialiseerd moeten zijn. Wij hebben  
210 FTE’s en daarvan zijn er hopelijk  
209 gespecialiseerd.
Paul: En jij bent dan die ene andere? (hilariteit)
Peter: Die zag ik aankomen. En ik overdrijf 
natuurlijk een beetje. Paul heeft bijvoorbeeld een 
aantal steengoede generalisten rondlopen, maar 
dat zijn stuk voor stuk mensen met vakkennis. 
Ze kunnen op heel korte tijd iets bevestigd of 
ontkracht krijgen door specialisten. Omdat ze 
lef hebben en omdat ze een adresboek hebben 
dat ertoe doet. De grote hoop van de redacties 
in Europa is bevolkt door mensen met relatief 
weinig vakkennis. Omdat we ze te slecht betalen, 
te slecht opleiden en te veel verwachten. Dan 
stappen ze na een paar jaar op met een burn-out.
Paul: Ik ben het alweer eens met Peter. Je 
hebt mensen met vakkennis nodig, naast de 
specialisten. Mensen die het kaf van het koren 
scheiden bij een grote ramp of een aanslag en in 
staat zijn om echt en nep van elkaar te scheiden. 

Wat doen we wanneer straks politici zeggen 
dat ze alleen nog communiceren zonder  
de traditionele media? Hoe gaan we dan  
fake news tegenhouden? 

Peter: Dat moeten ze dan vooral proberen.  
Het is aan ons om de mensen te overtuigen dat 
ons verhaal betrouwbaarder, interessanter en 
relevanter is. Mark Rutte heeft maar één keer een 
interview aan ons gegeven. Dan denk ik tant pis. 
Hij zal zijn redenen hebben om dat niet te doen. 
Maar ondertussen hebben we wel een reporter 
een jaar lang op Rutte gezet. Aan het einde van 
dat jaar hebben we een portret gebracht dat veel 
interessanter en democratisch relevanter is dan 
wanneer hij twee interviews zou hebben gegeven. 
Paul: Wij hebben elk jaar wél twee interviews met 
de premier (lacht). Grapje. Forum voor Democratie 
is zo’n partij die zegt dat ze geen interviews geeft 
en dat ze ons niet nodig hebben. Tja, dan zien 

programma en daar zijn we niet voor. Ga dan maar 
rechtstreeks communiceren en laat ons alsnog 
ons werk doen. 

Wat verwachten jullie van Mediahuis in de strijd 
tegen fake news? 

Peter: Ik denk dat er een cultuur moet mogelijk zijn 
waarin we op een serieuze manier omgaan met fake 
news. Elke titel moet dat op zijn manier invullen en 
de redacties moeten dat vooral zelf doen. 
Paul: Wij zitten nog maar kort bij Mediahuis. Ik 
hoop dat er voldoende journalistieke slagkracht 
blijft bestaan zodat er lucht en ruimte blijft om 
fake news aan te pakken. Mediahuis is voor De 
Telegraaf een veilige haven, die ons in rustiger 
vaarwater heeft gebracht. Wat ik nu ervaar is 
dat we van de journalistiek echt de kern kunnen 
maken waar het om draait. We zijn hier om goede 
journalistiek te bedrijven als onderdeel in een 
democratische samenleving. Het is belangrijk 

dat we als journalistieke organisatie niet in een 
dwangbuis zitten en de ruimte krijgen. Dat is ook 
wat Gert (Ysebaert nvdr) en Marc (Vangeel nvdr) 
steeds uitdragen. Bij het NRC gebeurt dat.  
Daar gaan de resultaten echt de goede kant 
uit omdat ze ruimte krijgen. Je mag natuurlijk 
geen geld verkwanselen, maar het is binnen 
Mediahuis niet zo dat de boel wordt afgeknepen 
voor de aandeelhouders.
Peter: De strijd tegen fake news zal maar 
gewonnen worden met veel, relatief goed- 
betaalde en goed opgeleide journalisten.  
Niet met freelancers of mensen die minstens  
70 uur per week werken. 
Paul: Dat is inderdaad belangrijk. 

“Het is belangrijk dat 
we als journalistieke  
organisatie niet in een 
dwangbuis zitten”
Paul Jansen
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Ik heb het genoteerd. Maar jullie zijn dus 
optimistisch wat ons vak betreft?

Peter: (hevig) Ik ben zeer optimistisch! Echt waar. 
We zijn vorig jaar met vijf procent gestegen wat 
betalende lezers betreft. We zijn met al onze 
proefabonnementen gestopt, we doen niet meer 
aan solden. Wil je ons, dan moet je voor die  
goede journalistiek betalen. In het begin doet dat 
pijn, maar als ik onze track record bekijk, ben ik 
heel optimistisch.
Paul: Zo is dat. En Mediahuis heeft als belangrijke 
rol om te laten zien dat het daar allemaal om 
draait. We zijn een anker en we hechten waarde 
aan goede journalistiek. Er zit toekomst in. 

Amen. Daar drinken we nog een cappuccino op. 
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“Leren luisteren naar 
onze lezers”

Griet Ducatteeuw en Matthijs van de Peppel

De verkoop van kranten staat onder druk.  
Hoe gaan jullie hiermee om?

“Ik wil dat gelijk nuanceren”, begint uitgever Griet 
Ducatteeuw. “We moeten niet alles over één kam 
scheren. Nichetitels als De Standaard en NRC 
doen het momenteel helemaal niet zo slecht.  

die het algemene publiek aanspreken, zoals 
De Telegraaf, hebben het zwaarder. Dat komt 
hoofdzakelijk omdat zij veel meer concurrentie 
hebben. Wat daarin te lezen is, kun je vaak ook 
ergens anders vinden.”
Matthijs wil daar graag op inhaken. “We moeten 
ons ook niet blindstaren op de term ‘krant’. We 
maken geen kranten, we brengen journalistiek. 
En waar dat op wordt gebracht, de drager, dat is 
ondergeschikt. We zijn de afgelopen jaren te veel 
gefocust op de dragers, terwijl we ons af moeten 
vragen: hoe gaat het met de journalistiek?”

Nou vooruit dan. Hoe gaat het daarmee?

“Er is meer dan ooit behoefte aan goede 
journalistiek”, zegt Matthijs. “Belangrijke vraag 

is hoe we ervoor zorgen dat consumenten bereid 
zijn ervoor te betalen. Ik denk dat we vooral 
content moeten maken die onderscheidend is. 
Goede onderscheidende journalistiek is kostbaar, 
onmisbaar in onze samenleving en waardevol  
voor consumenten.”

Maar als De Telegraaf een primeur heeft, staat die 
al bij de concurrenten online voordat één abonnee 
de krant heeft gelezen.

“De primeur van vroeger heeft in het digitale 
tijdperk inderdaad veel minder waarde gekregen”, 
zegt Griet. “De lezer weet vaak nauwelijks wie een 
scoop als eerste heeft. Wat belangrijk is, is dat we 
onderscheidend nieuws en informatie brengen en 
zelf ook het nieuws maken. Bij De Standaard is dat 
met ‘De Correspondenten’: series rond mobiliteit, 
of luchtkwaliteit. Bij Het Nieuwsblad gaan 
redacteuren bijvoorbeeld op zoek naar inzichten 
rond duurzaamheid, of single zijn.” 
Matthijs beaamt deze visie. “De nieuwsprimeur 
wordt misschien snel verspreid, maar voor het 
achtergrondverhaal moet je toch echt bij ons -  
in dit geval NRC - zijn.”

De drager vinden jullie dan misschien niet zo 
belangrijk, toch is Mediahuis voor het grootste 
gedeelte van de omzet nog altijd afhankelijk van 
print. Dan zijn dalende oplages niet prettig.

“Daar moeten we slim mee omgaan”, zegt 
Matthijs. “Nogmaals, we moeten ons niet 
blindstaren op papier. Dat hebben we jaren 
geforceerd gedaan. Oplages kunstmatig 
hooggehouden met proefabonnementen.  
Daar zijn we helemaal mee gestopt. Het heeft 
geen zin. We moeten toe naar andere modellen. 
En dan blijkt dat jongeren bijvoorbeeld echt  
wel bereid zijn te betalen voor online 
journalistiek. Misschien niet zoveel als voor  
een krantenabonnement, maar ook bij hen 
bestaat behoefte.”
Volgens Griet is het tijd om los te laten dat de 
business ‘kranten verkopen’ is. “Onze merken 
zijn nieuwsmedia en ons doel is te informeren,  
te verrijken, te gidsen. Dat kan via artikelen, 
video of podcast.” >>

Woord: Tjerk de Vries | Redacteur TMG Natives
Beeld: Vincent van Dordrecht

Wat is het toch een verademing om mensen gedreven en positief over hun werk te horen praten. Hoewel 
heus zelfkritisch en bereid om in de spiegel te kijken, hebben Griet Ducatteeuw en Matthijs van de Peppel 
tijdens het vraaggesprek vooral mooie woorden te melden over Mediahuis. De uitgever van De Standaard 
en Het Nieuwsblad en de directeur Marketing & Data bij NRC over blindstaren en Belgische vruchten.
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Hoe zorgen jullie ervoor dat je een jonge 
doelgroep aanspreekt?

“De tijd is voorbij dat merken geloofden in 

Gelukkig maar. We gaan echt niet hip doen, 
maar we moeten wel voortdurend door de bril 
van jongeren naar onszelf kijken. Zo leggen we 
meer uit, waar we er voorheen vanuit gingen 
dat iedereen de achtergrond wel zou begrijpen. 
Bijvoorbeeld over de Bende van Nijvel. Daar 
hebben we een dossier van gemaakt hoe het 
nou eigenlijk zit. En dan blijkt steevast dat wat 
je doet om jongeren beter te bedienen, ook door 
oudere lezers erg wordt gewaardeerd.”
“Joh, jongeren wíllen niet eens dat we hip gaan 
doen”, zegt Matthijs. “Ook zij kiezen voor ons 
vanwege kwaliteit en verwachten authenticiteit. 
Onze uitdaging blijft om vormen te vinden die 
aansluiten op hun leven. Die vorm is nu anders 
dan voorheen: meer digitaal en minder in een 
vaste bundel. En over tien jaar zal de vorm weer 

“Jonge medewerkers mogen 
wel wat rebelser worden”
Griet Ducatteeuw

anders zijn. Hoe dat eruit ziet, weten we nu nog 

daarin mee te ontwikkelen.”

Wat vinden jullie een sterk punt van jullie 
werkwijze?

“Als ik kijk naar onze groep, Mediahuis België, dan 
is onze kracht een goede samenwerking over 
divisies heen”, vindt Griet. “Dat klinkt een beetje 
melig, maar is wel zo. Ik werk al heel lang bij het 
bedrijf en er is eigenlijk altijd een gezonde synergie 
tussen redactie en commercie geweest. Wij zijn 
een sterke groep, hebben echt het idee dat we 
het samen doen. We geloven in sterke merken en 
heel klantgericht zijn. Met de uitdagingen die voor 
ons liggen, is die noodzaak om samen te werken 
en een gezamenlijk doel hebben, alleen maar 
belangrijker geworden.”
De goede samenwerking tussen commercie 
en redactie heeft bij NRC inmiddels ook 
gestalte gekregen. “Onze hoofdredacteur Peter 

Vandermeersch komt uit een Belgische 
organisatie en daar plukken wij de vruchten 
van”, zegt Matthijs. “De harmonie is veel beter 
geworden door zijn komst. Hij heeft geen 
Chinese muur om zich heen gebouwd. En 
doordat wij een tijdje zelfstandig zijn geweest, is 
er een soort binding binnen het bedrijf ontstaan. 
De lijnen zijn kort, we schakelen snel onderling. 
Natuurlijk is er altijd een gezonde spanning 
tussen commercie en redactie; dat neemt niet 
weg dat je elkaar kunt versterken.”
Griet noemt het eigenlijk absurd als die 
samenwerking niet goed is. “We streven 
allemaal hetzelfde na: tevreden klanten en 
tevreden lezers.”

Wat zijn jullie valkuilen?

“Waar we continu op moeten letten, is dat we 
voldoende denken, beleven en kijken vanuit 
het oogpunt van de lezer en klant”, zegt Griet. 
“Vandaag de dag, in deze digitale wereld waarin 
we ervoor moeten vechten dat lezers voor ons 
betalen, is dat nog belangrijker dan vroeger. 
Ik merk in onze organisatie dat we nog te veel 
bezig zijn met onze eigen redeneringen. Zo 
van ‘dat kan enkel op deze manier’. Terwijl dat 
vanuit klantoogpunt misschien helemaal niet de 
beste aanpak is. Wat mij betreft mogen de jonge 
werknemers best wat rebelser worden en ons 
wijzen op de dingen die beter kunnen.  
Zij komen te snel ook in die cultuur van ‘ja  
maar dat mag niet of dat kan niet, want wij doen 
dat nu eenmaal zus of zo’. Bij deze een oproep 
aan de jonge collega’s: gebruik je frisse blik.  
Die blik van buitenaf!”
Matthijs zit inmiddels driftig te knikken.  
Hij herkent dit verhaal. “Vaak zijn interne 
afspraken, systemen, processen en KPI’s leidend 
en niet de gebruikerservaringen. We dienen ons 
af te vragen of onze service nog wel logisch 
is voor de lezers. We moeten echt beter leren 
luisteren naar onze gebruikers. Dat zit niet in het 
DNA van een journalistiek bedrijf. Zenden zit in 
ons bloed, niet luisteren.”
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“Digitale trouw  
is moeilijker  
te realiseren”
Matthijs van de Peppel

Het begrip data wordt gezien als een belangrijk 
wapen in de strijd om klanten en lezers te binden, 
maar heeft door strengere privacyregels een 
andere lading gekregen.

“Die regels zijn prima”, vindt Matthijs. “Wij 
gingen altijd al zorgvuldig om met data, alleen 
hadden we nóg beter kunnen uitleggen wat we 
ermee doen. De regels die er nu zijn, zo wil je 
worden behandeld als consument. Data blijven 
belangrijk voor ons; we leren er veel van.” Griet 
wil graag meegeven dat data vaak onterecht 
negatief worden belicht. “Bij Spotify en Zalando 
vinden we het heerlijk dat ze zaken voor ons 
onthouden. Je kunt met data positieve dingen 
doen voor consumenten. Op de site van Het 
Nieuwsblad houden we rekening met wat je 
al gelezen hebt; dat moeten we niet op de 
homepagina aan jou tonen. We suggereren dan 
een ander interessant artikel.”

Wat kunnen de Hollanders, behalve voetballen, 
momenteel eigenlijk leren van de Belgen?

Griet denkt vooral dat iedereen van iedereen kan 
leren. “We hebben allemaal dezelfde problemen 
en lopen tegen dezelfde ontwikkelingen aan. We 
kunnen elkaar helpen door kennis uit te wisselen. 
Ik vind overigens dat de mentaliteit bij Mediahuis 

geen last van het not invented here syndroom.  
Er wordt geluisterd naar de collega’s.”
Volgens Matthijs is er al veel uitwisseling tussen 
Mediahuis België en Nederland.

Terug naar de abonnees tenslotte. Zijn er eigenlijk 
nog wel trouwe abonnees?

Beide hoofden gaan driftig op en neer. “Jazeker 
zijn die er”, zegt Griet. Matthijs komt met een 
voorbeeld waar je bijna ontroerd van zou raken. 

“Wij doen lezersinterviews bij mensen thuis. 
Laatst waren we bij een stel en die mensen 
waren al tientallen jaren abonnee van NRC.  
Zij zeiden: ‘Wij zijn pas geen abonnee meer 
als onze namen bij de rouwadvertenties 
staan.’ Het abonnement is een deel van hun 
identiteit. Maar natuurlijk wordt het lastiger 
trouwe klanten aan ons te binden. Alles wordt 
steeds meer digitaal en digitale trouw is veel 
moeilijker te realiseren.”
Trouw staat in de media vooral voor gewoonte, 
weet Griet. “Met de krant waren we kampioen  
in gewoonte creëren. In de digitale wereld  
is er van alles te beleven. Hoe zorg je ervoor  
dat jouw merk daar gewoonte wordt?  
Je kunt daarbij denken aan vaste rubrieken  
en pushberichten. Al moeten we met die 
laatste wel slim omgaan. Je moet niet 
gaan irriteren.”
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“Blijf doen waar 
je goed in bent”

Harry Dekker en Bart Decoster

Woord: Tjerk de Vries | Redacteur TMG Natives
Beeld: Vincent van Dordrecht
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In het hoofdkantoor van Unilever in Rotterdam 
zitten Belg Bart Decoster en Nederlander Harry 
Dekker gemoedelijk samen op een bank. Bart is 
algemeen directeur van Mediahuis Connect,  
de verkooporganisatie van Mediahuis in België 
en Harry is al meer dan 20 jaar Media Director  
bij Unilever Benelux.  
Unilever, met z’n tientallen A-merken, is de 
grootste adverteerder in de Nederlandse markt 
en een prominente adverteerder in België.  
En daardoor vanzelfsprekend een graag  
geziene gast bij Mediahuis.

Maar de wereld en daarmee ook het media-
landschap veranderen. Partijen moeten zich 
aanpassen aan de almaar wijzigende spelregels, 
ons opgelegd door consumenten. Bart wil graag 
weten hoe Unilever daarmee omgaat. 

Onlangs verscheen het boek ‘Marketing for the 
madmen’ van Wim Vermeulen. Daarin schetst 
hij hoe merken, geschrokken door de crisis die 
in 2008 begon, geen tijd meer nemen om naam 
te maken, maar louter gericht zijn op de korte 
termijn. Snel resultaat halen. Klopt dat?

Harry denk even na, maar is vervolgens resoluut 
in zijn antwoord. “Natuurlijk is het belangrijk 

te boeken. Maar een merknaam opbouwen, is 
dat minstens net zo. Je moet daar een goede 
balans in vinden. En daar hebben we jullie, de 
media ook voor nodig. Jullie zijn goed in content 
maken, onze verhalen vertellen. We moeten 

impact creëren, daarmee maken we het verschil. 
Dit is een geweldige tijd. Een tijd vol uitdagingen. 
Maar dan moet je die wel aan durven gaan. Kijk de 
realiteit in de ogen en handel daarnaar. Wij geloven 
echt in merken opbouwen, maar uiteindelijk is de 
consument de jury. De baas eigenlijk. Een dag 
is voor ons commercieel niet geslaagd als in de 
Benelux dagelijks niet miljoenen mensen voor een 
product van ons hebben gekozen. Wij moeten het 
hart en hoofd van de consument raken.”

Voor Mediahuis is er de schone taak om klanten 
als Unilever daarbij te helpen en dat beseft Bart 
als geen ander. “Wij kunnen met al onze media 
die consumenten bereiken. Maar het is zaak dat 
klanten ons dat ook laten doen. Onze kracht zit in 
het creëren van content. Niet in het alleen maar 
aankondigen van kortingsacties om de verkoop 
aan te jagen.”

Harry knikt en onderbreekt: “En dus moeten jullie 
je blijven richten op die content. Blijf doen waar 
je goed in bent! Ook al ben je soms geneigd om 
dingen te doen om een klant te paaien; daar ligt 
niet jullie sterkte. Het heeft ook geen zin om te 
kijken wat concurrenten doen en dat na te gaan 
spelen. Blijf jezelf. En hou voor ogen dat de 
journalistiek belangrijk is. Abonnees zijn nog altijd 
het belangrijkste verdienmodel van jullie. NRC en 
De Telegraaf zijn er niet om primair adverteerders 
te pleasen. Dat geldt ook voor online. Je moet 
nooit in een spam-achtig model terechtkomen, 
maar altijd vasthouden aan je relevantie. De 
Telegraaf is er een meester in om het gesprek 

van de dag te regisseren. Dat is iets waar wij 
als merken heel graag onderdeel van willen zijn. 
Wij hanteren bij Unilever de afkorting A.R.T. om 
succes te behalen. Dat staat voor Authenticiteit, 
Relevantie en Talkability, dus mee het  
gesprek bepalen.”

Bart stipt het begrip ‘waarde’ aan. “Zijn mensen 
nog wel bereid te betalen voor waarde? Of gaat 
het ze alleen nog maar om welk product het 
goedkoopste is?”

Het antwoord komt met overtuigend bewijs. 
”Alle top-100 merken in Nederland vertonen 
een bovengemiddelde groei”, zegt Harry. “Die 
groeien ruim drie keer zo hard als de private 
labels. Merken zijn niet dood. Als je echt waarde 
biedt, zijn mensen bereid daarvoor te betalen. 
Jongeren bijvoorbeeld kijken veel naar het 
sociale aspect. Is een merk maatschappelijk 
bewust bezig? Daarvoor zijn ze bereid de 
portemonnee te trekken. Je moet waarde 
bieden zonder je waarden te verliezen. Ik denk 
trouwens dat consumenten de grote winnaar 
zijn geworden van de crisis. De klantgerichtheid 
is op veel vlakken verbeterd, omdat merken en 
diensten wel moesten. En consumenten zijn 
mondiger en veeleisender geworden.”

Zet twee marketing- en reclamespecialisten bij elkaar aan tafel en er ontstaat chemie en energie.  
In no time vliegen de tegeltjeswijsheden in het rond en voor je het weet, ben je als aandachtig 
toeschouwer zelf een expert. Én twee uur verder...

“Onze kracht  
zit in de creatie  
van content”
Bart Decoster
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Bart is niet direct tevreden met dit antwoord. 
Hij wil weten waarom velen, onder wie dus Wim 
Vermeulen, toch de perceptie hebben dat merken 
minder aan hun naam werken en meer bezig zijn 
met snel resultaat boeken met de verkoopcijfers.

“Omdat er merken zijn die de neiging hebben om 
onder druk van concurrentie hun eigen kracht te 
vergeten”, zegt Harry. “Dan acteren ze defensief 
en reactief en gaan ze zich in feite richten op 
wat de kracht van de concurrent is. Terwijl je 
terug moet naar je echte waarde.”

Bart is ervan overtuigd dat Mediahuis die eigen 
identiteit niet zal verloochenen. “Natuurlijk 
hebben wij ook te maken met reclame, maar 
wij hebben sterke merken en die leggen de lat 
hoog. Die willen niet dat wij hun lezers en kijkers 
gaan verstoren met te veel advertising. Maar 
ja, er is ook druk van bovenaf dat we gewoon 
geld moeten verdienen. Dat is een voortdurende 
zoektocht naar de juiste balans. En de 
ontwikkelingen gaan zo snel. Als je denkt dat je 
ergens een oplossing voor hebt, is er alweer iets 
veranderd. Ons verdienmodel is gelukkig gezond 
met twee derde inkomsten uit abonnees en een 
derde uit reclame. En die reclame willen we het 
liefst van hoge kwaliteit maken.”

Bij Unilever beseft men heel goed dat reclame 
lang niet altijd gewenst is. “We worden immers 

niet uitgenodigd door de consumenten, we 
nodigen vaak onszelf uit. Consumenten sluiten 
zich af voor interrupties door middel van 

Lineair televisiekijken neemt af. Mensen zoeken 
steeds meer zelf naar content. Wij noemen dat 
seek-out content. We moeten dus goed nadenken 
over wat we aanbieden. Wat ons betreft, zijn er 
twee soorten seek-out content: passion content en 
needs content. In normale taal betekent dat eerste: 
verhalen die mensen kijken en lezen omdat er iets 
gebeurt wat ze leuk vinden en hen inspireert. Red 
Bull is daar goed in bijvoorbeeld, maar ook  
de modewereld. Daarnaast heb je needs content: 
er ontstaat plotseling een probleem - en dat kan 
een heel klein probleem zijn zoals een vlek in  
je kleding - en daarvoor gaat men op zoek naar  
de oplossing.”

Bart komt dan nog even terug op de woorden 
van Harry, dat het zo goed gaat met de top-100 
merken. “De economie trekt aan, het gaat goed 
met de merken. Maar de media die afhankelijk zijn 
van advertenties hebben toch nogal wat te klagen. 
Dat is best tegenstrijdig.”

Harry erkent dat en weet ook waarin het 
probleem schuilt: “Als ik heel eerlijk ben, denk ik 
dat mediapartijen meer moeten samenwerken. 
Dat doen ze al wel hoor, maar dat moet meer 
gebeuren. Ander probleem is het verdienmodel. 

Mediapartijen leven van verschillende 
inkomstenstromen. En het is eigenlijk alleen 
maar op langere termijn gezond als je erin slaagt 
om meer directe inkomsten te genereren van de 
consument. In jullie jargon: de lezersinkomsten. 
Jullie hebben aan de basis een gezond model. 
Maar neem bijvoorbeeld de Nederlandse 
televisiemarkt; daar zit zoveel pijn omdat 
het een onevenwichtig model is. Die zijn te 
afhankelijk van advertising geworden. Dan moet 
je oppassen voor de vicieuze cirkel, waarbij je 
om advertentie-inkomsten te genereren dingen 
gaat doen waarmee je nog meer vervreemdt 
van je lezers en kijkers. Het klinkt wellicht wat 
zwaar, maar blijf altijd trouw aan waarom je 
hier op aarde bent. Dat heeft dus weer met die 
authenticiteit te maken.”

Samenwerken met andere media. Ziet Bart het 
wel zitten dat Mediahuis samen optrekt met, 
pak ‘m beet, De Persgroep? ”Jazeker”, zegt hij, 
“dat gebeurt al en dat zal nog veel vaker gaan 
gebeuren. Sowieso gaan de merken bínnen 
Mediahuis veel meer samenwerken. Dat wij 
nu worden geïnterviewd door een Nederlander 
van TMG is al een hele stap hé”, lacht hij. “In 
ons eentje gaan we de oorlog niet winnen; we 
moeten samen om de tafel.”

“De grote global 
spelers missen  
de lokale magie”
Harry Dekker
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Harry dringt dan wel zelf aan op samenwerkende 

elkaar met stuntprijzen aftroevende concurrerende 
uitgevers. “Dat is waar”, geeft hij toe. “Wij kunnen 
lagere prijzen voor advertising bedingen door 
die concurrentie. Maar we moeten ook een 
minimaal bereik realiseren. Onze merken moeten 
het immers van een groot bereik hebben. En veel 
media kunnen ons dat niet meer bieden. Dus 
moeten ze de krachten bundelen. Anders worden 
we te afhankelijk van de grote global spelers 
als Google en Facebook. Zij missen het lokale 
gevoel, de lokale magie zoals wij dat noemen. 
Uitgevers moeten gaan samenwerken, ook met 
radiomaatschappijen en televisiezenders. Ze zullen 
een brug over moeten. Maar wie niet kan delen, 
kan ook niet vermenigvuldigen.”

Tenslotte komen we op een onderwerp dat 
onvermijdelijk is in deze tijd. Hoe gaan we 
om met data? Voorheen het toverwoord om 
klanten te binden, nu vooral ook een term die de 
wenkbrauwen van privacy-waakhonden doet 
fronsen. “Ik vind het alleen maar goed 
dat we nu moeten nadenken over wat we  
met data gaan doen”, zegt Harry, terwijl  
Bart instemmend knikt. “Voorheen was het  
‘we verzamelen zoveel mogelijk data en gaan  
dan eens kijken wat we ermee doen’. Nu is  
dat andersom. De consument moet ons  
kunnen vertrouwen.” “Wie niet kan delen, kan ook 

niet vermenigvuldigen”
Harry Dekker
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Tientallen gebeurtenissen en realisaties 
kleurden het jaar van Mediahuis.  
Een kleine greep uit het aanbod van  
een sleuteljaar.
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Exit België

De binnenlandredactie van De Standaard brengt 
EXIT BELGIË, een grondig gedocumenteerde reeks 
over gedwongen repatriëringen. Naast gedegen 
journalistiek krijgt deze reeks ook de signatuur  
van het videoteam. Exit België zet de toon voor 
een jaar waarin video de online publicaties van  
De Standaard steeds nadrukkelijker zal kleuren. 

PLUS-strategie voor 
Gazet van Antwerpen

Sterke online journalistiek en focus op regionaal 
nieuws zorgen ervoor dat steeds meer lezers hun 
weg vinden naar de betaal- of PLUS-artikels van 
GVA.be op alle platformen. Gazet van Antwerpen 
maakt van haar PLUS-STRATEGIE hét speerpunt 
van 2017. 

De jaarlijkse Wielergids van 
Het Nieuwsblad maakt van  
de krant van 18 februari de  
best verkochte van het jaar.

JANUARI

FE
BR

UA
RI
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Regionaal-Digitaal

Mediahuis zet het project REGIONAAL- 
DIGITAAL op de rails om de lokale handelaar  
te ondersteunen op het vlak van digitale  
marketing en communicatie. De samenwerking 
met het inspiratie- en shoppingplatform 
cityfashion is een eerste opmerkelijk initiatief. 

MAART 

Sjiek, het gratis magazine bij 
Het Belang van Limburg, 
wordt 5 jaar en krijgt een grondige
facelift cadeau.
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Zes journalisten krijgen opnieuw de kans  
om gedurende zes maanden een maat- 
schappelijk thema uit te spitten in de reeks  
DE CORRESPONDENTEN VAN DE STANDAARD.

APRIL

Tegels voor onze kranten

De Limburger krijgt in april ’17 een TEGEL, de meest 
prestigieuze journalistieke prijs van Nederland, voor 
een reeks onthullende artikels over de uitbuiting van 
buitenlandse vrachtwagenchauffeurs in Nederland. Exact 
een jaar later winnen NRC-journalisten twee Tegels: 
Jannetje Koelewijn voor het beste interview en Joep 
Dohmen en Esther Rosenberg  in de categorie Onderzoek.
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Rondom: girlpower! Het huis-aan-huismagazine  
serveert in week 19 een speciaal damesnummer.  
De editie Leuven klokt af op maar liefst 72 pagina’s. 

 
GEMEENTE, het grootste journalistieke regioproject in Vlaanderen. De krant nam twee 
jaar lang alle 308 gemeenten van Vlaanderen onder de loep. Bij elke gemeente werden 
door de redactie tien tests uitgevoerd op het vlak van dienstverlening en tien tests 

score kregen en kans konden maken op een vijfsterrenquotering van Het Nieuwsblad. 
Onnodig te zeggen dat het project leefde bij burgers én politici.

MEI
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Samenwerking Mediahuis en WPK

Mediahuis sluit een strategisch partnerschap met 
Wayne Parker Kent (WPK), een van de snelst groeiende 
digitale mediabedrijven in Nederland, gespecialiseerd 
in het ontwikkelen en uitgeven van online mediamerken 
in commercieel aantrekkelijke niches. Het portfolio van 
WPK bestaat uit vijftien merken waarmee de uitgeverij 
maandelijks zo’n acht miljoen mensen bereikt. Later 
in het jaar opent WPK een vestiging in Antwerpen, van 
waaruit de Vlaamse varianten worden opgezet van 
de vier succesvolle online magazines NSMBL, Culy, 
Manners en Famme.

Hoe Future Forward zijn merken?

Mediahuis Connect presenteert de resultaten van 
de FUTURE FORWARD STUDIE, een  grootschalig 
consumentenonderzoek, aan een selecte groep 
van nationale adverteerders en mediabureaus. De 
kern van de studie: wat maakt een merk Future 
Forward? Is het maatschappelijke relevantie, een 
minimale ecologische voetafdruk of innovatie? 
De 240 merken uit de studie kunnen op basis van 
de resultaten achterhalen wat consumenten van 
hen verwachten, in hoeverre ze reeds voldoen aan 
deze verwachtingen en op welke manier ze het 
meest doeltreffend kunnen communiceren met 
hun doelgroep. 

Coldset Printing Partners:  
state of the art drukkerij

Krantendrukkerij Coldset Printing Partners (CPP) 
vervangt op zijn persen in Paal-Beringen alle 
sturingscomponenten door het nieuwste type 
besturingssysteem EAE/QI. Dit zorgt voor een nog 

het productieproces. CPP bevestigt hiermee zijn 
status als state of the art krantendrukkerij. 
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Mediahuis neemt TMG over

Na lange en vaak moeilijke onderhandelingen 
kan Mediahuis het Nederlandse Telegraaf 
Media Groep overnemen. Door deze transactie 
en door de intrede van VP Exploiatie als derde 
aandeelhouder bevestigt Mediahuis zijn positie  
als toonaangevende multimediale groep in 
Nederland en België. De onderneming beschikt in 
beide landen over de middelen en het talent om  
de groei en de digitale transformatie van het 
bedrijf waar te maken.

Thomas Leysen, Voorzitter van de Raad van 
Bestuur van Mediahuis: “Met de overname van 
TMG krijgt Mediahuis nog meer een werkelijk 
Nederlands-Belgische dimensie. We zijn heel blij 
dat er met de intrede van VP Exploitatie een derde 
aandeelhoudersgroep met langetermijnvisie en 
een hart voor media onze opzet ondersteunt.” 

Gert Ysebaert, CEO Mediahuis: “De digitale  
(r)evolutie verandert de mediawereld ingrijpend. 

JUNI

De traditionele media blijven waardevol, 
sterk en vervullen een belangrijke rol, maar 
daarnaast groeit er razendsnel een nieuwe 
mediaconsumptie. We staan tegenover nieuwe, 
internationale spelers en worden constant 
uitgedaagd met nieuwe businessmodellen. Met 
Mediahuis zien we vooral kansen, waar andere 
mediabedrijven in zwaar weer zijn gekomen. 
Sterke merken, krachtenbundeling en innovatie 
vormen de rode draad in onze strategie van 
de afgelopen jaren. Hierdoor hebben we een 
positief project neergezet waarop we de 
komende jaren verder zullen bouwen.” 

TMG is een bedrijf met een rijke traditie en sterke 
mediamerken, maar kende de voorbije jaren 
moeilijke periodes. Nu er duidelijkheid is over de 
overname van de groep, is het tijd om richting te 
geven aan de organisatie en te bouwen een de 
toekomst. Marc Vangeel en Koos Boot worden 
respectievelijk CEO en CFO van het bedrijf.  
Zij werken een toekomstplan uit dat inmiddels  
in volle uitvoering is.

CEO Marc Vangeel en CFO Koos Boot

32

JULI

Nieuwe NRC app combineert 
print met site

De replica was de perfecte digitale kopie van 
de papieren NRC. Mooi, maar met één groot 
nadeel: wie de replica van nrc.next of NRC 
Handelsblad op zijn mobiel had gedownload, 
kreeg het nieuws niet te zien dat na afsluiten 
van de gedrukte krant was opgedoken. Om dat 
manco op te lossen, lanceert NRC een nieuwe 
versie van de NRC-app die het overzicht van de 
krantenreplica combineert met de snelheid en 
de diepgang van nrc.nl. Een fraai staaltje van 
innovatie, maar vooral ook: méér dan zomaar 
een gimmick. De nieuwe app zegt namelijk zeer 
veel over de manier waarop NRC journalistiek 
bedrijft. De krant en de site groeien steeds  
meer naar elkaar toe en de hele redactie werkt 
gewoon voor de site. 

Internationaal groeipad 
voor Keesing

Telegraaf Media Groep verkoopt dochter-
onderneming Keesing Media Group aan 
investeringsmaatschappij Ergon. Hierbij  
wordt een nieuwe houdstermaatschappij 
opgericht, Puzzle Holding BV, waarin TMG 
een belang van 30% verwerft. Het wereldwijde 
netwerk van Ergon stelt Keesing in staat zijn 
marktpositie te vergroten en een snellere 
internationale expansie te realiseren.
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15.000 uitgelaten muziekfans en de beste artiesten van de 
jaren 80 en 90 op één podium: Nostalgie maakt het opnieuw 
waar, tijdens het NOSTALGIE BEACH FESTIVAL 2017.

Mediahuis Video maakt i.s.m. Gazet van 
Antwerpen GRIJS GEDRAAID, een tiendelige 
reality-serie over het reilen en zeilen van 
seniorenzender Radio Minerva. De reeks wordt 
ook uitgezonden op ATV.

JULI / AUGUSTUS
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Nieuwe website voor De Telegraaf

Alles wat lezers van Telegraaf.nl gewend zijn, maar  
nog gebruiksvriendelijker, overzichtelijker en 
aantrekkelijker. Op alle toestellen en met nog meer 
features. Telegraaf VNDG, het video-onderdeel van  
De Telegraaf, wordt in de nieuwe website geïntegreerd.

Made in maakt samen met De Buren  
MADE IN TELEVISIE. Het regionale 
businessplatform zit in de programmatie  
van TVL en ATV. 

SEPTEMBER

OKTOBER

Studies bewijzen dat werknemers van wie het 
waardenkader overeenkomt met dat van hun 
bedrijf, gelukkiger en meer geëngageerd zijn. 
Daardoor gaan ze ook beter presteren en blijven 
ze langer trouw aan hun werkgever. Met de 
JOBAT WAARDENFIT-TEST kunnen sollicitanten 
de waarden die zij belangrijk vinden toetsen aan 
de waarden van bedrijven. 
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Het Nieuwblad restylet 
weekendkrant

Het Nieuwsblad vernieuwt zijn weekendeditie 
naar inhoud, vorm en concept. Meest opvallend 
is de  nieuwe weekendbijlage NU. Ook het 
sportkatern wordt onder handen genomen en 
gaat voortaan door het leven als een volwaardige 
weekendsportkrant. Het lifestylemagazine Het 
Nieuwsblad Magazine wordt eveneens in een 
eigentijdser jasje gestoken.

Partnership Mediahuis en Jellow

Mediahuis gaat samenwerken met Jellow,  
het Nederlandse online matchingplatform  
voor freelancers.  

Het partnership met Jellow kadert binnen de 
verbreding van het huidige Mediahuis-aanbod 
in de arbeidsmarkt. Jellow zet in op freelance 
tewerkstelling; dit maakt het platform perfect 
complementair met Jobat dat zich vandaag 
toespitst op permanente tewerkstelling.
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“Wat voor 
ambetanteriken zijn 
dat eigenlijk bij 
Het Nieuwsblad?”
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De Limburger: European 
Newspaper of the Year

De Limburger wordt verkozen tot best 
vormgegeven regionale krant van Europa en mag 
zich een jaar lang EUROPEAN NEWSPAPER OF 
THE YEAR noemen. De onderscheiding is een 
mooie erkenning voor het moderne, beeldgedreven 
design van de krant. 

Content Connections  
wint goud in Berlijn

Content Connections, de content 
marketing divisie van Mediahuis, 
wint in Berlijn een gouden plak op de 
internationale NATIVE ADVERTISING 
AWARDS. Content Connections krijgt  
de onderscheiding voor de realisatie  
van MEDIAZINE, het digitale lifestyle- 
blad van MediaMarkt. 

Het Belang van Limburg brengt met MAESTRO 
een wekelijkse extra sportbijlage waarin vanuit 
een brede hoek gekeken wordt naar de mens 
achter de atleet, de zakelijke aspecten, enz.

NOVEMBER
DECEM

BER

HET BELANG VAN LIMBURG m1 
WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018

Uitneem
baar

samen sporten
Zo nu en dan wordt de sportwereld 
verrast door een nieuw glamourkoppel. 
Twee topsporters, actief in dezelfde 
sporttak of gemixt, beslissen met elkaar 
lief en leed te delen. Er liepen al heel wat 
romances op de klippen, andere groeiden 
uit tot sprookjeshuwelijken. Het was voor 
ons de aanleiding om deze romantische 
Maestro samen te stellen. En er is 
natuurlijk geen beter moment om hem op 
u los te laten dan op Valentijn. 

Lars AUSSEMS

Maar wat zijn nu de voordelen
en wat de obstakels van een 
topsportkoppel? Wij gingen te
rade bij Rika Ponnet (foto),
seksuologe van opleiding en
sinds 1993 relatie-experte en
mede-oprichter van het relatie-
kantoor Duet. “Dat er meer

topsportkoppels dan vroeger 
ontstaan, heeft te maken met de
gelijkwaardigheid tussen man 
en vrouw. Het klassieke model
waarbij de man carrière maakte
en de vrouw een ondersteunen-
de rol had, is vervaagd”, vertelt
Ponnet. “Daar komt bij dat de 

twee sporters een gelijkaardige le-
vensstijl hebben en voor dezelfde
uitdagingen staan. Ze begrijpen 
elkaar en weten wat het vergt om 
dat soort carrière uit te bouwen.
Er is een bepaalde egosterkte aan-
wezig, gelinkt aan persoonlijke
ambitie. Het zijn goalgetters en
dat kan voor een aantrekkings-
verhaal zorgen.” 

Vorm van competitie
In dezelfde sporttak actief zijn,
verhoogt de slaagkansen niet.
“De band tussen beiden blijft het 
belangrijkste. Wel is het een bijko-
mend verbindend element. Je ver-
staat elkaar inhoudelijk nóg beter.
Ik heb al koppels begeleid die uit 
twee artsen bestonden. Een verge-
lijkbare situatie. Van elkaar snap-
pen ze exact wat de job vergt. Bij-

voorbeeld dat er geregeld over-
uren aan te pas komen.” 
Er zijn echter ook nadelen. “Als
iemands carrière beter draait,
kan de emotionele basis ver-
stoord worden. Er ontstaat een 
vorm van competitie. Ook kan
zo’n relatie isolement in de hand
werken. De kleine sportwereld
waarin je je voortdurend met 
twee bevindt, kan verstikkend
gaan aanvoelen. Dat is wel tijde-
lijk, want zo’n carrière duurt
niet tot je 65ste.” 

Elkaars psycholoog
“Als één partner géén topspor-
ter is, ontstaat er een andere dy-
namiek”, aldus Ponnet. “Som-
mige sporters hebben zo’n
thuishaven nodig, waar ze hun
stress bij kwijt kunnen. Uit on-

derzoek blijkt ook dat topspor-
ters beter presteren als ze een
vaste relatie hebben en dat er 
nog steeds meer topsporters
een partner hebben die géén
topsporter is. Het gevaar kan
echter zijn dat de ondersteunde
persoon op den duur ook car-
rière wil maken. Een oplossing 
is dan de garantie geven dat er 
na de sportloopbaan een eigen 
carrière uitgebouwd kan wor-
den.” 
Belangrijk blijft in ieder geval
dat je de aan- en uitknop van 
elkaar kent. “Of het nu gaat om
een topsportkoppel, een ge-
woon koppel of een duo artsen:
als het goed gaat, hebben ze
meestal geen begeleiding no-
dig. Je bent dan nog altijd el-
kaars beste psycholoog.”

Liefde is… 

Nafi Thiam en Niels 
Pittomvils: tortelduif-
jes in de atletiek. 
FOTO PHN
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De mediatrein raast verder. Deze feiten 
passeerden dit jaar alvast de revue. 
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Mediahuis lanceert MH Brand Studio

advertentiemarkt. Voor Content Connections hét motief om zijn 
expertise te bundelen in een nieuwe native cel: Mediahuis Connect 
MH Brand Studio.Het nieuwe kenniscentrum werkt totaaloplossingen 
uit voor adverteerders, op maat van het merk en  nauw aansluitend 
bij de interesses van de lezer. Bart Decoster, Corporate Director 
Mediahuis Connect: “Consumenten willen merkverhalen die 
hen meerwaarde bieden en waarmee ze zich verbonden voelen. 
Adverteerders zijn op zoek naar creatieve manieren om over hun 
merk te communiceren. MH Brand Studio is de perfecte partner om 
dit uit te werken, en zo merken en doelgroepen op een geloofwaardige 
manier met elkaar in contact te brengen.”

Mediahuis en De Vijver Media hertekenen partnership

Mediahuis en Waterman&Waterman maken de intentie bekend om hun participaties binnen 
De Vijver Media te verkopen aan Telenet. Deze laatste wordt hierdoor voor de volle 100% 
eigenaar van de tv-zenders VIER, VIJF en ZES, de reclameregie SBS en het productiehuis Woestijnvis. 
De beslissing van Mediahuis om zijn 30% belang in De Vijver Media te verkopen is een bewuste 
keuze. De groep is in 2017 enorm snel gegroeid en wil de komende jaren ten volle focussen op 
het verder ontwikkelen van zijn Belgisch-Nederlandse organisatie en de verdere digitale transitie 
en groei van zijn merken en diensten. 

MAART 
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Mediahuis bundelt Hebbes en Zimmo, de nummers 
twee en drie op de Vlaamse immomarkt, in één sterk 
merk: Zimmo. Deze stap creëert meerwaarde voor de 
surfer die het volledige vastgoedaanbod op één plek 
gecentraliseerd kan bekijken. 

Mediahuis en De Vijver Media, maken bekend dat najaar 2018 
de nieuwe Vlaamse radiozender NRJ (spreek uit: ‘energy’) van 
start zal gaan. 

APRIL 
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Flanders Classics

In 2018 is het precies tien jaar geleden dat Wouter 
Vandenhaute de Ronde van Vlaanderen, Parijs-
Brussel en de Omloop Het Nieuwsblad overkocht 
van de mediagroep Corelio. De transactie is de 
voorbode van een heuse aardverschuiving in de 
Vlaamse wielerwereld. 

In 2009 richt Vandenhaute Flanders Classics 
op. Hij geeft hiermee het startschot voor een 
doorgedreven professionalisering van de 
wielersport in Vlaanderen. Zijn streven is niet 
het organiseren van méér wedstrijden, wel het 
realiseren van meer samenwerking tussen de 
organisatoren. Met steeds hetzelfde adagium:  
The best riders in the best races.  

Anno 2018 is Flanders Classics, na Tourorganisator 
ASO en Giro-eigenaar RCS, de derde grootste speler 
op het internationale wielerpodium. Mediahuis  
heeft een belang van 50% in Flanders Classics en zit 
hierdoor letterlijk in het wiel van de koers, de op één 
na populairste sport in Vlaanderen. Het Nieuwsblad 
brengt in maart 2018 een artikelenreeks over (bijna) 
tien jaar Flanders Classics en de omwenteling die 
Wouter Vandenhaute in de Vlaamse wielerwereld 
heeft teweeggebracht. Het verhaal leest als een 
spannend jeugdboek. Emotie, passie voor de  
port en zakelijk succes gaan hand in hand.  
Het leidmotief: het wielrennen in Vlaanderen continu 
beter maken en daardoor ook internationaal een 
koppositie claimen. 
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Vier voor zes

Mediahuis is een huis met vele kamers. In vier vragen  
stellen wij zes medewerkers uit totaal verschillende  
geledingen voor. 

Kun je kort schetsen wat 2017 bracht voor 
Video & Regionale Televisie? 

“Voor de audiovisuele cel van Mediahuis 
decentraliseerden wij de videowerking. Elk 
nieuwsmerk nam de productie van video meer 
in handen, met De Standaard als voortrekker. 
Op commercieel vlak kwam de hoofdmoot van 
de inkomsten bij branded content te liggen en 
niet meer bij de klassieke pre-rolls. Voor De 
Buren konden we het bereik én de advertising-
inkomsten door een sterkere dagprogrammering 
laten stijgen.”

Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen  
voor jouw actieterrein? En waaraan wordt  
hard gewerkt? 

 “Al onze journalisten moeten zoveel mogelijk 
volgens het 360°-principe werken. Bij elk verhaal 
bedenken we hoe we het in print, online, in 
video/audio en tv kunnen brengen, en dat zo 
complementair mogelijk. Mediahuis België en 

creëren op audiovisueel vlak. Onze regionale 
zenders, en degene die er mogelijk bijkomen, 
moeten we zoveel mogelijk op één lijn brengen.

Optimale samenwerking met onze krantentitels is 
een noodzaak. Daarom moeten de regionale zenders 

snel mogelijk beschikbaar maken voor al onze 
nieuwssites. Op die manier moet De Buren uitgroeien 
tot een productiehuis dat werkt voor al onze merken.”

Waar wil je met Video & Regionale Televisie staan 
in 2020? En in 2025? 

“In 2020 moeten we al een stuk verder staan met 
de realisatie van deze uitdagingen. Daarnaast 
bouwen we nieuwe tv-zenders als ‘verticals’ uit. 
Bij voorkeur zijn dit ook allemaal 360°-merken 
met naast een tv-kanaal een online- en print-
vertaling in onze kranten, in Vlaanderen en 
Nederland. In 2025 moet al het voorgaande 
gerealiseerd zijn, en misschien ook wel een 
aantal uitbreidingen buiten ons taalgebied.”

Wat was voor jou de meest verrassende evolutie in 
2017, zowel zakelijk als persoonlijk?

“Dat het besef over de privacy-issues bij de meeste 
mensen nu pas kwam. Persoonlijk? Dat na jaren 
gezeur van vrouw en kind er uiteindelijk toch een 
hond in huis is gekomen.”

Woord: Tjerk de Vries | Redacteur TMG Natives

Patrick Saliën is manager Video en leidt De Buren, het dochterbedrijf van Mediahuis  
boven de Vlaamse regionale tv-zenders ATV, TVL, TVO en de zender Evenaar.“We moeten zoveel 

mogelijk volgens 
het 360°-principe 
gaan werken”
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Kun je kort schetsen wat 2017 bracht voor 

“In april 2017 zijn we gestart met de ombouw 
van onze krantendrukkerij in Beringen: een 
omvangrijk investeringsprogramma dat 
de drukkerij klaar moet maken voor de 
toekomst. Daarnaast was het samengaan van 
Mediahuis en TMG ook voor de drukkerijen en 
distributieafdeling een belangrijk moment. De 
eerste voordelen hebben we al geoogst: door 
gezamenlijke inkoop van papier en drukwerk 
hebben we kosten bespaard.”

Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen voor 
jouw actieterrein? En waaraan wordt  
hard gewerkt?

“Met print worden we geconfronteerd met 
dalende (druk)oplages en stijgende kosten 
(papierprijs). We moeten dus continu onze 

en kosten laten dalen. De evolutie van de 
printoplage heeft ook impact op de bezorging 
van onze kranten. We zijn daarom een 

strategische denkoefening gestart hoe we de 
distributieafdelingen kunnen voorbereiden 
op de toekomst.”

En in 2025? 

“In 2020 willen we het project ‘Drukkerij van 
de toekomst’ afronden. Verder moeten we 
zowel voor de bezorging van onze kranten, als 
voor de diverse nog uitbestede drukportfolio’s 
een duidelijk toekomstbeeld uitgewerkt of 
geïmplementeerd hebben. Hierbij streven we naar 
maximale synergie binnen de Mediahuisgroep.” 

Wat was voor jou de meest verrassende evolutie in 
2017, zowel zakelijk als persoonlijk?

“De kentering op de papiermarkt: van een 
overaanbod zijn we snel geëvolueerd naar een 
schaarste, wat de prijzen voor onze belangrijkste 

blij verrast door het enthousiasme en de wens 
om samen te werken die we bij veel collega’s in 
Amsterdam aantroffen.”

Paul Huybrechts is Gedelegeerd Bestuurder van Coldset Printing Partners in België  
en directeur van Druk & Distributie bij Telegraaf Media Groep. 

“Samenwerken 
aan de Drukkerij 
van de toekomst”
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“In 2020 willen  
we het grootste 

digitale mediabedrijf 
van Nederland 
en België zijn”

Kun je kort schetsen wat 2017 voor WPK bracht?

“2017 was een jaar van transitie en 
professionalisering voor Wayne Parker Kent. 
Als jonge en snelgroeiende organisatie zijn 
structuren en processen het laatste waar je aan 
denkt. Totdat je ze nodig hebt. Met vallen en 
opstaan hebben we de transitie gemaakt naar 
een meer professionele organisatie waar nog 

het vaandel staan. De nominatie voor de beste 
mediaexploitant van Nederland is daarom een 
nog mooiere beloning.”

Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen voor 
WPK? En waaraan wordt hard gewerkt? 

“Een van onze grootste uitdagingen is Wayne 
Parker Kent België net zo’n succes te laten 
worden als het Nederlandse zusje. Daarnaast 
zien we veel tractie in de globale markt. Zo 
hebben we onze eerste klanten in de Verenigde 
Staten, Duitsland en Singapore gecontracteerd. 
We zien dat WPK op het globale speelveld van 
content marketing een relevante speler kan 
worden. We zullen dan ook hard werken om 
deze droom werkelijkheid te maken.”

Waar wil je met WPK in 2020 staan? En in 2025? 

“Ambitie is ons niet vreemd. In 2020 willen we 
het grootste digitale mediabedrijf van Nederland 
en hopelijk ook België zijn. Waarbij we een aantal 
satellietkantoren hebben in verschillende markten 
om onze internationale klanten te bedienen. In 
2025 moeten deze kantoren uitgegroeid zijn 
tot volwaardige WPK-vestigingen die ook in die 
landen meedingen met de top.”

Wat was voor jou de meest verrassende evolutie in 
2017, zowel zakelijk als persoonlijk?

“Begin 2017 stapte Mediahuis als partner in 
Wayne Parker Kent. Zo’n nieuwe partner is 
altijd een spannend moment, want je weet 
nooit precies hoe het uitpakt. Nu, een jaar later, 
zien we dat we een zeer goede keuze hebben 
gemaakt. Mediahuis blijkt een partner die ons 
uitermate goed ondersteunt om van WPK de best 
mogelijke organisatie te maken. Persoonlijk ben 
ik dankbaar voor alle lessen en kansen die we 
hebben gekregen.”

Slaven Mandic is CEO bij online-uitgever Wayne Parker Kent (WPK), een partner van Mediahuis.
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Kun je kort schetsen wat het belangrijkste is dat 
2017 voor Mediahuis bracht?

“Het bracht ons TMG en daar zijn we heel blij mee. 
Het heeft onze activiteiten op een andere schaal 
gebracht. We kunnen nu samen de strijd aangaan 
en het heeft onze positie, voornamelijk  
in Nederland, substantieel verstevigd.”

Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen voor de 

“De digitalisering van de maatschappij zet 
druk op onze bestaande zakelijke modellen en 
technologieplatformen. Daarom is het belangrijk 
dat we deze transformeren en futureproof 
maken. Slim omgaan met data is hierbij 
een belangrijk element. Dat is een gevoelig 
onderwerp. Maar ik ben ervan overtuigd dat,  
als we data op een juiste manier gebruiken,  
dat ook ten goede komt aan de consument.  
Die heeft er niets aan als hij bijvoorbeeld een  
lijst van 100 vacatures krijgt, waarvan er  
slechts enkele geschikt zijn.”

 
2020 staan? En in 2025?

“Onze activiteiten zijn nu nog te gefragmenteerd. 
We willen onze verschillende platformen beter 
op één lijn hebben qua strategie en proposities. 
In 2025 willen we een sterke speler zijn met een 
aantal platformen die in de markt op nummer  
1 of 2 staan. We willen dan 25% van de bedrijfs-
winst op groepsniveau op ons conto hebben.”

Wat was voor jou de meest verrassende evolutie  
in 2017, zowel zakelijk als persoonlijk?

“Het is een apart jaar geweest met de overname 
van TMG. Het is heel bijzonder om TMG in de 
familie te mogen verwelkomen. Daarnaast ben 
ik er trots op dat we voor de tweede keer op rij in 
België in de top-10 staan van beste werkgevers. We 
streven naar openheid, respect en integriteit en dat 
wordt beloond. Persoonlijk was het een intensief 
jaar door alle werkzaamheden, maar hoogtepunt 
was de reis naar Indonesië met de familie. We 
kregen daar een heel huiselijk, warm gevoel.”

Paul Verwilt is COO bij Mediahuis en mede-
verantwoordelijk voor de aansturing van de 

ook lid van het Mediahuis Directiecomité dat de 
volledige groep aanstuurt. Deze duizendpoot 
noemt zichzelf ‘het cement tussen de stenen’.

“Trots dat we voor 
de tweede keer op 
rij in België in de 
top-10 van beste 
werkgevers staan”
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Kun je kort schetsen wat 2017 voor Mediahuis 
Limburg bracht? 

“2017 was voor Media Groep Limburg, 
inmiddels omgedoopt in Mediahuis Limburg, 
een boeiend jaar. Met alle vier onze merken 
maakten we mooie stappen en werden 
we digitaal sterker. De Limburger spande 
daarbij de kroon. We lanceerden een nieuwe 
site, app en e-paper. Bovendien wonnen we 
met De Limburger twee mooie prijzen. Een 
van onze onderzoeksjournalisten won een 
Tegel, een eerbetoon voor Nederlandstalige 
nieuwsjournalistiek, en we werden uitgeroepen  
tot European Newspaper of the Year.”

Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen voor 
Mediahuis Limburg? En waaraan wordt  
hard gewerkt?

“De grootste uitdaging is de digitale transitie van 
onze merken en onze organisatie. We hebben 
daar hard aan gewerkt, maar de evolutie moet 
sneller. Daarom hebben we een nieuw strategisch 
plan gemaakt voor de komende drie jaar. We 
willen met betrouwbare en toegankelijke regionale 
journalistiek van betekenis zijn voor alle inwoners 

van onze provincie. Om die ambitie in de toekomst 
te kunnen blijven waarmaken, is het noodzakelijk 
dat we het distributiemodel van onze nieuws- en 
informatieproducten fundamenteel vernieuwen.”

Waar wil je met Mediahuis Limburg in 2020 staan? 
En in 2025?

“Een digitaal platform met voor alle 1,1 miljoen 
Limburgers een volledig gepersonaliseerde editie 
van De Limburger is onze droom. Gebouwd op 
een gedegen commercieel fundament uiteraard, 
zodat we altijd in staat zullen zijn om - samen 
met onze collega-mediabedrijven binnen de 
Mediahuisgroep - te investeren in nieuwe 
producten, nieuwe technologieën en nieuwe 
marketingtechnieken.”

Wat was voor jou de meest verrassende evolutie in 
2017, zowel zakelijk als persoonlijk?

“Als ik kijk naar de mediawereld was voor mij het 
meest bijzondere dat fake news velen terugbrengt 
naar de nieuwsmerken die ze vertrouwen. Op 
het persoonlijke vlak: de constatering dat er in 
het mediadieet van mijn kinderen nauwelijks nog 
plaats is voor traditionele merken.”

Dominic Stas is verantwoordelijke uitgever van de regionale kranten Gazet van Antwerpen en 
Het Belang van Limburg en stuurt als lid van het Directieteam Nieuwsmedia België de audiovisuele 
activiteiten van de Belgische poot aan. Daarnaast is Dominic CEO van Mediahuis Limburg,  
uitgever van De Limburger, VIA Limburg, WijLimburg en Limburgvac.

“Onze grootste uitdaging:  
de digitale transitie van onze  
merken en onze organisatie”
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Kun je kort schetsen wat 2017 voor video binnen 
TMG bracht?

“We hebben bij video een enorme ontwikkeling 
en vooruitgang geboekt. In mei 2017 is het online 
videoplatform Telegraaf VNDG gelanceerd, een 
strategische stap voor TMG. Hiermee kreeg De 
Telegraaf er naast de papieren krant en website een 
nieuw videoplatform bij dat via verschillende devices 
beschikbaar is. Mede door de sterke focus op video 
zagen wij een substantiële groei hierop. Maandelijks 
stevenen we af op zo’n 30 miljoen views en in totaal 
zitten we boven de 200 miljoen views, inclusief 
Dumpert en Metro, exclusief social media.”

Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen voor 
video en waar wordt hard aan gewerkt?

”We zijn marktleider op videogebied in nieuws, 
sport en entertainment. Deze voorsprong willen 
we behouden. Qua bereik en impact willen we 
meeliften met De Telegraaf en de andere sterke 
merken binnen Mediahuis. Vergelijk het met een 
estafette. De ene keer loopt video voorop, de 
andere keer print of online. Uiteindelijk hebben  

 
en op het podium te staan.”

Waar wil je met video staan in 2020?  
En waar in 2025?

“Als marktleider op het gebied van video 
streven we ernaar om in de komende jaren ook 
op groepsniveau de koppositie qua video te 
bemachtigen; dé speler te zijn op dit gebied.  
In 2025 willen we op alle vlakken de nummer 1 
zijn en een duurzaam businessmodel  
hebben gerealiseerd.”

Wat was voor jou de meest verrassende evolutie in 
2017? (zowel zakelijk als persoonlijk)

“Zakelijk gezien is het enorm belangrijk en goed dat 
het beleid van het nieuwe TMG management ‘woord 
én beeld’ is. Video is in deze tijd tenslotte niet meer 
weg te denken en krijgt steeds meer impact. Ik vind 
het ontzettend belangrijk om naast mijn werk met 
beide benen op de grond te blijven staan. Daarom ben 
ik naast mijn werk voor TMG ook actief als bestuurder 
van stichting OOPOEH, een stichting die ervoor zorgt 
dat eenzame en dementerende ouderen op huisdieren 
mogen passen. Vorig jaar heb ik speciaal voor mijn 
ouders een teckel gekocht. Dan zie je dat er met zo’n 
klein diertje altijd liefde in huis is.”

Mandy van der Wal 
is director Video Telegraaf Media Groep

“In 2025 willen  
we op alle vlakken 
nummer 1 zijn”
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2017 werd een bijzonder jaar voor Mediahuis. 
“Dankzij een aantal transacties verdubbelden 
we bijna qua omvang ten opzichte van 2016, 
gemeten in omzet op jaarbasis,” stelt Kristiaan 
De Beukelaer, CFO van Mediahuis.

Sinds 31 mei zijn de Nederlandse krant De 
Limburger, de audiovisuele participaties, 
kranten-drukkerijen en enkele kleinere merken 
en activiteiten door Corelio en Concentra 
ondergebracht bij Mediahuis.  Dat vormde de 
laatste en logische stap in het integratieproces 
dat in 2013 startte.

De succesvolle afronding van het openbaar bod 
op de beursgenoteerde Nederlandse mediagroep 
TMG was meteen de grootste transactie.  
Einde juni, na een intensief traject van bijna 
12 maanden, werd Mediahuis controlerende 
aandeelhouder van TMG.  In het najaar kocht 
Mediahuis de andere grote aandeelhouders van 
TMG uit. Vanaf januari 2018 bezit Mediahuis 
99,4% van de aandelen van TMG. De notering van 
het aandeel op de Euronext Amsterdam werd 
geschrapt. Vervolgens werd de procedure om de 
resterende aandeelhouders uit te kopen gestart.  

Deze stappen werden genomen zonder impact 

de Nederlandse familiale groep VP Exploitatie, de 
historische referentie aandeelhouder van TMG, 

haar aandelen TMG in het kapitaal van Mediahuis.  
Daarnaast realiseerde Mediahuis twee participaties 
uit de portefeuille van TMG: 
 Keesing Media Groep, 100% eigendom van TMG, 

werd voor 70% verkocht aan Ergon Capital
 De minderheidsparticipatie in Talpa Radio,  

de grootste radio groep in Nederland, werd 
verkocht aan de hoofdaandeelhouder.  

Evolutie balansstructuur

Door deze transacties evolueerde de structuur 
van de balans van Mediahuis sterk. Zo groeide het 
balanstotaal van 401 miljoen euro einde 2016, naar 
929 miljoen euro einde 2017.  

De immateriële vaste activa stegen door de 
toevoeging van sterke merken zoals Telegraaf, 
Noord-Hollands Dagblad en De Limburger.  
De materiële vaste activa namen toe door 
de inbreng van drukkerijen en gebouwen in 
Amsterdam, Paal-Beringen en Groot-Bijgaarden.   

 
verleden bij TMG werd een actieve belastinglatentie 
van 22 miljoen euro opgenomen in de balans  
per einde 2017.  

De post activa aangehouden voor verkoop omhelst 
de participatie in De Vijver Media en een deel 
vastgoed in Nederland.  

Het werkkapitaal van de groep nam toe in lijn  
met de groei  van de portefeuille aan merken  
en activiteiten.

 
76 miljoen euro naar 111 miljoen euro, terwijl  
het eigen vermogen van de groep van 53 miljoen 
euro naar 282 miljoen euro groeide.  

werden vervangen door een helder 

marktconforme voorwaarden.

2017: een bijzonder jaar 
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GECONSOLIDEERDE BALANS (IN € MIO.) 30/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 1/01/2015

Vaste activa 705,87 334,02 341,67 201,60

Immateriële vaste activa 532,16 323,13 330,51 195,37

Materiële vaste activa 85,50 8,05 8,38 3,68

Deelnemingen in verbonden ondernemingen 45,78 0,33 0,26 1,10

Geassocieerde ondernemingen 15,22 0,60 0,27 0,68

Overige vaste activa 0,30 0,09 0,14 0,11

Vorderingen 5,01 1,35 1,58 0,13

Uitgestelde belastingvorderingen 21,90 0,48 0,52 0,54

Vlottende activa 191,08 66,85 72,67 49,23

Voorraden 4,24 0,00 0,00 0,00

Handels- en overige vorderingen 79,45 45,98 47,76 43,91

Belastingvorderingen 7,79 0,00 0,00 0,00

Geldmiddelen en kasequivalenten 84,33 15,07 16,45 4,35

Overige vlottende activa 15,27 5,80 8,46 0,97

Activa aangehouden voor verkoop 32,29 0,00 0,36 0,00

TOTAAL ACTIVA 929,24 400,88 414,70 250,83

Eigen vermogen 281,70 52,54 35,24 21,06

Belang van derden 15,21

Langlopende verplichtingen 335,13 168,32 192,17 96,44

Langlopende voorzieningen 41,18 7,12 6,85 8,47

52,88 45,55 45,55 45,55

167,61 66,09 89,40 13,37

0,41 0,29 0,21

Uitgestelde belastingschulden 73,06 49,27 50,16 29,05

Kortlopende verplichtingen 297,19 180,01 187,30 133,33

27,81 25,22 33,49 19,94

0,03 0,06 0,04 0,00

Handelsschulden 65,80 49,54 48,25 38,21

Ontvangen vooruitbetalingen 100,81 60,51 66,35 42,84

Belastingschulden 14,64 11,28 7,81 0,06

Personeels-gerelateerde schulden 48,49 20,15 19,48 21,49

Overige kortlopende schulden 28,59 11,74 10,15 4,06

Kortlopende voorzieningen 11,02 1,52 1,72 6,73

TOTAAL PASSIVA 929,24 400,88 414,70 250,83

Solvabiliteitsratio 30,3% 13,1% 8,5% 8,4%

111,09 76,24 106,43 28,96

1,45 1,28 1,96

Cijfers in miljoenen euro.      
Mediahuis stelt voor het eerst een geconsolideerde jaarrekening op, onder toepassing van IFRS, per 30 december 2017.      
De openingsbalans en conversie datum naar IFRS is 1 januari 2015.      
De jaarrekening wordt opgesteld met een verlengd boekjaar dat loopt van 1-1-2016 tot en met 30-12-2017 en het vergelijkend boekjaar is 2015 (31-12-2015).     
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De bruto courante bedrijfswinst (REBITDA) 
groeide van 60 miljoen euro naar 76 miljoen 
euro, waarbij de resultaten van hogervermelde 
transacties vanuit Concentra en Corelio slechts 
voor 7 maanden en TMG voor 6 maanden 
meegenomen werden.  Eenmalige kosten - 
als gevolg van de verschillende transacties 
en enkele waardeverminderingen op kleinere 
merken - wegen bovendien voor bijna 16 miljoen 
euro negatief op het netto resultaat..

Kristiaan De Beukelaer: “Media blijft een mature 
sector die nog altijd in volle transformatie is. 
Het af te leggen parcours blijft hobbelig en 

soms onvoorspelbaar. Zo bleek 2017 een jaar te 
zijn waarin onze traditionele advertentie omzet in 
België stevig onder druk kwam.  Tegelijkertijd biedt 
de groei van de groep nieuwe opportuniteiten om 

jaren :  zo heeft TMG na enkele turbulente jaren 
terug focus op haar sterke merken en werkt ze 
aan een herstelplan om die merken terug een 
normale rentabiliteit te bezorgen.  De schaal van 
de groep geeft ons mogelijkheden om synergie te 
realiseren door maximaal processen, systemen en 
platformen te delen en de brede kennis van onze 
medewerkers ten volle in te zetten doorheen de 
hele groep. Verder blijven we intensief de evoluties 

in de markt volgen en werken we onafgebroken 
aan de transformatie van producten en 
proposities om aan omzetzijde nieuwe kansen 
en groei te realiseren. 

Voor 2018 verwachten we, met alle activiteiten 
die dan voor een volledig jaar meetellen, een 
omzet van 800 miljoen euro. Deze beogen we te 
realiseren met een courante bruto bedrijfswinst 
(REBITDA) die 90 miljoen euro zal overschrijden. 
Op middellange termijn - rekening houdend 
met het volle effect van het TMG herstelplan en 
de schaal van de groep in resultaat - blijft 15% 
REBITDA marge onze doelstelling.”

Na het topjaar 2016 was 2017 ook qua resultaat 
een atypisch jaar.  

Bespreking  
resultaat  
en toekomst-
vooruitzichten
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GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (IN € MIO.) boekjaar
2016-2017

2017 2016 boekjaar 
2015

Bedrijfsopbrengsten 1.072,10 641,54 430,56 433,18

Recurrente bedrijfskosten

Aankopen (71,81) (56,13) (15,68) (19,82)

Diensten en diverse goederen (564,92) (317,94) (246,98) (251,59)

Personeelsbeloningen (296,81) (188,94) (107,87) (105,94)

Overige recurrente bedrijfskosten (2,53) (2,14) (0,40) (1,40)

(936,08) (565,14) (370,93) (378,74)

REBITDA 136,02 76,40 59,62 54,44

Niet recurrente bedrijfskosten (18,28) (15,89) (2,40) (1,25)

EBITDA 117,74 60,51 57,23 53,19

Amortisatie en afschrijvingen (61,46) (38,57) (22,89) (24,73)

Bedrijfsresultaat 56,27 21,94 34,33 28,46

0,55 0,23 0,33 (0,23)

Financiële opbrengsten 0,26 0,19 0,07 0,12

Financiële kosten (17,21) (9,95) (7,26) (7,84)

Aandeel in het (verlies) winst van joint ventures en geassocieerde ondernemingen 0,44 0,37 0,07 (0,01)

Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor belastingen 40,31 12,78 27,54 20,51

Belastingen op het resultaat (7,01) 2,41 (9,42) (7,44)

Nettoresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 33,31 15,19 18,12 13,06

Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 1,01 1,00 0,00 0,00

NETTORESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 34,31 16,19 18,12 13,06

Toerekenbaar aan:

Aandeelhouders van de groep 33,07 14,95 18,12 13,06

Minderheidsbelang 1,24 1,24 0,00 0,00

Cijfers in miljoenen euro.
Mediahuis stelt voor het eerst een geconsolideerde jaarrekening op, onder toepassing van IFRS, per 30 december 2017.
De jaarrekening wordt opgesteld met een verlengd boekjaar dat loopt van 1-1-2016 tot en met 30-12-2017 en het vergelijkend boekjaar is 2015.
Voor de leesbaarheid wordt pro forma de resultatenrekening van 2017 en 2016 afzonderlijk getoond.
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GECONSOLIDEERDE FINANCIERINGTABEL (IN € MIO.) boekjaar
2016-2017

boekjaar
2015

KASSTROOM UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN

Winst/(verlies) over het boekjaar 34,31 13,06

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen en waardeverminderingen 64,72 25,47

Resultaten realisatie vaste activa en beëindigde activiteiten (4,13) 0,49

Financiële resultaten en dividenden 15,14 6,93

Mutaties voorzieningen (4,73) (6,96)

Belastingen (8,57) 6,87

Aanpassingen werkkapitaal :

(Toename)/afname in lange termijn overige vorderingen (2,70) (1,49)

(Toename)/afname in handelsvorderingen en overige vorderingen 11,36 (0,40)

(Toename)/afname in voorraden 0,31 0,32

Toename/(afname) in handelsschulden en overige verplichtingen (15,05) 0,30

Toename/(afname) in ontvangen vooruitbetalingen 3,50 (4,77)

Toename/(afname) in personeelsgerelateerde schulden 7,06 (5,24)

Toename/(afname) in overige kortlopende schulden (29,85) 4,28

NETTO KASSTROOM UIT OPERATIONELE BEDRIJFSACTIVITEITEN 71,39 38,87

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

Ontvangen intresten en dividenden 2,62 0,89

Investeringen in immateriële activa (24,05) (9,50)

Investeringen in materiële vaste activa (12,84) (2,43)

Acquisitie van een dochteronderneming, na aftrek van verworven geldmiddelen (80,14) (72,04)

Investering in geassocieerde deelnemingen (3,88) 0,00

(0,57) 0,00

Verkoop van geassocieerde ondernemingen 55,00 0,00

Verkoop van vaste activa en activa aangehouden voor verkoop 1,80 0,00

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (62,06) (83,07)

Betaalde intresten (15,35) (5,47)

Opname leningen 232,10 98,06

(217,08) (36,28)

Transacties met minderheidsbelangen (83,83) 0,00

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

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN 58,55 56,30

KASSTROOM UIT STOPGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN 0,00 0,00

NETTO MUTATIE GELDMIDDELEN

Geldmiddelen per 1 januari 16,45 4,35

Mutatie geldmiddelen 67,88 12,10

GELDMIDDELEN PER 31 DECEMBER 84,33 16,45
voetnoot        

Mediahuis stelt voor het eerst een geconsolideerde jaarrekening op, onder toepassing van IFRS, per 30 december 2017  
De openingsbalans en conversie datum van BGAAP naar IFRS is 1 januari 2015        
De jaarrekening wordt opgesteld met een verlengd boekjaar dat loopt van 1-1-2016 tot en met 30-12-2017 (24 maanden min één dag) en her vergelijkend boekjaar is 2015 
Voor de leesbaarheid is het resutaat van het verlengde boekjaar 2016-17 gesplitst in 2 jaren en wordt de tussentijdse balans per 31-12-2016 weergegeven     
   

Cijfers in miljoenen euro.
Mediahuis stelt voor het eerst een geconsolideerde jaarrekening op, onder toepassing van IFRS, per 30 december 2017.
De jaarrekening wordt opgesteld met een verlengd boekjaar dat loopt van 1-1-2016 tot en met 30-12-2017 en het vergelijkend boekjaar is 2015.
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