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Een studente in de jurk die ze 
zou hebben gedragen voor haar 
schoolbal, poseert voor een foto 
tussen de ruïnes van haar school  

in Kharkiv, Oekraïne.
Foto Anadolu Agency/Getty Images
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Een jaar van uitdagingen 
en veerkracht  

2022 was een jaar vol uitdagingen voor Europa en de wereld. 
We kregen plotseling te maken met een brutale oorlog op ons 
continent, die op zijn beurt leidde tot onrust op de energie- en 
voedselmarkten en een hevige opleving van de inflatie. De 
klimaatcrisis werd zichtbaarder dan ooit tevoren en de geopo-
litieke spanningen namen toe. Tegelijkertijd was het bemoedi-
gend om te zien dat de liberale democratieën meer veerkracht 
toonden dan velen hadden voorspeld, en dat Europa overwe-
gend eensgezind op deze uitdagingen reageerde.  

Ook Mediahuis toonde zich veerkrachtig. Ondanks een moei-
lijk economisch klimaat en een zeer grote kostendruk, zijn 
onze teams er grotendeels in geslaagd deze effecten tegen 
te gaan. Dit leidde tot een bedrijfsresultaat dat net iets onder 
het uitzonderlijke resultaat van 2021 ligt en een balans die  
uiterst sterk blijft. Tegelijkertijd boekten we vooruitgang met 
de verschillende milieu- en sociale doelstellingen die we 
onszelf hebben opgelegd.  

Ook vorig jaar was de vraag naar onze journalistiek bijzon-
der groot: we bereikten dagelijks 10 miljoen mensen en het 
totale aantal print en digitale abonnees groeide verder tot 1,8 
miljoen. Het geografisch bereik van Mediahuis breidde zich 
uit tot Duitsland met de toevoeging van o.a. de Aachener 
Zeitung aan ons merkenportfolio. En de investeringen in digi-
tale technologieën werden in een gestaag tempo voortgezet 
om onze lezers en luisteraars een optimale gebruikers- 
ervaring te garanderen.  

We hebben onze digitale marktplaatsactiviteiten verder 
uitgebouwd met twee zeer complementaire overnames in 
Ierland. En tot slot investeerde Mediahuis Ventures in nog 
meer veelbelovende jonge ondernemingen. Deze digitale 
platformen vormen inmiddels een groeiend onderdeel van 
onze groep.  

2023 zal ons blijven confronteren met een uitdagende con-
text. Maar onze groep is sterk en onze teams behoren tot de 
beste. Mediahuis wordt steeds vaker genoemd als rolmodel 
voor toekomstgerichte nieuwsmediabedrijven.  
Ik wil daarom alle collega’s eens te meer bedanken voor hun 
indrukwekkend professionalisme. Ook dank ik mijn mede-
aandeelhouders voor hun voortdurende steun tijdens onze 
Mediahuis-reis. Tot slot gaat mijn grootste dank uit naar onze 
lezers, luisteraars, kijkers en andere klanten voor hun blijvend 
vertrouwen en geloof in onze merken. 

Thomas Leysen
voorzitterFoto Diego Franssens
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We anticiperen op een nog 
radicalere digitale omslag 

n juni 2013 werden de eerste handtekeningen gezet 
voor de start van een nieuwe Belgische mediagroep: 
Mediahuis. Niemand had toen durven dromen dat 
we 10 jaar later een internationale mediagroep zou-
den zijn met 4.600 mensen en een omzet die de 1,2 
miljard overschrijdt. Het was een ongewoon intense 
en spannende rit die we met een gedreven groep 
mensen samen hebben afgelegd. En toch was onze 

expansie nooit een doel op zich. Wat ons vanaf de start dreef, 
is onze missie om onafhankelijke journalistiek te verzekeren 
van een duurzame toekomst. En dat kan nu eenmaal veel 
beter door de krachten te bundelen. 

Gert Ysebaert
CEO Mediahuis groep

I

De opmerkelijke groei van Mediahuis blijft niet onopgemerkt. 
We staan op internationale podia en andere mediabedrijven 
kijken met belangstelling naar onze groep en de sleutels van 
ons succes. Mediahuis zwom de afgelopen jaren tegen de 
stroom in. Waar andere mediabedrijven het geloof in kranten 
verloren hadden of de weg naar een duurzame toekomst 
kwijt waren, kozen wij net voor investeren en groei. We trans-
formeerden van een printbedrijf dat inzette op de digitale 
versnelling, naar een digitale mediagroep die ook mooie 
papieren kranten maakt. Hierbij zochten we steeds de best 
mogelijke balans tussen de kracht van onze sterke groep en 
de wendbaarheid van de zelfstandige, lokale organisaties. 
Net die formule heeft ons zo ver gebracht.  
Een heldere en eenvoudige strategie was hierin behulpzaam, 
maar zeker niet bepalend. Want de uitdagingen zijn voor de 
meeste nieuwsbedrijven immers heel gelijklopend, en het 
aantal mogelijke strategieën is beperkt. Het is de executie 
die het échte verschil maakt. Daar gaat het om: mensen en 
cultuur. ‘Culture eats strategy for breakfast’ is een manage-
mentprincipe dat voor Mediahuis 100 % opgaat. Cultuur laat 
zich moeilijk in woorden vatten, maar voor mij zijn openheid, 
integriteit en vertrouwen zeer essentiële waarden. Zij maken 
Mediahuis voor mij tot een geweldige plek om te werken. 
Velen van onze talentvolle mensen zijn meegegroeid met de 
groep. De verbreding en internationalisering heeft mensen 
kansen geboden. Mede daardoor is Mediahuis gezegend met 
een groep toegewijde collega’s die met passie meeschrijven 
aan ons verhaal.  

Ik blik dus tevreden terug op de afgelopen 10 jaar, al biedt 
het parcours dat we tot nu toe afgelegd hebben geen ga-
rantie voor een verdere succesvolle toekomst. We moeten 
onszelf scherp houden en voortdurend blijven aanpassen aan 
de snel veranderende wereld om ons heen.

De Covid-jaren ’20 en ’21 brachten ons onverhoopt zakelijk 
succes, maar daarna zijn we in zwaar weer terechtgekomen. 
Inflatie en hoge energie- en papierprijzen doen onze kosten 
stijgen. De groei van het aantal nieuwe digitale abonnees 
blijft positief, maar de afkalving van de papieren krant gaat 
onverminderd door. Een aanzienlijke groep trouwe lezers 
blijft gehecht aan de dagelijkse krant op de mat. Voor hen is 
de papieren krant nog steeds hun belangrijkste venster op de 
wereld. Net op dit cruciale moment wordt de continuïteit van 
de bezorging echter onzeker. Mede daarom anticiperen we 
op een nog radicalere digitale omslag. Bovendien wordt 2023 
wellicht het jaar waarin AI, artificiële intelligentie, definitief 
breed doorbreekt en een nieuw tijdperk van disruptie inluidt. 

Het is een razend interessant thema dat opnieuw vele zeker-
heden op de helling zal zetten.

Maar ik zie ook onze kansen verdubbelen. Vele mediabedrij-
ven zullen het de komende tijd moeilijk krijgen, net nu wij het 
verschil kunnen maken. We beschikken over een uitgebreide 
roadmap van ontwikkelingen, innovaties en mogelijkheden 
die onze merken zullen versterken en de kracht van onze 
groep zullen vergroten.

De volgende jaren schrijven we verder aan ons verhaal. Met 
dezelfde ambitie en kracht zal onze groep zich ook de ko-
mende 10 jaar verder ontwikkelen als een toonaangevende 
Europese mediaspeler. We blijven zoeken naar versterking 
in onze kernmarkten en onderzoeken daarnaast ook nieuwe 
kansen. Met een aanwezigheid in 6 Europese landen heeft 
Mediahuis een mooi netwerk opgebouwd van sterke lokale 
mediabedrijven. Hiermee bouwen we de kennis op die ons 
zal helpen bij toekomstige stappen. 

Met onze schaalgrootte groeit ook onze verantwoordelijkheid. 
Mediahuis heeft de afgelopen jaren bewezen dat schaalver-
groting net meer duurzaamheid brengt voor onafhankelijke 
lokale journalistiek. Tenminste, als dit gebeurt met respect en 
zorg voor redactionele autonomie en voor het unieke karakter 
van elke titel. 

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vertaalt zich 
ook door in ons IMPACT duurzaamheidsprogramma. Daarin 
maken we tastbaar hoe we onze maatschappelijke rol op-
nemen en het beter willen doen dan wat van iedereen mag 
worden verwacht. Dat is precies waar we het bij Mediahuis 
voor doen: om het verschil te maken. Elke dag weer.

Met onze schaalgrootte 

groeit ook onze 

maatschappelijke 

verantwoordelijkheid
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Jaaroverzicht België 

3.500 podcastliefhebbers verzamelden
in het Kursaal van Oostende voor de 
eerste editie van het De Standaard 
Podcastfestival.
Foto Hans Warreyn

nieuwsmerken is gebouwd op hun journalistieke kwaliteit en 
verscheidenheid. Met de nieuwe +PLUS-formule geven we 
al onze abonnees maximale waarde voor hun geld: ze lopen 
nooit meer tegen een paywall aan en kunnen op die manier 
elke dag het nieuws, duiding en de opiniëring in al onze titels 
volgen.” 
       Mediahuis maakte van de lancering van +PLUS gebruik om 
ook nieuwe lezers aan te spreken. Wie nog geen abonnee 
was, kon voor 1 euro een maand intekenen op +PLUS. De le-
zer selecteerde één titel op een manier naar keuze: elke dag 
digitaal, elke dag op papier of alleen op papier in het week-
end. Bovenop dat abonnement kreeg men gratis toegang tot 
alle plusartikels van de vier andere Vlaamse Mediahuistitels
.
 
De nieuwe Nieuwsblad-app 

Onderzoek wijst uit dat app gebruikers langer lezen en snel-
ler de overstap maken naar een abonnement. De apps van 
onze nieuwsmerken worden daarom systematisch verbeterd 
en vernieuwd. Voorjaar 2022 was het de beurt aan de app van 
het Nieuwsblad om een totale make-over te krijgen. Dankzij 
nieuwe technologie werd de app sneller en stabieler. Voor 
een aangenamere leeservaring werd het design grondig 
opgefrist. Lezers konden voortaan nog gemakkelijker hun 
voorkeuren beheren en zich aanmelden om plusartikelen te 
lezen. Het menu en het zoekscherm werden vereenvoudigd, 
waardoor men sneller de gewenste informatie kon vinden. 
Tot slot kregen de journalisten meer mogelijkheden om 
nieuws te bundelen en overzichtelijker te presenteren, iets 
wat uiteraard de gebruiksvriendelijkheid voor de lezer ten 
goede komt.  

 Ads & Data pakt uit met  
crossplatform datastrategie 

Data zijn niet meer weg te denken uit de reclamewereld. 
Door de verstrenging van de GDPR-wetgeving en de uitfa-
sering van de 3rd party cookies, dringt het belang van een 
ingelogd bereik en de first party data die hierdoor kunnen 
verzameld worden, zich meer en meer op. Ads & Data, de 
nationale reclameregie van Mediahuis, Telenet/SBS en 
Proximus, speelt hier gretig op in om aldus nóg beter aan de 
behoeften van de adverteerders tegemoet te komen. 
De datastrategie van Ads & Data vertrekt vanuit een online 
ecosysteem waarbij de data, die verkregen worden via de 
mediamerken van Mediahuis, SBS en VRT, worden samen-
gebracht in een centraal data management platform (DMP). 
Een van de belangrijkste pijlers om dit te realiseren, was het 
uitrollen van de Ads & Data – consent, waarbij surfers de 
noodzakelijke toestemming geven om hun data te verzame-
len en te profileren voor gepersonaliseerde advertenties op 
de media van alle partners van Ads & Data (de uitgevers en 
tv-omroepen Mediahuis, Play Media en VRT, en de telcopart-
ners Telenet en Proximus). 
Door de gecentraliseerde digitale ad stack, de set van de 

Het Podcastfestival van De Standaard 

In 2021 strooide corona roet in het eten, maar in 2022 was de 
eerste editie van het De Standaard Podcastfestival eindelijk 
een feit. Het tweedaags festival vond plaats in Oostende en 
was een feest voor het oor, boordevol talks, luistersessies, 
workshops en live opnames. Ruim 3.500 podcastliefhebbers 
waren aanwezig om de meest interessante podcastmakers 
uit binnen- en buitenland aan het werk te zien en te horen. 
Naast internationale toppers als Brian Reed (S-town) en 
Connor Ratliff (Dead eyes) ontving het festival het kruim van 
de Belgische podcastwereld. En dat is ook de mensen achter 
de Belgian Event Awards niet ontgaan: het evenement in het 
Kursaal van Oostende won goud in de categorie Business to 
Consumer. 

+PLUS 

In het najaar pakte Mediahuis in België uit met +PLUS, een 
nieuwe en baanbrekende abonnementsformule. Abonnees 
van om het even welke Vlaamse Mediahuiskrant hebben 
voortaan de mogelijkheid om gratis en onbeperkt toegang 
te krijgen tot alle plusartikelen in alle Vlaamse titels van de 
groep. Koen Verwee, CEO Mediahuis België, verwoordde 
het initiatief als volgt: “Het succes van onze vijf Vlaamse 

Nieuwsmerken Mediahuis België

De Standaard

Gazet van Antwerpen

Het Belang van Limburg

Nieuwsblad / De Gentenaar

Dagbereik  

2.624.800 mensen 

1 op de 2

 inwoners van België  

Aantal abonnees 

461.332

66% print

34% digitaal

Omzet  

323,1 miljoen euro
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verschillende digitale advertentietools, kan Ads & Data 
doelgroepen opbouwen over alle websites heen. Daarnaast 
kan het surfers targeten met gepersonaliseerde reclame op 
het volledige Ads & Data-netwerk. Dit unieke crossplatform 
ecosysteem, gecreëerd op basis van first party data van uitge-
vers, tv-omroepen en telcospelers, maakt van Ads & Data een 
thought leader op het vlak van data. Het is de ideale manier 
voor adverteerders om top of mind te blijven over het hele 
platform en de juiste boodschap op het juiste moment naar 
een doelgroep te communiceren die voor hen relevant is.

 
Eén nieuwssite en -app voor  
Gazet van Antwerpen en ATV 

Gazet van Antwerpen en ATV zijn de belangrijkste media 
voor nieuws over Antwerpen. Het is een logische stap dat zij 
de handen in elkaar hebben geslagen om één nieuwssite en 
-app voor en over de stad te maken. De redacties van beide 
media blijven onafhankelijk werken, maar hebben hun  
regionale journalistiek op één online platform gebundeld. 
“Het is voor een nieuwsapp belangrijk om niet alleen in tekst 
en foto, maar ook in video en geluid te vertellen wat er leeft 
in Antwerpen en de wereld”, aldus Frederik De Swaef, hoofd-
redacteur van Gazet van Antwerpen. “Samen met de collega’s 
van ATV kunnen we live het nieuws tonen en achtergrondin-
formatie versterken met nieuwsbeelden. Zo zijn we de num-
mer 1 bestemming voor al wie wil weten wat er in Antwerpen 
gebeurt.”  
De samenwerking met ATV zorgde bij Gazet van Antwerpen 
voor een boost in videocijfers en had eveneens een positief 
effect op de advertentieomzet. 

 
De Standaard is Klaarwakker 

‘Waar lig jij echt van wakker?’ Die vraag stelden vijf jonge 
journalisten van De Standaard elkaar in de nieuwe pod-
castreeks Klaarwakker. Ze trokken elk met een persoonlijk 
dilemma naar leeftijdsgenoten en experts. Hun vragen: ‘Koop 
ik een huis of huur ik beter?’, ‘Wil ik wel een kind?’, ‘Moet ik mij 
schuldig voelen over het klimaat?’, ‘Hoe veilig is de nacht?’ 
en ‘Waar voel ik me echt thuis?’ In een reeks van telkens drie 
afleveringen gingen ze op zoek naar antwoorden op elk van 
deze vragen. Buitenlandredacteur Samira Ataei beet de spits 
af en praatte met tientallen jongeren over wat het betekent 
om zich ergens wel of niet thuis te voelen: in een nieuwe 
school, een nieuwe buurt, een nieuwe werkomgeving of zelfs 
een nieuw land. Samira emigreerde met haar ouders vanuit 
Iran naar België toen ze vijf jaar oud was. Sinds haar tienerja-
ren ligt ze zelf wakker van de vraag ‘Wat is thuis zijn?’ 

De Stemmen van Assisen 

Na meer dan 80 afleveringen bleef De Stemmen van 
Assisen een van de best beluisterde podcastreeksen. Was 
het moord? Of was het een ongeluk? En is de beschuldigde 

Caroline Van der Cruyssen en Jeroen Van 
Reeth wonen met hun twee kinderen 

al tien jaar op amper 800 meter van 
de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Caroline 

kreeg, net als veel andere inwoners,  
te horen dat zij een alarmerende hoe-

veelheid PFOS in het bloed heeft.
Foto Fred Debrock

De Standaard won een BELFIUS pesprijs 
in de categorie Print en Web voor het 

dossier ‘De PFOS-vervuiling blootgelegd’ 
van Jef Poppelmonde, Stijn Cools, Maxie 

Eckert en Lisa De Bode.

op dat bankje wel écht schuldig. Pieter Huybrechts, Marc 
Klifman en Cedric Lagast, misdaadjournalisten bij het 
Nieuwsblad, nemen de luisteraars mee naar het hof van 
assisen. Bij de start van een proces duiken ze in het dossier, 
reconstrueren het onderzoek en onderwerpen het verhaal 
van de beschuldigde aan een grondige analyse.
Tijdens het Podcastfestival van De Standaard kregen bezoe-
kers de gelegenheid om een kijkje te nemen in de studio van 
De Stemmen van Assisen en zelf plaats te nemen achter de 
microfoon. Het grote aantal kijk- en luisterlustigen bewees 
het succes van de misdaadpodcastreeks. 

Diepregionaal nieuws gaat digitaal 

De redactie van Het Belang van Limburg zette het voorbije 
jaar volop in op de digitale transformatie 4.0 en werkt van-
daag volledig digital first. In die evolutie stuitte men op de 
vraag: is alle diepregionale content wel geschikt om digitaal 
uit te spelen? De Goednieuwskrant (GNK) was een van de 
bijlagen die hierbij onder de loep werden genomen. Nogal 
wat collega’s achtten het onmogelijk om voor de lokale 
goednieuwsverhalen, die het altijd zeer goed deden in de 
papieren krant, een nieuw digitaal publiek te vinden. Maar het 
tegendeel bleek waar. De GNK is met succes digitaal gegaan 
en bewijst dat er ook voor diepregionale journalistiek een 
mooie digitale toekomst is weggelegd. 

11
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Jaaroverzicht Nederland 

Nieuwsmerken Mediahuis Limburg  De Limburger

Nieuwsmerken Mediahuis Nederland De Gooi-en Eemlander

 De Telegraaf

 Haarlems Dagblad

 IJmuider Courant

 Leidsch Dagblad

 Noordhollands Dagblad

 Metro

Nieuwsmerken Mediahuis Noord Dagblad van het Noorden

 Friesch Dagblad

 Leeuwarder Courant

Nieuwsmerken Mediahuis NRC NRC

12

Personalisatie op www.telegraaf.nl 

Abonnees van De Telegraaf geven aan dat de artikelen in hun 
krant interessant en relevant voor hen zijn. Via personalisatie 
op basis van een algoritme kan De Telegraaf echter nog re-
levanter worden voor elk van haar lezers. Door te kijken naar 
iemands leesgedrag, wordt hem of haar de meest geschikte 
content getoond. Lezers raken gewend aan zo’n gepersona-
liseerd aanbod en gaan het, onbewust, ook meer en meer 
verwachten. 
Welke content de krant brengt, in welk format en wanneer, 
blijven beslissingen die door de redactie worden genomen. 
Op www.telegraaf.nl wordt het algoritme selectief toegepast. 
Initieel werd op de homepage gestart met drie posities die 
meteen zichtbaar zijn als de lezer de site bezoekt. Later werd 
dit uitgebreid met een aantal posities die men tegenkomt 
als men naar beneden scrolt. De krant ziet een stijging in het 
aantal kliks op de plekken die door het algoritme worden 
gevuld. Dit betekent dat het aanbod effectief aansluit op de 
interesse van de lezers. 
Analyse van het aanbod op basis van het algoritme levert 
voor de redacties en andere collega’s binnen Mediahuis 
interessante informatie op. Inzichten die kunnen helpen bij 
het maken van beslissingen om abonnees zo goed mogelijk 
te bedienen.

Dagblad van het Noorden bovenop het gasnieuws  

2022 was een bewogen gasjaar waarin Dagblad van het 
Noorden bovenop het nieuws rond de aardbevings- en 
gaswinningsproblematiek in Noord-Nederland zat. De krant 
zocht en vond hiervoor samenwerking met NRC.  
Het jaar was nog geen week oud of de overheid kondigde 
aan dat de gaskraan van Groningen verder open zou worden 
gedraaid. Volledig tegen eerdere beloftes in. Enkele dagen 
later ontstonden er in de kou ellenlange wachtrijen met 
Groningers voor subsidie om hun huis te verduurzamen. Een 
kapitale blunder van de overheid, die wist dat er te weinig 
geld was.   
Het ontaardde in een fakkeltocht door de binnenstad van 
Groningen waarin ruim tienduizend aardbevingsgedupeerden 
meeliepen. Dagblad van het Noorden kwam die dag met een 
speciale voorpagina om de Groningers een hart onder de 
riem te steken. De krant vroeg lezers om zich solidair te tonen 
met hun provinciegenoten en een selfie met gebalde vuist 
op te sturen. Deze foto’s werden gebundeld tot een krachtige 
voorpagina.   
Het was ook het jaar van de parlementaire enquête gas-
winning Groningen. Die ging tien jaar na de aardbeving bij 
Huizinge van start. De journalisten Bas van Sluis en Lyanne 
Levy volgden vanuit Den Haag de tientallen openbare ge-
tuigenverhoren. Elke dag brachten ze het meest relevante 
enquêtenieuws via website en krant. En aan het einde van de 
week maakten ze, samen met presentator Arnoud Bodde, de 
podcast Naschokken.   
Tijdens de verhoren werd met regelmaat verwezen naar de 
gezamenlijke publicaties van Dagblad van het Noorden en 
NRC. Samen met vier NRC-collega’s doken Lyanne en Bas 
een jaar voor de start van de enquête in de relevante stukken 
en interviewden tientallen direct betrokkenen. Het lever-
de prachtige gezamenlijke reconstructies op en snoeihard 
nieuws. Een samenwerking die de lezers waardeerden: ‘Voor 
zulke onderzoekjournalistiek lezen we de krant’. 

Nieuwe versie NRC podcast app 

NRC heeft haar podcast app vernieuwd. De wijzigingen in 
de app zijn vooral gebaseerd op kwalitatieve gebruikerson-
derzoeken en kwantitatieve data om zo de best mogelijke 
gebruikerservaring te bieden. Zo bleek bijvoorbeeld dat 93% 
van de ruim 90.000 wekelijkse podcast plays van de eigen 
NRC podcasts waren. In diverse gebruikersonderzoeken 
kwam naar voren dat luisteraars de app vooral gebruiken om 
specifiek naar NRC podcasts te luisteren. Daarom is er bij de 
nieuwe versie van de app gekozen voor een geheel nieuw 
opzet, waarbij er meer ruimte is voor de eigen producties en 
minder focus op het bieden van een totaal aanbod, con-
currerend met de bekende streamingplatformen als Apple 
en Spotify. De vernieuwde app kent nu eveneens een grote 
etalage waar nieuwe afleveringen van podcasts duidelijker te 
zien zijn. Ook is gekozen voor een uniforme beleving van NRC 

Duizenden mensen gingen met een
fakkel de straat op in Groningen om 
te protesteren tegen de Haagse 
plannen om meer gas te winnen. 
Via Dagblad van het Noorden 
werden nog eens een kwart miljoen 
digitale vlammen ontstoken om 
solidariteit te tonen met de inwoners 
van het aardbevingsgebied.
Foto Roelof van Dalen

Dagbereik  

3.667.000 mensen 

1 op de 3  

inwoners van Nederland

Aantal abonnees 

1.148.887

53% print

47% digitaal

Omzet  

560,8 miljoen euro

Nieuwsmerken Mediahuis in Nederland
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Paywallhits als kompas voor de redactie 

Een redactie die jaagt op paywallhits en daarmee de journa-
listieke kwaliteit van site en krant kan verhogen? Het bestaat, 
mét behoud van de onafhankelijke positie en de identiteit van 
de merken. Dat bewijzen de regionale titels van Mediahuis 
Nederland in Noord- en Zuid-Holland.  
In december 2018 besloot de redactie van Noordhollands 
Dagblad, Leidsch Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider 
Courant en De Gooi- en Eemlander webfirst te gaan werken. 
De focus verschoof van goede verhalen voor papier naar 
goede verhalen voor digitaal. Met als belangrijkste verschil 
dat men voortaan in de leesdata kon herkennen wat het 
publiek goede verhalen vond. Het journalistiek kompas bleek 
best goed afgesteld te staan, maar toch werd de redactie 
geregeld verrast door thema’s, onderwerpen en aanpak van 
verhalen die beter aansloegen dan ze zelf verwachtte. 
De verschillende kranten bleven wie ze altijd waren, maar 
werden een betere versie van zichzelf. En waar leestijd nog 
steeds een goede thermometer is om te bepalen of ze de 
juiste verhalen brengen, zijn paywallhits inmiddels de voor-
naamste indicator van succes geworden. Het is het deel van 
de klantreis die de redactie volledig in de hand heeft. Hoe 
aansprekender de verhalen en beter de distributie, hoe meer 
paywallhits. Ter illustratie enkele cijfers. Begin 2019 haalden 
de titels per week samen krap 300.000 paywallhits. Inmiddels 
tikken ze het miljoen aan en is de verkoop van abonnemen-
ten via digitaal bijna verdrievoudigd.

podcasts op het NRC platform. De opzet van de website en 
binnenkort ook de nieuws app is vergelijkbaar met de audio 
app. Een verbeterde plek om de podcasts uit te lichten met 
een eenduidige gebruikerservaring.

Mediahuis Limburg terug in Maastricht 

Mediahuis Limburg verhuisde na de zomer van Sittard naar 
provinciehoofdstad Maastricht, terug naar de roots van de 
176-jarige De Limburger. Naast het symbolische voordeel om 
als regionale krant in het hart van de regio te zitten, faciliteert 
het nieuwe kantoor maximaal in een open en hybride manier 
van werken en samenwerken. Een werkgroep van medewer-
kers uit alle geledingen van het bedrijf is o.l.v. facilitair ma-
nager Marcel Noten, samen met een projectinrichter en een 
binnenhuisarchitect, aan de slag gegaan met het functioneel 
inrichten van het nieuwe kantoor. Dat wordt gekenmerkt door 
een speelse splitlevel-indeling en een grote ontvangstruimte 
op de bovenste etage, inclusief bedrijfsrestaurant en dak-
terras dat een volledig zicht geeft over de stad. Alle werk-
plekken, vergaderruimtes en directiekantoren zijn flexibele 
plekken geworden. Naast de functionele inrichting is ook 
de fysieke inrichting van het kantoor aangepakt en verduur-
zaamd. Het doel was om de ecologische voetafdruk zo klein 
mogelijk te maken. Dat kwam terug in grote én kleine zaken. 
Van het 100 procent hergebruiken van het meubilair van de 
voormalige bewoner tot het afschaffen van wegwerpkoffie-
bekers. Van het aanbrengen van zuinige ledverlichting tot het 
maximaal scheiden van de afvalstromen. Er is gekozen voor 
veel groen in de vorm van moswanden en een aantal identity 
walls, waarop in reuzeformaat historische krantenkoppen en 
mission statements zijn afgedrukt.

 
Duurzame Dertig 

Mediahuis Noord rondde in juni 2022 een mooi initiatief af: de 
Duurzame Dertig, een gezamenlijk project van Dagblad van 
het Noorden, Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad. 
De Duurzame Dertig zette duurzame initiatieven in de drie 
noordelijke provincies van Nederland in de schijnwerpers en 
wilde mensen daarmee inspireren. Inzendingen varieerden 
van energiecoöperaties en groendakenleggers tot kleine, 
particuliere projecten uit de achtertuin. Een deskundige 
jury maakte een selectie van dertig initiatieven. Dankzij de 
stemmen van duizenden lezers werd deze lijst teruggebracht 
tot een top drie per provincie. De winnaars kregen een mooi 
bedrag aan mediawaarde waarmee ze hun duurzame bood-
schap in de titels van Mediahuis Noord onder de aandacht 
konden brengen. Mediahuis Noord ontving voor dit initiatief 
een gouden predicaat van SDG Nederland (Sustainable 
Development Goals) voor de bijdrage aan de duurzaamheids-
doelen van de Verenigde Naties. 

2022 was een zeer succesvol jaar 
voor de Nederlandse topsporters. 

Wielrenster Annemiek van Vleuten 
schreef in 2022 geschiedenis met 

winst in de drie grote wielerrondes 
en de wereldtitel op de weg.

Foto Getty  Images
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Nieuwsmerken Mediahuis Ireland 

Dagbladen  Belfast Telegraph

 Irish Independent

 Sunday Independent

 Sunday Life

 Sunday World

 The Herald

Jaaroverzicht Ierland

stimuleren. Met de nieuwe selfserviceportal YourAdNow wordt 
gemikt op de goedkopere segmenten in de markt. Verder 
moeten performante systemen en processen en doorgedre-
ven training voor een betere klantervaring zorgen.  
Een belangrijk strategisch aandachtspunt is de investering in 
middelen en capaciteit om het digitale aandeel in de adver-
tentie-inkomsten te vergroten. Om tegemoet te komen aan 
de vraag van klanten naar sterke audio- en videoadvertising, 
werd een nieuw programma ontwikkeld om inzichten over 
percepties, attitudes, gedrag en behoeften van klanten in 
beeld te brengen. Dit programma is de basis voor de plan-
ning van commerciële activiteiten in 2023 en daarna.

Succes van podcast zet zich door 

De podcasts van Mediahuis Ireland worden steeds suc-
cesvoller. De Indo Daily focust op verhalen over mensen 
in het nieuws en bouwde verder aan een trouw publiek. 
Bij de eerste Irish Podcast Awards won de Indo Daily zil-
ver voor Business Podcast of the Year en brons voor Best 
Documentary. De podcast staat regelmatig bovenaan de hit-
lijsten voor ‘Nieuws’ in Ierland en staat consequent in de top 
10 van de algemene hitlijsten. Aanvankelijk werd gemikt op 
60.000 luisteraars per week, maar inmiddels is de grens van 
100.000 luisteraars doorbroken. Nog tijdens de Irish Podcast 
Awards won The Big Tech Show de Business Podcast of the 
Year award en sleepte Karl Henry’s Real Health, een podcast 
die alle aspecten van gezondheid en welzijn belicht, zilver in 
de wacht in de categorie Well Being.  

 Nieuw magazijn voor Reach Group:  
focus op duurzaamheid 

Reach Group, het distributie- en retailservicebedrijf dat 
onderdeel is van Mediahuis Ireland, consolideerde zijn 
activiteiten van drie locaties naar één nieuw kantoor met 
magazijn van 80.000 m². De nieuwe locatie omvat meer dan 
7.000 palletplaatsen voor papierwaren, boeken en verpak-
kingsproducten die bestemd zijn voor de detailhandel. Het 
nieuwe gebouw ligt in de nabijheid van de twee belangrijkste 
drukkerijen en biedt tevens gemakkelijk toegang tot de stad 
Dublin en alle belangrijke verkeersaders in het land. Het sa-
menvoegen van de activiteiten op één locatie betekent een 
belangrijke kostenbesparing, omdat alle leveringen vanuit 
één punt vertrekken en het bestaande distributienetwerk 
beter benut wordt. 
Het gebouw heeft een energieklasse A-certificaat. Door het 
installeren van zonnepanelen zal de energie-efficiëntie nog 
verbeterd worden. Het airconditioningsysteem heeft een 
AA-classificatie en regelt de omgevingstemperatuur vanuit 
centrale eenheden. In de keuken werden energiezuinige 
apparaten geïnstalleerd. Wateropvangsystemen recupereren 
het regenwater voor gebruik in de toiletten. Alle voertuigen 
in het magazijn zijn elektrisch aangedreven en de locatie 
beschikt over tien externe oplaadpunten.

Sterke groei in digitale abonnees 

Mediahuis Ireland zag in 2022 het aantal digitale abonnemen-
ten opnieuw sterk groeien. Independent.ie, BelfastTelegraph.
co.uk en de regionale content en ePapers zorgden samen 
voor een aantal van meer dan 65.500 digitale abonnees, 
goed voor een groei van meer dan 30% op jaarbasis. 
Sterke digitale journalistiek en een pak nieuwe initiatieven 
liggen aan de basis van dit knappe resultaat. Een betere 
opvolging van de uitstroom van abonnees zorgde voor een 
stijging in behoud met meer dan 50%. De invoering van 
nieuwe betaalmethoden resulteerde in extra online verkoop. 
De voortdurende verbeteringen in e-mailmarketing leidden 
tot het beste resultaat ooit met maar liefst 60% meer nieuwe 
abonnees in vergelijking met 2021. 
In november werd de nieuwe hybride betaalmuur gelan-
ceerd. Deze helpt niet alleen bij het realiseren van de ambi-
tieuze doelstellingen op first party data, maar helpt ook om 
meer lezers te bereiken met sterke abonnementsvoorstellen.

Project ADvance: op weg naar een toekomst- 
bestendige verkooporganisatie 

Met het ADvance project wil Mediahuis Ireland een toekomst-
bestendige verkooporganisatie uitbouwen. ADvance maakt 
duidelijke keuzes wat betreft waar en hoe te concurreren en 
wil tegelijkertijd bouwen aan een betere salesstructuur. Een 
eerste analyse heeft aangetoond dat het klantenbestand 
uit twee lagen bestaat. Enerzijds is er een toplaag die goed 
is voor een zeer aanzienlijk deel van de advertentieomzet. 
Anderzijds is er de onderkant van het klantenbestand die 
gekenmerkt wordt door een groot volume van transacties 
met een lage waarde. Deze brengt hoge kosten met zich en 
weegt daardoor op zowel de organisatie als de operationele 
aanpak. 
Qua structuur werd gekozen voor een nieuwe, slankere 
salesorganisatie. Er werd volop geïnvesteerd in nieuw talent 
om zodoende alle kansen in de markt te benutten en groei te 

Het Ierse mannenrugbyteam veroverde
in juli 2022 de eerste plaats op de 
wereldranglijst nadat het geschiedenis 
schreef door de All Blacks in Nieuw-
Zeeland voor het eerst te verslaan.
Foto Brendan Moran/Sportsfile

Regionale dagbladen  Bray People

 Drogheda Independent

 Enniscorthy Guardian 

 Gorey Guardian 

 Irelands Own

 New Ross Standard 

 Sligo Champion 

 The Argus 

 The Corkman

 The Kerryman

 Wexford People

 Wicklow People

Dagbereik  

2.478.000 mensen 

1 op de 2 

inwoners van Ierland  

Aantal abonnees

 65.626 

100% digitaal

Omzet 

199,7 miljoen euro
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Jaaroverzicht Luxemburg

Nieuwsmerken Mediahuis Luxembourg

Luxemburger Wort

Luxembourg Times

Contacto

Virgule.lu

18

Nieuwe vormgeving voor Luxemburger Wort 

Sinds 3 oktober heeft de Luxemburger Wort een andere 
lay-out. De nieuwe vormgeving speelt in op de verande-
rende leesgewoontes en wil de journalistiek nog beter tot 
zijn recht laten komen. De nieuwe lay-out van de papieren 
krant verandert uiteraard niets aan de mobile first-strategie 
van Luxemburger Wort, aangezien alle verhalen eerst online 
worden gepubliceerd, alvorens ze in de gedrukte krant 
verschijnen. 
Op de voorpagina van de krant staat het onderwerp van de 
dag centraal, met een groot beeld en een langere kop. De 
pagina’s 2 en 3 tonen een ander kenmerk van de nieuwe lay-
out: in het midden van de dubbele pagina staat het hoofd-
verhaal, terwijl de buitenste kolommen gereserveerd worden 
voor nieuwsberichten of aanvullende inhoud. Door de nieuwe 
styling wordt het ook makkelijk om dubbele pagina’s te 
voorzien voor grotere thematische stukken, reportages en 
interviews. 
Nationaal en internationaal politiek nieuws vormen samen 
met lokaal nieuws de kern van het merk Luxemburger Wort. 
In de vernieuwde krant volgt het lokale nieuws nu meteen na 
de politieke berichtgeving. Voor veel lezers is het sportkatern 
het eerste waar ze naar grijpen. Ook hier is in de nieuwe inde-
ling rekening mee gehouden: sport is verhuisd naar het einde 

van de krant en aldus veel gemakkelijker te vinden. 
Om de leesbaarheid te bevorderen, wordt meer vrije ruimte 
voorzien tussen de kolommen en binnen de themablokken. 
Hierdoor komen ook de foto’s beter tot hun recht. Om de 
krant visueel sterker te maken, wordt trouwens meer plaats 
voorzien voor foto’s en grafieken, onder meer in reportages 
en bij interviews. 
Art director Eberhard Wolf en de redactie konden voor de 
nieuwe vormgeving putten uit de ervaring en adviezen van 
collega’s van de Mediahuisgroep, met name Gerben van  
‘t Hek en Jan ‘t Hart van het Noordhollands Dagblad. 
Met zijn nieuwe lay-out gaat de Luxemburger Wort zijn jubi-
leumjaar in. In maart 2023 is het 175 jaar geleden dat het eer-
ste nummer van Luxemburgs grootste krant verscheen. Sinds 
juli wordt de krant gedrukt in het Belgische Paal-Beringen.

 
Nieuwe Franstalige nieuwssite Virgule.lu 

Met Virgule.lu lanceerde Mediahuis Luxembourg een nieuwe 
Franstalige nieuwswebsite voor de regio Groot-Luxemburg. 
De site komt in de plaats van de Franse versie van het elf 
jaar oude Wort.lu, maar bewaart dezelfde missie: kwaliteits-
journalistiek brengen voor de lezers in Luxemburg en de 
grensregio. 
Een nieuw team van journalisten biedt de lezer een waaier 
van relevant lokaal en internationaal nieuws. Virgule.lu geeft 
aan waar de Franstalige gemeenschap in Luxemburg van-
daag voor staat: een rijke mix van culturen en nationaliteiten 
die naast en met elkaar leven. 
Virgule betekent letterlijk een pauze in het lezen van een 
tekst. Voor de redactie symboliseert het vooral een adem-
pauze om weg te breken uit de dagelijkse nieuwsstroom, 
tijd te maken om een nieuwsfeit grondig te ontleden, uit te 
leggen waar het over gaat en nieuwe invalshoeken te zoeken.

Mediahuis Luxembourg lanceert DMP 

Digitale strategieën zijn steeds meer datagedreven. In 
2022 lanceerde Mediahuis Luxembourg daarom een Data 
Management Platform (DMP). De datastrategie van Mediahuis 
Luxembourg is uniek binnen de lokale markt. Door het 
combineren en centraliseren van talrijke first party data 
zoals ingelogd bereik, binnen één platform, is Mediahuis 
Luxembourg in staat om website-overschrijdende doel-
groepsegmenten te creëren. Adverteerders kunnen hierdoor 
een meer gekwalificeerd publiek bereiken en de efficiënti van 
hun campagnes verhogen. Mediahuis garandeert hierbij een 
transparant en respectvol gebruik van de beschikbare lezers- 
en adverteerdersgegevens.

De laatste weken van augustus
staan in het teken van de Schue-
berfouer, een evenement dat wordt 
bijgewoond door ongeveer 2 miljoen 
mensen uit de hele regio. Wat be-
gon als een traditionele volksmarkt 
met een 681-jarige geschiedenis is 
vandaag zoveel meer. In 2022 kwam 
het feest na de pandemie weer op 
volle gang. 
Foto Guy Jallay

Dagbereik  

310.700  mensen 

1 op de 2 inwoners

van Luxemburg 

Aantal abonnees 

45.035

90% print

10% digitaal

Omzet  

53,1 miljoen euro
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Jaaroverzicht Duitsland

 Integratie Medienhaus Aachen  
in de Mediahuisgroep 

Voor Medienhaus Aachen stond 2022 in het teken van de 
integratie binnen de Mediahuisgroep en de versnelling van 
de digitale transformatie. Een grote consensus over de stra-
tegische richting – de digitale business sneller en efficiënter 
laten groeien – maakte het gemakkelijk om zes werkstromen 
op te zetten en gemotiveerde grensoverschrijdende teams 
samen te stellen. Zij gingen aan de slag binnen specifieke 
aandachtsgebieden zoals de optimalisering van het gedruk-
te nieuwsportfolio, het bepalen van de vereisten voor een 
verdere digitale versnelling, de evaluatie van het economisch 
potentieel van de gratis huis-aan-huisbladen en het aligneren 
van de technologie. 
Medienhaus Aachen kon maximaal gebruikmaken van het 
netwerk, de kennis en de ervaring van Mediahuis. Terwijl 
sommige werkstromen resulteerden in duidelijke, tastbare 
projectplannen, waren andere meer open-end en gericht 
op het leren kennen van elkaar en het delen van kennis en 
expertise. 
De integratiewerkstromen werden ondertussen officieel afge-
sloten. Sommige doelstellingen en projecten werden onder-
deel van de dagelijkse gang van zaken en opgenomen in de 
strategische projecten van Medienhaus Aachen. De integratie 

mag dan wel voltooid zijn, het eigenlijke werk is nog maar net 
begonnen. 

Medienhaus Aachen kiest voor één merkstrategie 

Eind 2022 besloot Medienhaus Aachen zijn twee krantentitels 
samen te voegen. Abonnees van de Aachener Nachrichten 
vinden hun krant voortaan terug onder een nieuwe maar ver-
trouwde naam: Aachener Zeitung. Beide titels werden sinds 
2003 door één gezamenlijke redactie gemaakt. 
Terwijl het aantal digitale klanten gestaag groeide, was het 
aantal printabonnees gedaald tot een niveau waarop de af-
zonderlijke productie van twee gedrukte kranten niet langer 
een duurzame optie was. 
De lezers van beide titels werden via een begeleidende 
campagne op de hoogte gebracht van de veranderingen. 
Aangezien de twee kranten inhoudelijk quasi identiek waren 
en in wezen alleen te onderscheiden vielen door hun naam 
en de merkkleuren blauw en geel, waren de lezers nauwe-
lijks verrast. 
Parallel aan de gedrukte edities werden ook de digitale 
edities samengevoegd op www.aachener-zeitung.de. Deze 
samenvoeging resulteerde in een grotere zichtbaarheid van 
het journalistieke aanbod. 
In het fusieproces van de Aachener Zeitung en Aachener 
Nachrichten was vooral de ervaring van de collega’s van 
Mediahuis Limburg zeer waardevol. Zij doorliepen enkele 
jaren geleden immers een soortgelijk proces. 

 Open communicatie staat centraal in  
nieuwe kantoren van Medienhaus Aachen 

Medienhaus Aachen nam in augustus zijn intrek in een nieuw 
kantorencomplex dat vlak voor de oude gebouwen werd 
neergezet. De afdelingen van Medienhaus Aachen zijn gesi-
tueerd op de eerste en tweede verdieping, die grotendeels 
zonder scheidingswanden of aparte kantoren zijn ingericht. 
Het basisprincipe van het gebouw is dat elke medewerker 
vrij haar of zijn werkplek kan kiezen. De open ruimte moet de 
transparante communicatie tussen collega’s en afdelingen 
maximaal faciliteren.  
Omdat mensen vaak van thuis werken, werd bij het inplannen 
van de werkplekken rekening gehouden met een maximale 
bezetting van 70%. 
Op de begane grond biedt een grote evenementenruimte 
ruimte voor informatiesessies, personeelsbijeenkomsten, 
fora, debatten en andere activiteiten.

Lüzerath, een klein dorp midden
in het verspreidingsgebied van de 
Aachener Zeiting is al maandenlang een 
bedevaartsoord voor klimaatactivisten. 
Een man neemt plaats voor de immense 
graafmachine om te verhinderen dat het 
dorp verdwijnt voor de uitbreiding.
Foto Barbara Schnell/dpa

Dagbereik  

308.293 mensen 

1 op de 4 inwoners  

binnen het verspreidingsgebied 

Heinsberg, Düren en Aachen

Aantal abonnees 

74.183 

86% print  

14% digitaal

Omzet  

79,6 miljoen euro 

Nieuwsmerken Medienhaus Aachen

Aachener Zeitung 

Zeitung am Sonntag
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Jaaroverzicht Audiovisueel

All-in-one audio agency 

Audiohuis, ontstaan vanuit Mediahuis NRC, is een all-in-one-
audio agency dat de Nederlandse markt een totaalformule 
aanbiedt – creatie, productie en marketing – op het gebied 
van live en ondemand audio. Audiohuis ontzorgt merken op 
alle domeinen: scripting en hosting, opname en montage, 
distributie en promotie.
De audio agency heeft met de Nederlandse commerciële 
FM-radiozender Sublime en de digitale/DAB+ radiozender 
Nostalgie ook twee live radiomerken in handen. 
Omwille van de snelgroeiende positie van audio binnen het 
Nederlandse medialandschap, is Audiohuis geëvolueerd tot 
een aparte entiteit binnen de Mediahuisgroep. Als commerci-
eel loket zal Audiohuis voortaan ook nauw samenwerken met 
de diverse Mediahuis-entiteiten in Nederland voor wat betreft 
radio-en podcastadvertising.

 Nostalgie blijft een vaste waarde in het 
radiolandschap 

In februari 2022 kende de Vlaamse regering een van de drie 
beschikbare FM-radiolicenties toe aan Nostalgie. De muziek-
zender behoudt op die manier zijn erkenning als landelijke 
radiozender en zal ook de komende jaren radio blijven maken 
via een FM-frequentie. 
Als feelgood muziekzender ontpopte Nostalgie zich het 
afgelopen jaar nog nadrukkelijker als dé challenger in het 
Vlaamse radiolandschap. Zo werd in mei Nostalgie+ ge-
lanceerd, een nieuw en volledig digitaal DAB+ radiostation. 
Muziekliefhebbers worden er de klok rond verwend met de 
beste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Als volwaardig digitaal 
station zorgt Nostalgie+ voor een verdere versterking van zijn 
fanship bij de iets oudere muziekliefhebbers. 

Op 1 augustus werd Nostalgie gelanceerd in Nederland,  
op de door Audiohuis verkregen extra frequentieruimte voor 
DAB+. Nostalgie wordt hiermee naast Sublime de tweede 
radiozender van Mediahuis in Nederland. De zender is er ook 
te horen via nostalgie.nl, verschillende radioplatformen en de 
Nostalgie-app. 
Dat Nostalgie met zijn frisse en creatieve muziekacties een 
steeds breder publiek bereikt, blijkt uit de luistercijfers. Goede 
classics spreken immers alle leeftijden aan en werken vaak 
verbindend tussen verschillende generaties.  
Op dagbasis bereikt Nostalgie in Vlaanderen bijna 363.000 
luisteraars, goed voor een marktaandeel van 6,2%. In 
Franstalig België bereikt Nostalgie dagelijks zo’n 530.000 
luisteraars. Dit levert een marktaandeel van 16% op, waarmee 
Nostalgie er de onbetwiste nummer 1 van alle radiozenders is. 

 UITGESPROKEN valt meermaals in de prijzen 

Podcastagentschap UITGESPROKEN viel in 2022 twee keer in 
de prijzen. Patiënt Pedro, een coproductie met Woestijnvis 
voor GoPlay en het Nieuwsblad, werd bekroond met een 
Oorkonde in de categorie Story. Grensverleggers, in opdracht 
van A.S. Adventure, over gewone mensen die buitengewone 
dingen doen, won een Belgian Podcast Award in de categorie 
Corporate. 
Shalini Van den Langenbergh versterkte het team van 
UITGESPROKEN als creative producer. Zij won in 2022 een 
Oorkonde voor de podcast Mercury Mysteries (Nostalgie) en 
een award voor Beste vrouwelijke host. 
Een aantal samenwerkingen werden verlengd en een aan-
tal mooie nieuwe kwamen erbij. Voor VRT MAX maakte 
UITGESPROKEN Zot Schoon, over de heropening van het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), 
en Club Net, een wekelijkse podcast over internetcultuur.

 
 Regionale televisie: tussen de kijkers 

De regionale televisiezenders van Mediahuis in België hou-
den vast aan hun missie: er bij zijn waar het gebeurt én er 
zijn voor de kijkers. Net als andere traditionele media zien de 
regionale tv-zenders in 2022 een lichte terugval in het lineaire 
tv-bereik. Maar hoe dan ook lag het bereik van ATV, TVL, 
ROBtv en TV Oost 9% hoger dan in 2019, vóór corona. Ieder 
afzonderlijk hadden de tv-zenders een marktaandeel van 
ruim 20%; samen bereikten zij dagelijks gemiddeld 600.000 
kijkers. 
Online konden de regionale zenders de sterke stijging van 
de afgelopen jaren handhaven. Met de bijna 30 miljoen 
videoviews die ATV, TVL, TV Oost en ROBtv in 2022 samen 
behaalden, bevestigen zij hun sterke online positie. Via de 
aansluiting op het Ads & Data-netwerk slaagden zij erin om 
hun online advertentieomzet significant te laten stijgen. Het 
productiehuis van De Buren, de organisatie die de regionale 
tv-zenders van Mediahuis groepeert, realiseerde op de B2B 
markt een groei van 80% in vergelijking met vorig jaar. 
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Paul Verwilt is als COO van Mediahuis groep verantwoordelijk 
voor onder meer Mediahuis Marketplaces en Mediahuis Ventures. 
Hij blikt terug op de evolutie van deze activiteiten in 2022.

Groeien met  
solide merken  

acro-economische factoren hebben in 
2022 een belangrijke impact gehad op 
de resultaten van onze marketplaces 
en op de activiteiten en perspectieven 
van Mediahuis Ventures. Het valt te 
verwachten dat diezelfde factoren ook 
in 2023 zullen blijven spelen. 

Kijken we eerst naar de marketplaces. 2022 was het eerste 
jaar na covid: de economische verwachtingen waren hoog-
gespannen, de rentes stonden laag en er zat veel geld in de 
markt. Dit vertaalde zich in de eerste helft van 2022 in mooie 
resultaten voor onze activiteiten op het vlak van recrutering, 
vastgoed en automotive. De oorlog in Oekraïne, enorme 
prijsstijgingen voor grondstoffen en energie en hogere rentes 
zorgden echter voor een klimaat van economische onze-
kerheid. Hierdoor kwam er druk op onder meer de recruit-
ment- en vastgoedmarkt en dus ook op platformen als Jobat 
en Zimmo. We zagen dat bedrijven hun personeelsbestand 
onder de loep namen en dat er een stabielere situatie ont-
stond op de recruteringsmarkt, met meer evenwicht tussen 
vraag en aanbod. Het gevolg hiervan: minder vacatures. Op 
de vastgoedmarkt zagen we een gelijkaardige evolutie. Door 
hogere rentes en hogere grondstofprijzen waren er minder 
vastgoedtransacties, in de markt én op onze platformen. 

Gelukkig beschikken we als Mediahuis over solide, leidende 
marketplaces die behoorlijk bestand zijn tegen schomme-
lingen op de markt en waardoor we zeer tevreden kunnen 
terugkijken op de resultaten die we in 2022 behaalden. Dat 
neemt niet weg dat de marktomstandigheden vrij onvoor-
spelbaar zijn en we onze activiteiten zeer goed moeten 
managen. Drie zaken hebben hierbij voorrang. In de eerste 
plaats: onze markten én onze merken zijn zeer matuur; het 
komt er dan ook op aan om continu een goede balans te 
vinden tussen inkomsten en kosten. Twee: groeien blijft een 
must! Om dat te kunnen, moeten we nog meer services ont-
wikkelen in de rand van de vraag en aanbod-activiteiten op 
onze platformen. Ten derde moeten we kijken naar interes-
sante investeringen die het ons mogelijk maken om nieuwe 
posities in te nemen en uit te bouwen. Dat kan zowel in onze 
bestaande als in nieuwe markten. Zo hebben we in 2022 
met de overname van het Ierse online vergelijkingsplatform 
Switcher onze eerste stappen gezet op de vergelijkingsmarkt. 
De prijsvergelijkingsplatformen kennen in verschillende 
landen een gestage groei en als Mediahuis mogen we die 
trein niet missen. Met de acquisitie van het eveneens Ierse 
Carzone hebben we onze positie op de automarkt versterkt. 

Het zal nu vooral zaak zijn om onze drie autogerelateerde 
merken, CarsIreland, Cartell en Carzone, verstandig samen 
te brengen, zodat we verzekerd zijn van een nog sterkere 
marktpositie. In Finland tenslotte hebben we geïnvesteerd in 
Skenariolabs, een startup die de toekomstige waarde en de 
duurzaamheid van vastgoed voorspelt en goed aansluit bij 
onze marketplace-activiteiten in vastgoed. 

Een laatste aandachtspunt voor onze marketplaces is een 
betere samenwerking met de nieuwsmerken van Mediahuis. 
Om op een doeltreffende manier voldoende bereik te gene-
reren, volstaat het niet meer om onze marketplaces louter 
wat visibiliteit te geven in onze nieuwsmerken. Data zijn ook 
hier de toekomst. De kennis die we hebben over de interes-
ses van onze lezers, moeten we vanaf nu meer en beter gaan 
gebruiken om hen effectief de weg te wijzen naar voor hen 
relevante aanbiedingen en informatie op onze marketpla-
ces-platformen. Wij zijn er trouwens van overtuigd dat deze 
aanpak niet alleen een win is voor onze marketplaces, maar 
ook voor onze nieuwsmerken die op deze manier hun lezers 
meer service en gerichte informatie bieden. 

De huidige macro-economische context heeft ook gevolgen 
in de venture capital wereld. Door de stijging van de rentes 
is er flink wat geld weggevloeid uit de venture-markt. Dat is 
nadelig voor nogal wat scale-ups die op zoek zijn naar kapi-
taal. Voor Mediahuis Ventures houdt deze situatie evenwel 
voordelen in. Er zitten minder investeerders in de markt en de 
waarderingen van de scale-ups zijn lager, waardoor wij meer 
uitzicht krijgen op potentieel interessante deals. Hoewel de 
goede scale-ups natuurlijk nog steeds gewild zijn en het een 
uitdaging blijft om mee te zijn in hun verhaal. 

Een belangrijk gegeven voor Mediahuis Ventures blijft 
het bepalen van de markten waarin we actief willen zijn. 
Het moeten sowieso domeinen zijn met voldoende groei-
mogelijkheden én waarin wij als investeerder een rol van 
betekenis kunnen spelen. Een markt waarin we sterk ge-
loven is Education Technology. In 2022 hebben we daarom 
geïnvesteerd in Perlego, ’s werelds grootste online abonne-
mentsdienst voor studieboeken, en in de beloftevolle Duitse 
scale-up Tomorrow’s Education. Een derde investering in 
2022 was onze intrede in HiPeople, eveneens een Duitse 
scale-up die actief is in de markt van HR Technology. De ma-
nier waarop we vandaag werken en de tools die we daarbij 
gebruiken kent een enorme evolutie. HR Technology is dan 
ook een interessante groeimarkt waarin we als Mediahuis 
willen meedraaien.

Paul Verwilt 
COO Mediahuis groep

M
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Mediahuis 
Marketplaces

2022 was een positief jaar voor de 
Marketplaces van Mediahuis, met 
mooie resultaten, innovaties bij de 
verschillende merken en een aantal 
beloftevolle acquisities, zowel binnen 
bestaande als nieuwe markten.  

AUTOMOTIVE

 Carzone.ie treedt toe tot  
de Mediahuisfamilie 

In oktober werd Carzone.ie, Ierlands lei-
dende site voor het kopen en verkopen 
van nieuwe en tweedehandswagens, 
onderdeel van de Mediahuisgroep. 
Carzone.ie, met hoofdkantoor in Dublin, 
is er in de loop der jaren in geslaagd 
een gespecialiseerd, top-of-mind pre-
mium merk te worden. 
De overname ervan versterkt dan 
ook de strategische positie van 
Mediahuis in de Ierse digitale auto-
markt. Binnen deze markt omvat het 
Mediahuis Marketplaces-portfolio reeds 
CarsIreland, aanbieder van websites en 
technologische oplossingen voor de 
Ierse auto-industrie, en Cartell.ie, de 
nummer één op de Ierse markt voor 
autogeschiedeniscontrole en het ont-
wikkelen van innovatieve oplossingen 
op het gebied van voertuiggegevens 
en -analyse. 
De overname van Carzone.ie is een 
voortzetting van de strategie van 
Mediahuis om haar voorsprong te ver-
groten in die markten waar het vandaag 
al een stevige basis heeft. Het optimaal 
gebruikmaken van de schaal en syner-
gie van de groep helpt om producten 
te verbeteren met gedeelde technolo-
gie en innovatie. Mediahuis wil op die 
manier de groeikansen van Carzone.ie 
verder maximaliseren.
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AMV blijft sterk groeien 

Nooit eerder gingen twee mediabedrij-
ven, Mediahuis en DPG Media, samen 
voor het marktleiderschap in het auto-
motive-domein. En met succes! Sinds 
de start van de joint venture in 2019 
heeft Automotive MediaVentions (AMV) 
dertig procent meer adverteerders 
en bezoekers op AutoTrack.nl en 81 
procent meer gebruikers op Gaspedaal.
nl gerealiseerd. De unieke combinatie 
van beide merken maakt dat AMV het 
grootste Nederlandse autoaanbod 
toont en op alle behoeften van autoko-
pers kan inspelen. Met twee volledig 
vernieuwde apps en een rebranding 
van  
Gaspedaal.nl maakt AMV zijn missie om 
consumenten zo gemakkelijk mogelijk 
aan de volgende auto-oplossing te 
helpen, nog sneller waar. 

RECRUITMENT

Double digit groei voor Jobat 

Jobat dankt zijn stevige, double digit 
groei in 2022 niet alleen aan de  
groeiende arbeidsmarkt. Meer dan ooit 
zet het leading platform voor recruit-
ment, employer branding en job events 
in op de implementatie van innovatieve 
oplossingen voor zowel werkgevers als 
kandidaten. 
Een treffend voorbeeld hiervan is Jobat 
Smart Recruitment, waarbij unieke pro-
fieldata vanuit onder meer de nieuws-
merken van Mediahuis en DPG Media 
ingezet worden in een breed media-
netwerk van meer dan 50 relevante 
websites. Deze door AI aangedreven 
technologie zet de meest efficiënte 
kanalenmix in, met slechts 1 doel: het 
genereren van zoveel mogelijk kwalita-
tieve sollicitaties aan een competitieve 
prijs. Uniek in België. 
Jobat Smart Recruitment is een oplos-
sing die werkgevers de mogelijkheid 
biedt om zowel zeer actieve als latente 
werkzoekenden te benaderen met 
een concreet jobaanbod of met een 
campagne die hun werkgeversmerk in 
de kijker zet. 
Binnen Jobat creëert het 

gepassioneerd team van de EBC Studio 
unieke werkgeversverhalen – een 
concept waar steeds meer vraag naar 
is. Met een versterkt team staat Jobat 
klaar om elke dag zijn klanten te helpen 
bij het vinden van de perfecte matches, 
en zo de reeds verdubbelde omzet van 
2022 verder te doen groeien. Een suc-
cesverhaal met een verzekerd vervolg!

HOUSING

Jaap.nl in een nieuw jasje 

Jaap is het op één na grootste vast-
goedplatform in Nederland en biedt 
met zijn website en app een oplossing 
aan zowel de huizenzoeker als de 
vastgoedaanbieder. 2022 stond voor 
Jaap.nl in het teken van een volledige 
vernieuwing. Jaap werd opgenomen in 
de Zimmo-groep en kreeg een com-
plete rebranding. Op korte tijd werd een 
nieuw vastgoedplatform, een nieuwe 
mobiele app en een verfrissende look-
and-feel gecreëerd. Met innovatieve 
features, zoals Woningwaardehulp, een 
tool om de woningwaarde te bere-
kenen, maakt Jaap het aanbod in de 
complexe Nederlandse vastgoedmarkt 
transparant voor de consument.

Twee primeurs voor Zimmo

In het voorjaar van 2022 lanceerde 
Zimmo als eerste in België een zo-
genaamde Multiple Listing Service of 
MLS. De basis van het systeem is het 
platform Multilist waar makelaars en 
projectontwikkelaars informatie over 
woningen kunnen uitwisselen. MLS 
faciliteert eveneens het delen van com-
missies tussen de verkoopmakelaar en 
de makelaar die een koper voor een 
woning aanreikt.  
In het najaar zorgde Zimmo voor nog 
een primeur, zelfs een op wereldniveau. 
Voor het eerst werd een fysieke woning 
samen met zijn digitale versie in de 
Metaverse te koop aangeboden. Zimmo 
wil nieuwe innovaties en technologieën 
verkennen op basis van hun potentieel. 

 Skenariolabs voorspelt de  
toekomst van duurzaam vastgoed 

In het voorjaar van 2022 kondigde 
Mediahuis de investering aan in het 
Finse Skenariolabs, een start-up die 
de toekomst van duurzaam vastgoed 
voorspelt op basis van data en artifi-
ciële intelligentie. Skenariolabs helpt 
vastgoedeigenaren, portfoliomanagers, 
banken en verzekeringsmaatschappijen 
om betere beslissingen te nemen. Dit 
gebeurt door hen een platform aan te 
bieden dat objectief, transparant en 
accuraat risico’s en waarderingen levert 
en waarbij slechts beperkte initiële data 
vereist zijn. 
De investering in Skenariolabs is de 
eerste investering van Mediahuis in 
de property technology markt. Deze 
sector beschikt over een aanzienlijk 
groeipotentieel en sluit aan bij de 
bestaande vastgoedmarktplaatsen 
in het Mediahuisportfolio, met name 
Zimmo in België, Jaap in Nederland en 
Wortimmo in Luxemburg.

VERGELIJKINGEN

Stevige Ierse positie  
in online vergelijken 

Met de overname van Switcher.ie 
neemt Mediahuis een stevige positie in 
op de Ierse online vergelijkingsmarkt. 
Switcher.ie is een toonaangevende 
prijsvergelijkingssite voor breedband, 
energie, telecom, leningen en hypothe-
ken. Het platform helpt consumenten 
om slimme financiële beslissingen te 
nemen. Een populair gegeven, zeker 
nu de crisis de kosten van het le-
vensonderhoud hoog doet oplopen. 
Het afgelopen jaar hielp Switcher.
ie bijna 60.000 huishoudens om te 
veranderen van leveranciers en zo 
geld te besparen. De overname van 
Switcher.ie stelt Mediahuis in staat om 
verder en duurzaam te groeien in de 
online-vergelijkingsmarkt. 
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 Remote-first universiteit 
Tomorrow’s Education vormt 
changemakers van morgen 

Begin 2022 leidde Mediahuis een finan-
cieringsronde van 3,4 miljoen euro in de 
Duitse start-up en remote-first universi-
teit Tomorrow’s Education.  
Studenten kunnen via de online 
Tomorrow University of Applied 
Sciences van Tomorrow’s Education 
vaardigheden opbouwen op het gebied 
van duurzaamheid, ondernemerschap 
en technologie. Tomorrow University of 
Applied Sciences hanteert een revolu-
tionaire benadering van onderwijs en 
biedt een unieke, hands-on, flexibele 
en wereldwijd toegankelijke leererva-
ring met als doel studenten nog beter 
klaar te stomen voor hun carrière en 
hen te vormen tot de changemakers 
van morgen: bewuste ondernemers 
die technologische oplossingen voor 
een meer duurzame toekomst kunnen 
creëren.  
Tomorrow’s Education werkt sinds 
2021 samen met de WU Executive 
Academy die wereldwijd gerankt staat 
als nummer 34 in de lijst van business-
scholen. Op die manier biedt Tomorrow 
University of Applied Sciences studen-
ten een gevarieerd programma van 
bachelor- en master-opleidingen in de 
domeinen duurzaamheid, ondernemer-
schap en technologie. 

  

Mediahuis  
Ventures

Mediahuis Ventures wil het ontwikkelingspo-
tentieel van de Mediahuisgroep verbreden 
door te investeren in nieuwe groeimarkten 
en businessmodellen. We kijken hierbij naar 
markten en activiteiten die in het verlengde 
liggen van onze maatschappelijke rol.  
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betaalbare prijs toegang tot de vol-
ledige bibliotheek van leermiddelen. 
Perlego helpt bovendien de uitgevers 
van studieboeken, omdat zij studenten 
bereiken aan een prijs die voor beide 
partijen werkt.  
De online-bibliotheek van Perlego 
bevat meer dan 800.000 tekstboeken 
in zes verschillende talen van 5.000 van 
‘s werelds beste uitgevers van onder-
wijsboeken. Hiermee is Perlego veruit 
de grootste abonnementenbibliotheek 
ter wereld.  

 HiPeople vergroot de  
kwaliteit en efficiëntie van  
het aanwervingsproces 

In oktober investeerde Mediahuis 
Ventures in de Berlijnse startup 
HiPeople. De investeringsronde die 
door Mediahuis Ventures werd geleid, 
bedroeg in totaal 2,6 miljoen euro. Voor 
Mediahuis was dit de eerste investering 
in de markt van de HR technology. 
HiPeople verzamelt, analyseert en 
visualiseert automatisch alle belang-
rijke gegevens over potentiële kandi-
daten in één enkel platform. Zodoende 
wordt een uniforme gebruikerservaring 
gecreëerd voor zowel recruiters als 
kandidaten. 
HiPeople maakt het voor recruiters 
wereldwijd mogelijk om verder te gaan 
dan het gebruikelijke CV en te beschik-
ken over diepgaande pre-employment 
informatie zoals beoordelingen van 

 Perlego: online abonnements-
dienst voor studieboeken 

Perlego is ‘s werelds grootste onli-
ne-abonnementsdienst voor studie-
boeken. Mediahuis Ventures leidde in 
2022 de Series B financieringsronde die 
in totaal 47,3 miljoen euro bedroeg. 
Perlego wil onderwijs betaalbaarder 
en toegankelijker maken door univer-
siteitsstudenten onbeperkt toegang 
te geven tot educatieve content en 
studiehulpmiddelen. De resultaten 
van universiteitsstudenten zijn name-
lijk nauw verbonden met de toegang 
die ze hebben tot studieboeken en 
cursusmateriaal.  
De kosten voor studieboeken gaan al 
decennia in fors stijgende lijn. Steeds 
meer studenten kopen daarom geen 
studieboeken meer en zoeken hun 
toevlucht tot de tweedehandsmarkt of 
illegaal downloaden. Elk jaar worden 
meer dan één miljard publicaties ille-
gaal gedownload, waardoor de inkom-
sten van educatieve uitgevers dalen en 
zij in de problemen komen. 
Perlego is het enige online leerplatform 
dat het overgrote deel van alle we-
reldwijde uitgevers van studieboeken 
samenbrengt in een handig en betaal-
baar all-you-can-read abonnements-
model. Met Perlego kopen studenten 
niet langer afzonderlijke studieboeken 
die slechts gedeeltelijk of slechts één 
keer worden gebruikt, maar krijgen 
zij gebruiksvriendelijk en tegen een 

kandidaten op basis van hun (cognitie-
ve) vaardigheden, persoonlijkheid en 
culture fit, maar ook gegevens zoals 
referentiechecks.  
Het hiring intelligence platform van 
HiPeople stelt op die manier gemiddeld 
drie keer meer gegevens over potentië-
le kandidaten ter beschikking waardoor 
de tijd die nodig is om de geschikte 
kandidaat te vinden en vervolgens aan 
te werven, met 50% verbetert.  
 
 
 Mather Economics opent 
Europees hoofdkantoor 

Begin december opende Mather 
Economics een Europees hoofdkan-
toor in Antwerpen. Mather kende de 
afgelopen jaren een aanzienlijke groei 
in Europa en zette met de opening van 
het nieuwe kantoor zijn groeiplannen 
kracht bij. Het Amerikaanse Mather 
Economics is opgericht in 2002 en ont-
wikkelt analytische tools om bedrijven 
te helpen het gedrag van hun klanten 
beter te begrijpen. In 2020 ging Mather 
een strategisch partnership aan met 
Mediahuis dat vandaag meerderheids-
aandeelhouder is. 
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5,7

Journalisten 

47%

miljoen abonnees,
waarvan

57%
Print

43%
Digitaal

1,8

2.013
Nederland

4.597

77.585.107 

Meer dan 77,5 miljoen 
podcastbeluisteringen 

Verdeling
medewerkers 
per land

1,8

Gemiddeld 1,8 miljoen 
dagelijkse app gebruikers

Gemiddeld 
5,7 miljoen 
dagelijkse

bezoekers van
onze nieuwssites

1.233
België

230
Luxemburg

745
Ierland

376
Duitsland

Aantal medewerkers
Mediahuis groep

Mediahuis groep in cijfers 2022

Meer dan 30 nieuwsmerken 
bereiken dagelijks bijna 
10 miljoen mensen

30 31
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lle initiatieven van onze groep komen 
samen in het duurzaamheidsprogram-
ma IMPACT dat gestoeld is op drie pij-
lers: journalistiek die ertoe doet, ruimte 
voor talent en groene transitie. Ook het 
afgelopen jaar hebben we opnieuw 
mooie stappen gezet.  

Vanuit ons geloof in onafhankelijke journalistiek is het evident 
dat ‘journalistiek die ertoe doet’, een van de pijlers binnen ons 
duurzaamheidsprogramma is. Het afgelopen jaar verleende 
Mediahuis steun aan verschillende Oekraïense nieuwsmedia 
om hen te helpen maximaal aan onafhankelijke verslag-
geving te blijven doen. In 2022 organiseerden we ook met 
succes de eerste editie van het Festival van de Journalistiek. 
Het waren twee dagen vol inspiratie en kennisdeling voor en 
door Mediahuisjournalisten.  

Binnen de pijler ‘ruimte voor talent’ werden in 2022 verschil-
lende programma’s gelanceerd om een meer diverse groep 
collega’s aan ons te binden. Samen ontdekken we hoe we 
vervolgstappen kunnen zetten om ervoor te zorgen dat een 
bredere groep mensen zich welkom en gewaardeerd voelt 
binnen Mediahuis. 

Tot slot komen binnen de duurzaamheidspijler ‘groene 
transitie’ de initiatieven aan bod om onze klimaatdoelen te  
halen door het reduceren van onze CO2 uitstoot. Mediahuis 
heeft zich verbonden aan het stellen van Science Based 
Targets. We hebben deze vertaald naar onze eigen organi-
satie en hebben acties opgestart om te groeien naar een 
klimaat-neutrale organisatie.  

Mediahuis wil door middel van onafhankelijke journalistiek een positieve 
bijdrage leveren aan mens en maatschappij. In het verlengde hiervan willen 
we eveneens een koploper zijn op het gebied van duurzaamheid. 

IMPACT:  
een programma van  
en voor heel Mediahuis 

Caroline Swanenberg

Hoofd Duurzaamheid

We moeten onze initiatieven 

tastbaar en zichtbaar maken

A
Het is mooi dat een brede groep van collega’s een bijdrage 
levert aan ons IMPACT-programma. Eén collega in het bijzon-
der verdient op deze plek een bijzondere vermelding, namelijk 
Marcella Breedeveld. Marcella, die inmiddels opnieuw haar rol 
heeft opgenomen binnen de economieredactie van NRC, was 
de afgelopen jaren frontrunner van het IMPACT-programma en 
mijn voorganster als Hoofd Duurzaamheid van de Mediahuis 
groep. Zij was vanuit haar rol een groot verbinder. 

Met trots neem ik het stokje van haar over en kijk ik ernaar uit 
om de volgende stappen te gaan zetten. Wat zijn de plannen 
voor de nabije toekomst? Deels leggen we de basis nog een 
keer goed neer. Geïnspireerd door nieuwe wetgeving zullen 
we onze rapportages en dasboards herijken en verrijken. Als 
vervolgstap in onze samenwerking met het Science Based 
Target initiatief zullen onze targets worden aangescherpt en 
waar nodig verder geconcretiseerd. 

Deze versterkte basis vormt het kader voor de roadmap 
van de komende jaren: een concreet stappenplan met als 
belangrijke uitdaging hoe we IMPACT tot een programma van 
ons allemaal maken. Het is de ambitie om steeds meer colle-
ga’s te verbinden, door het programma dicht bij onze kern te 
houden en de initiatieven tastbaar en zichtbaar te maken. 

Caroline Swanenberg

Hoofd Duurzaamheid
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Mediahuis steunt onafhankelijke  
Oekraïense nieuwsmedia

Een journalist van de nationale nieuwssite Liga.net, werkend vanuit een schuilkelder in Kyiv.

Dat Europa zich anno 2022 in een  
situatie van oorlog zou bevinden, 
hield wellicht niemand voor mogelijk. 
En toch is dat exact wat gebeurde in 
de vroege ochtend van 24 februari 
2022 toen Russische troepen Oekraïne 
binnenvielen.  

In tijden van crisis en conflict is onaf-
hankelijke journalistiek van cruciaal 
belang. Dat is waar Mediahuis onvoor-
waardelijk in gelooft. Naast het feit 
dat Mediahuisjournalisten uitgebreid 
verslag uitbrengen over de oorlog, niet 
alleen hier maar ook onder moeilijke 
omstandigheden ter plaatse, zocht 
Mediahuis het afgelopen naar een im-
pactvolle manier om ervoor te zorgen 
dat ook Oekraïense journalisten hun 
maatschappelijke opdracht kunnen blij-
ven vervullen en onafhankelijk kunnen 
blijven berichten. 

Via het Media Development Investment 
Fund (MDIF), een non-profit investe-
ringsfonds gevestigd in New York en 
partner van Mediahuis in het investe-
ringsfonds Pluralis (zie inzet), verleen-
de Mediahuis financiële en logistieke 
steun aan vijf onafhankelijke Oekraïense 
nieuwsmedia: de landelijke nieuwssite 
Liga.net (Kyiv), Melitopolske Vedomosti 
(Melitopol), Grivna (Kherson), de 
plaatselijke krant Molodoy Bukovinetz 
(Chernivtsi) en de grootste Oekraïense 
krant Express (Lviv). 

De financiële en logistieke steun 

maakten het voor deze media mogelijk 
om in uiterst moeilijke omstandig-
heden, maximaal te blijven opereren 
en verslaggeving te blijven doen. Zo 
konden leveringsproblemen in het 
oorlogsgebied verholpen worden en 
werd beschermende kleding, zoals 
kogelvrije vesten en helmen, gekocht 
voor de journalisten. In mei schonk 
Mediahuis 36 ton krantenpapier, een 
grondstof die vanaf de start van het 
conflict een strategisch belangrijk en 
schaars goed bleek te zijn. Tussen juni 
en december organiseerde het MDIF 
een extra levering van 177 ton papier 
aan de Association of Independent 
Press Publishers of Ukraine, die het 
papier dankzij Mediahuis kon aankopen 
tegen een zeer gunstige prijs en op 
haar beurt verder verspreidde onder de 
onafhankelijke kranten in de verschil-
lende regio’s van Oekraïne. 

De aanhoudende bombardementen op 
de Oekraïense energie-infrastructuur 
zorgden ervoor dat de meeste ste-
den, zelfs ver van de frontlinie, zonder 
verwarming en elektriciteit kwamen 
te zitten. De voorbije maanden werd 
vanuit het MDIF dan ook volop ingezet 
op het verdelen van laadstations of 
UPS-modules (Uninterruptible Power 
Source) om de stroomonderbrekingen 
van het elektriciteitsnet zoveel mogelijk 
op te vangen. 

De rol van de media in elke samenle-
ving is het verstrekken van accurate en 

objectieve informatie aan het publiek. 
Oekraïense nieuwsmedia doen er alles 
aan om zo goed mogelijk hun maat-
schappelijke rol te blijven vervullen 
in uiterst moeilijke omstandigheden. 
Mediahuis vindt het een eer hieraan 
een bijdrage te kunnen leveren. 

 Pluralis helpt onafhankelijke  
journalistiek vrijwaren 

Pluralis verenigt een groep 
van Europese mediabedrijven, 
stichtingen en impact-inves-
teerders en is een gezamenlijk 
initiatief van het in New York 
gevestigde Media Development 
Investment Fund (MDIF), de 
Koning Boudewijnstichting, Tinius 
Trust (Noorwegen) en Mediahuis. 
De investeringen van Pluralis 
zijn bedoeld om onafhankelijke 
nieuwsbedrijven te beschermen 
tegen eigendomsovernames die 
hun redactionele onafhankelijkheid 
in gevaar zouden kunnen bren-
gen, zodat de Europese burgers 
toegang blijven houden tot een 
pluraliteit van nieuwsbronnen. 
Pluralis heeft vandaag een be-
lang van 34% in Petit Press, de 
op een na grootste uitgeverij van 
Slovakije en een belang van 40% 
in het toonaangevende Poolse 
mediabedrijf Gremi Media, uitgever 
van Rzeczpospolita, een van de 
belangrijkste kranten in Polen. 
 

 Eerste editie Mediahuis Festival 
van de Journalistiek 

Op 18 en 19 mei 2022 kwamen zo’n 
150 collega’s van de Nederlandse en 
Belgische Mediahuistitels bijeen voor 
de allereerste editie van het Festival 
van de Journalistiek. Het waren twee 
dagen van nieuwe inzichten, 
kennisdeling, workshops, debatten en 
verwachte en onverwachte ontmoe-
tingen. Rasmus Nielsen, directeur van 
het Reuters Institute aan de Universiteit 
van Oxford, trapte de eerste editie van 
het Festival af met zijn inzichten in de 
meest recente ontwikkelingen in de 
wereld van de nieuwsmedia.  

Andere onderwerpen die aan bod 
kwamen waren onder meer de aantrek-
kingskracht van misdaadjournalistiek, 
de aanpak van regionale onderzoeks-
journalistiek, het gebruik van data om 
betere verhalen te schrijven en het juis-
te publiek te vinden, het succesrecept 
van podcasts en nog veel meer.  
Er waren deskundigen van buiten, maar 
vooral heel veel collega’s die op de 
verschillende podia vertelden over hun 
ervaringen.  

Het Festival van de Journalistiek krijgt 
op 16 mei 2023 een vervolg, met dit 
keer ook de collega’s uit Duitsland, 
Ierland en Luxemburg. 

Journalistiek die ertoe doet   
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Genderbalans

Leeftijd

Opleidingen

vrouw

man

62%

38%
Mediahuis

groep 65%

35%

56%
44%

Instroom
Management

Mediahuis
groep

Verhoudingen
leeftijd Mediahuis
groep

25 jaar en jonger

66 jaar en ouder

Van 26 tot en met 35 jaar

Van 36 tot en met 45 jaar

Van 46 tot en met 55 jaar

Van 56 tot en met 65 jaar

4%

22%

23%

26%

24%

1%

59%

67%

100%

19%

62%

28%

97%

34%Mediahuis Limburg

Mediahuis Nederland

Mediahuis Noord

Mediahuis België

Mediahuis Ireland

Mediahuis NRC

Medienhaus Aachen

Mediahuis Luxembourg

Percentage van het 
aantal medewerkers 
per organisatie die een 
opleiding hebben 
gevolgd

2.736

499

Het aantal mensen dat 
in 2022 een opleiding 

heeft gevolgd

Het aantal aangeboden 
opleidingen (virtueel en 
fysiek) in 2022

Mediahuis wil een organisatie zijn 
waar iedereen zich welkom en veilig 
voelt, ongeacht gender, cultuur, leef-
tijd, geaardheid, afkomst, geloof, enz. 
Wij vinden diversiteit en inclusiviteit 
belangrijk en willen om meerdere re-
denen een afspiegeling zijn van onze 
lokale samenleving. 

 Diverser en inclusiever  
in wat we doen 

Als mediabedrijf staan we in het hart 
van de samenleving. Het is onze op-
dracht om lezers juist en betrouwbaar 
te informeren, het nieuws te duiden en 
mensen te verbinden. Omdat onze me-
diamerken zich willen richten naar álle 
mensen binnen onze lokale samenle-
ving, moeten we sterke binding hebben 
met iedereen en met ieders verwach-
tingen. In de content die we brengen en 
in de manier waarop we dat doen, moe-
ten we vandaag dan ook meer de focus 
leggen op het bereiken van jongeren 
en lezers met een migratieachtergrond. 

 Diverser en inclusiever  
in wie we zijn  

Om meer verbinding te krijgen met alle 
groepen binnen de samenleving, en 
effectief een spiegel te zijn van onze 
omgeving, moeten we ook als organi-
satie diverser en inclusiever worden. 
Vandaag nemen we op dat vlak al 
verschillende initiatieven. Maar het 
kan en moet nog veel beter. Daarom 
hebben we het project All-in Mediahuis 
opgezet. Samen met al onze medewer-
kers moeten we kijken hoe divers en 

inclusief Mediahuis écht is. Waar we het 
goed doen, wat we over het hoofd zien 
en waar we nog serieuze vooruitgang 
kunnen boeken.  

We nemen initiatieven, communiceren 
erover, maar willen vooral ook bewust 
maken en iedereen betrekken. Wie 
ideeën heeft rond diversiteit en inclusie, 
of situaties ervaart die we als bedrijf 
anders en/of beter kunnen aanpakken, 
wordt uitgenodigd om een en ander 
met ons te delen. Op die manier gaan 
we samen voor meer diversiteit en 
inclusiviteit. 

Mediahuis Youth Lab 

Met het inschakelen van twaalf jonge-
ren op de redacties van De Standaard, 
Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en 
Het Belang van Limburg werd in België 
Mediahuis Youth Lab opgericht. 
De nieuwkomers worden gecoacht 
door ervaren journalisten, maar hebben 
zelf ook een belangrijke opdracht: de 
redacties een spiegel voorhouden en 
duidelijk maken hoe jongeren van-
daag het nieuws consumeren en welk 
nieuws hen bezighoudt. Mediahuis wil 
via Youth Lab meer binding krijgen met 
het jongerenpubliek en met lezers met 
een migratieachtergrond. 

Mediahuis Emerging Talent  
Mediahuis Ireland is in 2022 gestart 
met Mediahuis Emerging Talent (MET), 
een programma om jong talent met 
een passie voor journalistiek beter te 
identificeren. Op die manier wil men 
de diversiteit op de nieuwsredacties 
vergroten.  

Kandidaten werd gevraagd een korte 
video in te dienen waarin zij hun passie 
voor journalistiek uiteenzetten. Uit 
honderden inzendingen en na een 
intensieve selectieprocedure werden 

uiteindelijk zes kandidaten gekozen. 
Zij kregen een tweejarig contract en 
werken nu voor de online en gedrukte 
titels in Dublin en Belfast. 

Nationale Vitaliteitsweek 

Van 19 t/m 25 september 2022 vond 
in Nederland de jaarlijkse Nationale 
Vitaliteitsweek plaats. Dit initiatief wil 
werkend Nederland bewust maken 
van het belang van de eigen vitaliteit. 
Tijdens deze vijf dagen werden er 
verschillende activiteiten georgani-
seerd die gericht zijn op het versterken 
van de vitaliteit en het creëren van 
meer verbinding in het Nederlandse 
bedrijfsleven.  

Mediahuis Nederland deed voor de 
eerste keer mee aan de Nationale 
Vitaliteitsweek en bood een program-
ma aan met diverse vitaliteitsactivi-
teiten en interactieve workshops. Met 
voor ieder wat wils, van bijvoorbeeld 
een gezamenlijke lunchwandeling tot 
een power uurtje circuittraining. Ook 
rond mentale vitaliteit werden tal van 
inspirerende sessies georganiseerd, die 
online of live gevolgd konden worden.
Het programma werd door de mede-
werkers enthousiast ontvangen.  
Door deel te nemen aan de Nationale 
Vitaliteitsweek wil Mediahuis Nederland 
haar medewerkers helpen om zich vi-
taler te voelen en hun work/life balans 
in evenwicht te houden. Dat doen we 
via allerlei vormen van zorgverlof, maar 
ook door coaching- of sportprogram-
ma’s aan te bieden zoals de Fitcoins 
app waarbij stappen zetten beloond 
wordt, of de Mental Check Up, een ge-
sprek over iemands mentale fitheid.

All-in@ 
Mediahuis 

Ruimte voor talent  
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Mediahuis is op weg om een kli-
maat-neutrale organisatie te worden. 
Onze groene boekhouding is op orde 
en de doelstellingen zijn bekend: 
Mediahuis wil haar CO2 voetafdruk 
tegen 2030 met meer dan 50% ver-
minderen. Bovendien willen we tegen 
2050 een volkomen klimaatneutraal 
bedrijf zijn en de CO2 uitstoot netto 
naar nul gebracht hebben.  

Mediahuis heeft zich in 2021 verbonden 
aan het Science Based Targets initiative 
(SBTi), een project waar wereldwijd 
ruim 4.000 bedrijven aan meewer-
ken. Op basis van wetenschappelijk 
geformuleerde doelstellingen wordt 
bedrijven een duidelijk afgebakend pad 
aangereikt om hun emissies te ver-
minderen in overeenstemming met de 
doelstellingen van de Overeenkomst 
van Parijs. 

De belangrijkste doelstelling uit het 
Parijse klimaatakkoord is gekend: het 
drastisch beperken van de opwarming 
van de aarde tot ruim onder 2 gra-
den Celsius met een duidelijk zicht 
op 1,5 graad. Het is een doelstelling 
die alleen gehaald kan worden als 
naast overheden en gezinnen, ook 
ondernemingen grote inspanningen 

De weg  
naar een  
koolstofarme  
toekomst

CO2
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*  Prognose gebaseerd op huidig beleid    ** Doelstelling 

-11%

Mediahuis CO2-voetafdruk
In ktCO2-eq.

Scope 1 Scope 2 Scope 3

leveren. Ook Mediahuis wil hier haar 
verantwoordelijkheid nemen en het 
succes van onze organisatie op een 
verantwoorde en duurzame manier 
verzekeren. 

Het stellen van Science Based Targets 
zorgt ervoor dat wij moeten naden-
ken over het reduceren van onze CO2 
uitstoot. Daarbij kijken we kritisch naar 
onze gebouwen, ons wagenpark, ons 
energieverbruik en de inkoop van goe-
deren en diensten zoals bijvoorbeeld 
papier, distributie en ICT. Binnen het 
SBTi zijn deze onder te verdelen in drie 
scopes. 

Scope 1 staat voor  

circa 10% van de totale  

uitstoot van Mediahuis 

Scope 1 bevat de directe CO2 uitstoot-
veroorzaakt door eigen bronnen binnen 
onze organisatie. Dit is de uitstoot door 
onze eigen gebouwen en onze vervoer- 
en productie-gerelateerde activitei-
ten. Denk hierbij aan gasverbruik en 
brandstofverbruik van alles wat lease of 
eigendom is. In deze scope ligt de fo-
cus van Mediahuis op investeringen om 
gebouwen klimaatneutraal te maken en 
het eigen wagenpark te elektrificeren. 

Kritisch kijken naar onze CO2 uitstoot 
betekende alvast dat enkele entiteiten 
van de groep verhuisd zijn naar nieuwe 
gebouwen. Mediahuis Luxembourg, 
Medienhaus Aachen en Mediahuis 
Limburg hebben hun intrek genomen 
in kleinere kantoren die energiezui-
niger zijn. Mediahuis Nederland is 

teruggegaan naar één kantoor waar 
geïnvesteerd is in een klimaatsysteem. 
Ook bij Mediahuis Ireland heeft de 
volledige renovatie van het kantoor 
in Dublin en de verhuizing naar een 
nieuw Reach-pand de energieklasse 
verhoogd en heeft de sluiting van de 
drukkerij in Newry onze CO2 voetafdruk 
verkleind. 

De wagenparken van Mediahuis zijn 
verder geëlektrificeerd. Bij Mediahuis 
België is maar liefst 90% van de nieuwe 
wagens die in 2022 werden besteld, 
volledig elektrisch. Ook Mediahuis NRC 
heeft sinds 2022 een leaseregeling die 
100% gebaseerd is op elektrisch rijden. 

Scope 2 is goed voor  

circa 9% van onze  

totale uitstoot 

Scope 2 omvat de indirecte uitstoot van 
CO2 die ontstaat door de opwekking 
van elektriciteit, warmte en koeling die 
niet tot onze eigen onderneming be-
hoort, maar wel door onze organisatie 
wordt gebruikt. De focus in deze scope 
ligt op de aankoop van zoveel mogelijk 
groene energie. 

Binnen de Mediahuisentiteiten zijn 
verschillende energiescans gedaan 
en mogelijke energiebesparingen 
geïnventariseerd. Waar mogelijk is de 
switch naar groene energie gemaakt en 
in de gebouwen is de thermostaat lager 
gezet. Vanaf 2023 zal de stroom voor 
Mediahuis België groen zijn, volledig 
opgewekt uit hernieuwbare energie en 
dus zonder uitstoot. 

Scope 3 heeft met  

circa 81% de grootste  

impact op onze  

totale uitstoot 

In scope 3 gaat het over emissies die 
ontstaan als gevolg van de activiteiten 
van de organisatie, maar die voortko-
men uit bronnen die geen eigendom 
van de organisatie zijn en ook niet 
door ons beheerd worden. Het betreft 
uitstoot waarop wij als organisatie geen 
directe invloed kunnen uitoefenen. 
Denk hierbij aan de uitstoot door inkoop 
papier, distributie, technologie-da-
tacenter, woon-werkverkeer, zakelijk 
vliegverkeer, afvalverwerking, enz.. 

In deze scope overwegen we om zo-
veel mogelijk samenwerkingen aan te 
gaan of materialen aan te kopen die de 
laagste CO2 voetafdruk hebben. 90% 
van al het papier dat we gebruiken voor 
het drukken van onze kranten is gere-
cycled papier, de overige 10% is afkom-
stig van duurzaam beheerde bossen. 
Waar mogelijk zijn we overgeschakeld 
naar distributie met elektrische voertui-
gen. Ook is er kritisch gekeken naar de 
efficiency van onze distributieroutes. Zo 
werd o.a. de verspreiding van NRC in de 
ochtend én de middag teruggebracht 
naar één distributiemoment tijdens de 
ochtend. Hierdoor werd het aantal ge-
reden kilometers en daarmee de CO2

 

uitstoot in het Nederlandse distributie-
netwerk met 20% gereduceerd.

Groene transitie  



4140   MEDIAHUIS JAARVERSLAG 2022

Mediahuis blijft  
financieel kerngezond  
ondanks moeilijke 
marktomstandigheden 

et afgelopen jaar was een moeilijk 
jaar, na de twee coronajaren waar-
in Mediahuis grote stappen zette op 
het vlak van groei en rentabiliteit. De 
omstandigheden waarin we opereer-
den waren complex en uitdagend, met 
historisch hoge papierprijzen, inflatie, 
druk op de kwaliteit van de bedeling 

en stagnerende abonnementenaantallen. Maar dat is eerder 
beperkt gereflecteerd in onze operationele resultaten die 
met 155,7 miljoen euro slechts 10,4 miljoen lager waren dan in 
het topjaar 2021. Het nettoresultaat daalde van 117,3 miljoen 
euro naar 65,3 miljoen. In 2021 realiseerden we namelijk de 
meerwaarde op de verkoop van de Keesingparticipatie. In 
2022 werd het nettoresultaat daarentegen negatief beïnvloed 
door eenmalige kosten van herstructurering, waarvan die 
voor de sluiting van de drukkerijen in Luxemburg en Newry 
(Noord-Ierland) de voornaamste zijn. Deze eenmalige uitga-
ven zijn het gevolg van een continu streven naar operationele 
excellentie en het consequent afbouwen van de drukcapaci-
teit. We slagen er op deze manier in om onze processen snel 
aan te passen aan de dalende printvolumes en de noden 
van de digitale transformatie, en we behoeden tegelijk onze 
operaties voor groeiende vaste kosten als gevolg van externe 
factoren zoals inflatie. 

De autonome omzetgroei was met +0,6% eerder beperkt. 
Ondanks de stagnerende abonnementenaantallen en de 
verdere transitie van duur geprijsde printabonnementen naar 
goedkopere digitale formules, steeg de omzet uit abonne-
menten met 1,5% of 8,4 miljoen euro; dit voornamelijk als 
gevolg van een evenwichtig en data-gedreven prijsbeleid.  

De losse verkoopaantallen van de nieuwsmerken en de daar-
aan gerelateerde omzet daalden verder, in lijn met de markt. 
Op de advertentiemarkt slaagden we erin om autonoom een 
groei van 1,1% te realiseren, waarbij we digitaal sterk groei-
den en de printomzet goed standhield, ondanks moeilijke 
marktomstandigheden in voornamelijk België. Ook onze digi-
tale platformen Zimmo, Jobat en Carsireland knoopten terug 
aan met groei. De e-commerce activiteiten van de nieuws-
merken bevestigden hun sterke groei van de coronajaren, 
met een brutomarge die quasi gelijk was aan 2021. De voor 
Mediahuis Ireland belangrijke retailactiviteiten van Reach 
Group tekenden een mooie omzet- en margegroei op. Verder 
groeide de omzet van Mediahuis voornamelijk als gevolg van 
acquisities: in januari 2022 verwierven we 70% van het Duitse 
Medienhaus Aachen en in het laatste kwartaal 100% van de 
Ierse platformen Carzone en Switcher. Hiermee groeide de 
omzet van Mediahuis boven 1,2 miljard euro. 

Kristiaan De Beukelaer 
CFO Mediahuis groep

Historisch hoge 

papierprijzen wegen 

op de brutomarge
H
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2014

285

2015

433

2016

431

2017

642

2018

819

2019

858

2020

991

2021

1.131

2022

1.223Recurrente
bedrijfsopbrengsten
In miljoenen euro

2014

8

2015

25

2016

29

2017

31

2018

37

2019

51

2020

89

2021

126

2022

116

In miljoenen euro

Netto recurrent
resultaat

Operationeel resultaat plus financieel 
resultaat (inclusief resultaat 
deelnemingen in vermogens- 
mutatie), na aftrek van vennoot-
schapsbelastingen hierop 

2014

-75

2015

-152

2016

-122

2017

-164

2018

-162

2019

-201

2020

-66

2021

7

2022

-54

Netto schuld
In miljoenen euro

Liquide middelen min bank- 
schulden, exclusief operationele 
leaseverplichtingen onder IFRS16 
als schuld uitgedrukt 

2014

19

2015

49

2016

53

2017

54

2018

55

2019

66

2020

122

2021

166

2022

156

In miljoenen euro

Operationeel
resultaat

Bedrijfsresultaat exclusief
amortisatie van acquisitie-good-
will en niet recurrente resultaten  

Omzetverdeling
per land

België NederlandIerland Luxemburg Duitsland

27% 16% 4% 46% 7%

De brutomarge van de nieuwsmerken en andere print- 
activiteiten werden echter zwaar negatief beïnvloed door de 
historisch hoge papierprijzen, die op 24 maanden zo goed 
als verdrievoudigden. Exclusief Medienhaus Aachen leidde 
deze prijsstijging tot een meerkost van ruim 30 miljoen euro, 
met eenzelfde effect op de brutomarge en het operationeel 
resultaat. De kost per exemplaar voor bedeling steeg sterk, 
voornamelijk in Nederland, als gevolg van de inspanningen 
die werden gedaan om de kwaliteit van de bezorging op 
peil te houden en een algemene opwaartse druk op vergoe-
dingen van freelance krantenbedelers. De historisch hoge 
energieprijzen hadden slechts een beperkt effect gezien 
Mediahuis zich consequent wist in te dekken en hierdoor de 
volatiliteit van de energiemarkt nauwelijks impact had op 
onze kosten. Bij de vaste kosten wisten we de impact van de 
inflatie te beperken door verdere procesoptimalisaties en een 
goed kostenbeheer. 

Het balanstotaal van Mediahuis nam toe met 72 miljoen euro 
tot 1.180, voornamelijk als gevolg van de eerste consolidatie 
van de in 2022 verworven bedrijven Medienhaus Aachen 
(70%), Carzone en Switcher. Het eigen vermogen toewijsbaar 
aan de aandeelhouders bleef nagenoeg gelijk. Het aan het 
eigen vermogen toegevoegde nettoresultaat van 2022 en het 
positieve effect van gestegen discontovoeten op de pensi-
oenverplichtingen werden gecompenseerd door het in 2022 
aan de aandeelhouders uitgekeerde dividend en de inkoop 
van eigen aandelen. Voor het eerst heeft Mediahuis ook een 
significante minoriteit als gevolg van het verwerven van 70% 
in Medienhaus Aachen. Waar we eind 2021 voor het eerst 
sinds de start van Mediahuis netto schuldenvrij waren, ein-
digen we 2022 opnieuw met een beperkte nettoschuld van 
54,1 miljoen euro, waarbij Mediahuis de vermeldde acquisities 
financierde met bestaande bankfaciliteiten. Met een eigen 
vermogensratio van 41% en een financiële hefboom van 0,27 
blijft Mediahuis financieel solide en kerngezond.

De impact van 

de inflatie bleef 

beperkt door goed 

kostenbeheer
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 1.222,96

(91,97)

(525,59)

(402,71)

(2,29)

(1.022,56)

  200,40

(44,70)

  155,70

(26,61)

(28,27)

(1,64)

  99,18

(1,31)

  1,07

(5,40)

  0,63

  94,17

(28,71)

  65,46

  65,26

  0,20

  115,68

44   

Geconsolideerde balans  in miljoenen euro

Vaste activa

Goodwill en immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast

Financiële vaste activa tegen reële waarde

Uitgestelde belastingvorderingen

Overige lange termijn vorderingen

Vlottende activa

Voorraden

Handels- en overige vorderingen

Belastingvorderingen

Overige vlottende activa

Geldmiddelen en kasequivalenten

Activa aangehouden voor verkoop

TOTAAL ACTIVA

Eigen vermogen

Belangen van derden

Langlopende verplichtingen

Rentedragende leningen en overige langlopende financieringsverplichtingen

Lease verplichtingen

Pensioenen en andere personeelsbeloningen

Voorzieningen

Overige langlopende schulden

Uitgestelde belastingverplichtingen

Kortlopende verplichtingen

Rentedragende leningen en overige kortlopende financieringsverplichtingen

Lease verplichtingen

Afgeleide financiële instrumenten

Handelsschulden en overige verplichtingen

Ontvangen vooruitbetalingen

Pensioenen en andere personeelsbeloningen

Voorzieningen

Belastingschulden

Personeelsgerelateerde schulden

Overige kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

Eigen vermogen / Totaal vermogen

Netto financiële kas / (schuld) positie *

Netto financiële schuld / REBITDA

972,37

  678,07

  198,90

  36,99

  35,28

  8,63

  14,50

  206,59

  20,92

  125,90

  4,13

  23,31

  32,33

  0,93

  1.179,89

  483,62

  10,71

  223,26

  0,02

  144,16

  20,42

  4,72

  3,83

  50,11

  462,30

  86,40

  22,85

  0,00

  98,00

  106,91

  7,49

  13,58

  13,31

  58,30

  55,46

  1.179,89

41,0%

(54,09)

  0,27

  893,12

  619,47

  183,20

  42,95

  20,70

  9,91

  16,89

  214,42

  15,15

  120,80

  0,23

  28,91

  49,33

  0,00

  1.107,54

  482,48

  0,94

  214,17

  0,03

  136,89

  29,54

  1,45

  3,73

  42,53

  409,95

  42,25

  22,29

  0,01

  91,57

  110,41

  12,29

  15,20

  8,90

  56,01

  51,02

  1.107,54

43,6%

  7,05

 - 

31/12/2022 31/12/2021 Geconsolideerde resultatenrekening  in miljoenen euro

 1.130,79

(59,33)

(489,52)

(361,89)

(4,23)

(914,97)

  215,82

(49,72)

  166,10

  24,66

(27,58)

(18,57)

  144,61

  0,01

  0,84

(4,67)

  1,83

  142,62

(25,73)

  116,89

  117,32

(0,43)

  125,70

RECURRENTE BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Grond- en hulpstoffen

Diensten en diverse goederen

Personeelskosten

Overige recurrente bedrijfskosten

Recurrente bedrijfskosten

REBITDA

Operationele afschrijvingen

 OPERATIONEEL RESULTAAT

Niet recurrente resultaten

Niet operationele afschrijvingen en amortisatie

Bijzondere waardeverminderingen en boekverliezen

EBIT

Resultaten uit financiële activa

Overige financiële opbrengsten

Financiële kosten

Aandeel in winst (verlies) van ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast

Resultaat voor belastingen

Winstbelasting

NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

Toerekenbaar aan:  

 - Aandeelhouders van de groep

 - Minderheidsaandeelhouders

NETTO RECURRENT RESULTAAT VÓÓR AMORTISATIE GOODWILL

2022 2021

Alle cijfers in miljoenen euro Mediahuis stelt een geconsolideerde jaarrekening op onder toepassing van IFRS* Rentedragende leningen minus geldmidddelen, exclusief IFRS 16 lease verplichtingen
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ColofonBestuur & Management

Mediahuis Groep Team 2022 

Koos Boot CEO Mediahuis Noord 

Kristiaan De Beukelaer  CFO Mediahuis groep 

Andreas Müller CEO Medienhaus Aachen 

Paul Peckels CEO Mediahuis Luxembourg 

Geert Steurbaut Secretaris-Generaal Mediahuis groep 

Peter Soetens CEO Technology & Product Studio

Dominic Stas CEO Mediahuis NRC 

Maurice Ubags CEO Mediahuis Limburg 

Peter Vandermeersch CEO Mediahuis Ireland 

Martine Vandezande Group HR Director 

Rien van Beemen CEO Mediahuis Nederland 

Koen Verwee CEO Mediahuis België 

Paul Verwilt  COO Mediahuis groep 

Gert Ysebaert  CEO Mediahuis groep 

Raad van Bestuur

Voorzitter

Thomas Leysen

Ondervoorzitter

Jan Baert 

Bestuurders

Arian Buurman 

Bruno de Cartier 

Patrick Hermans 

Peter Hinssen 

Anouk Mertens 

Guus van Puijenbroek 

Jan Suykens  

Philippe Vandeurzen 

Philippe Vlerick 

Directiecomité

Gert Ysebaert  CEO 

Kristiaan De Beukelaer  CFO

Paul Verwilt  COO

De leden van de Raad van Bestuur tijdens een bezoek aan Ierland, samen met een aantal leden van de groepsdirectie.

Redactie en coördinatie

Eindredactie

Fotografie directiecomité

Graphics

Vormgeving

Art direction

Veel dank aan de fotoredacties van onze nieuwsmerken.

Maud Dekker 
Frank Jaspers

An Steylemans

Sally Tipper

Lars van den Brink

Pepijn Barnard

Nandan Lemmers 
Yannick Mortier

Anne-Marije Vendeville

2023 | www.mediahuis.com
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Een studente in de jurk die ze 
zou hebben gedragen voor haar 
schoolbal, poseert voor een foto 
tussen de ruïnes van haar school  

in Kharkiv, Oekraïne.
Foto Anadolu Agency/Getty Images
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