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 Mediagebruik is 
 in volle transformatie. 

 De Persgroep ook. 
De consument kijkt, leest en 
luistert waar en wanneer het 

past, offline of online. Hij 
verwacht interactie en een 

aanbod op maat. Daar maakten 
we in 2015 werk van.
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“De toekomst van uitgeven is uitgeven, 
maar dan anders.” 

 
Christian Van Thillo 

CEO DE PERSGROEP

ONTMOET CHRISTIAN VAN THILLO

DAG 1
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“WE KRIJGEN DAGELIJKS BIJNA 

6 MILJOEN
BEZOEKERS

OP ONZE WEBSITES.”

In 2015 heeft onze groep opnieuw een kwan-
tumsprong gemaakt. Dankzij de toevoeging van 
Berlingske Media en Wegener zijn we een internati-
onaal mediabedrijf geworden met belangrijke markt-
posities in België, Nederland en Denemarken. Het 
was een bijzonder intensief jaar waarin ik met tal van 
managers en hoofdredacteuren heb gewerkt om de 
nieuwe groep vorm te geven: nieuwe mensen van be-
drijven die vorig jaar onze groep vervoegden en oude 
bekenden die al jaren bij De Persgroep werken. Ik was 
vaak trots om zoveel talent samen te zien, allemaal 
spilfiguren die met hun teams ons bedrijf maken tot 
wat het is: een succesvol internationaal mediabedrijf 
in volle transformatie. Sommigen werken in televisie, 
anderen maken radio, websites, kranten, of staan in 
voor advertentieverkoop of marketing. Er zitten cijfe-
raars tussen, IT-ers en digitale experten. Nog anderen 
leiden onze drukkerijen of distributie. Het is een bont 
gezelschap van mensen met bijzondere vaardigheden 
en unieke talenten. Wat hen allen bindt, is de passie 
voor ons vak en de ambitie om prachtige media te 
maken in een sterk bedrijf. Er zijn ontelbaar veel din-
gen veranderd in onze sector en in onze groep, maar 
dat blijft in mijn ogen de ingesteldheid waarmee we 
al die jaren onze successen boekten en onze misluk-
kingen te boven kwamen. We zijn constant in bewe-
ging, op zoek naar wat beter kan en we doen dat met 
realiteitszin en optimisme. We doen het ook samen. 
Zelf noemen we het “de Persgroep-spirit”. Het is onze 
manier om samen aan de toekomst te werken. 

De Persgroep staat voor een dubbele uitdaging: luk-
ken in de multimediale transformatie en snelheid 
maken met een veel grotere organisatie. De herstruc-
turering en integratie van Wegener en Berlingske 
Media was een loodzware oefening die bijzonder veel 
energie gevergd heeft. Het bepalen van een nieuwe 
visie en het uittekenen van een duidelijke strategie 
en aangepaste organisatie hebben ons het hele jaar 
door bezig gehouden. Daarnaast hebben we nieuwe 
transacties afgerond: de overname van vier tijdschrif-
ten van Sanoma, de verkoop van de lokale media van 
Berlingske en de overname van het digitale telecom-
bedrijf Mobile Vikings. 

Het resultaat is een nieuwe Persgroep die 
met meer dan 5400 medewerkers in drie 
landen actief is. Vorig jaar maakten we een omzet 
van ruim 1,3 miljard euro met een EBITDA van net 
geen 200 miljoen euro. Dat is zonder meer prachtig 
en we zijn er best trots op, maar we moeten deze grote 
organisatie nu ook gaan omvormen tot een succesvol 
multimediaal bedrijf. De digitale revolutie heeft een 
enorme impact op onze sector. Traditionele mediabe-
drijven krijgen rake klappen van technologiebedrij-
ven die de wereld veroveren met tal van opwindende 
digitale innovaties. Dat is gewoon een feit. Wereld-
wijde spelers zoals Google en Facebook halen hun 
omzet bijna exclusief uit advertenties en het gaat om 
tientallen miljarden euro’s. Er is dus op zeer korte tijd 
en op massale schaal omzet weggevloeid van talloze 
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mediabedrijven naar enkele nieuwe digitale spelers. 
Dat is wat mediabedrijven het hardst getroffen heeft 
en ook onze groep heeft daar best last van. Natuurlijk 
speelt ook het gegeven dat mensen gratis toegang 
hebben tot een gigantisch aanbod van nieuws en 
entertainment, waardoor ze minder kranten en tijd-
schriften kopen. Maar die trend verloopt vrij traag en 
precies dankzij het internet slagen uitgevers erin vele 
nieuwe lezers te bereiken. 

De Persgroep heeft zijn succes te danken aan een on-
wrikbaar geloof in de kracht van excellent gemaakte 
media om mensen te informeren, te inspireren en te 
amuseren. We doen dat al heel lang op papier, via 
de kabel en de ether. Een achttal jaar geleden, toen 
mobiel internet doorbrak met de komst van smart- 
phones en later tablets, zagen we tal van nieuwe mo-
gelijkheden om ons vak anders te gaan beoefenen. 
We begonnen snellere nieuwssites te maken die zich 
aanpasten aan elke schermgrootte. Video online werd 
ontwikkeld. We maakten apps om de krant digitaal te 
lezen of om online televisie te kijken. We investeerden 
in nieuwe digitale diensten zoals job-, technologie- en 
autosites. We deden al die dingen zonder altijd te 
begrijpen waar het zakelijk zou toe leiden, maar we 
voelden dat het bepalend was voor onze toekomst. 
Sommige vernieuwingen werkten terwijl andere 
totaal mislukten. Geleidelijk aan groeide het inzicht 
dat de kern van ons vak hetzelfde zou blijven, maar 

dat de invulling fundamenteel zou veranderen. De 
toekomst van uitgeven is uitgeven, maar dan anders. 
De toekomst van broadcasting is broadcasting, maar 
dan anders. Dat is de visie van waaruit we onze multi-
mediale strategie zijn gaan bepalen: onze traditionele 
kernactiviteiten zijn de bakermat waarop we ons digi-
taal zullen vernieuwen. Daarnaast hebben we beslist 
om in te zetten op schaalvergroting met een gerichte 
overnamestrategie. Onze groep heeft nu de middelen 
om de transformatie waarvan we dromen te verwe-
zenlijken. De geplande investeringen in IT en digitale 
ontwikkeling hadden we met de vroegere Persgroep 
nooit kunnen dragen.

Innoveren vanuit je kernactiviteiten betekent 
dat je focus behoudt op het maken van de 
best mogelijke media op alle platformen. Ik 
denk dat dit de reden is waarom onze mediamerken 
het zo goed blijven doen. Maar succes bij het publiek 
volstaat niet om een sterk mediabedrijf te bouwen. 
We moeten ook succesvol zijn op de advertentiemarkt 
en daar zien we een snel groeiende verschuiving van 
klassieke media naar de grote digitale spelers. 

Google en Facebook halen hun omzet bijna uitslui-
tend uit advertenties en ze zijn daar ontzettend goed 
in. Hun digitale platformen bereiken miljarden consu-
menten waarover ze heel veel weten. Big data, dat is 
waar het vandaag allemaal om draait in de marketing- 

 
 

“DE PERSGROEP 
TELT VANDAAG MEER DAN 

5 400
MEDEWERKERS

VERSPREID OVER 
DRIE LANDEN.”
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en advertentiewereld. Er is een gigantische industrie 
uit ontstaan. De grote advertentie- en marketinggroe-
pen zoals WPP, Publicis en Omnicom, hebben gedu-
rende de voorbije jaren een metamorfose ondergaan. 
Ze geven nog steeds strategische marketingadviezen 
en ze kopen nog altijd mediaruimte in voor hun klan-
ten. Maar een groot deel van hun business komt nu 
uit het leveren van digitale diensten. Dat heeft een 
enorme invloed op de evolutie van het marketing- en 
reclamevak. Wij hebben daar nog een lange weg af te 
leggen, te beginnen met het genereren van veel meer 
en veel betere data. We krijgen bij De Persgroep dage-
lijks bijna zes miljoen bezoekers op onze websites. Dat 
is een massaal bereik dat een enorm potentieel biedt 
op voorwaarde dat we een datastrategie kunnen ont-
wikkelen waardoor onze adverteerders rechtstreeks 
met hun doelgroep kunnen communiceren. Het is 
een van onze grootste prioriteiten: van big data naar 
smart data, totale transparantie, juiste context, hoge 
zichtbaarheid, effectieve automatisering en geen irri-
terende reclameformaten. Daarnaast zetten we in op 
online video, mobiel, native advertising en nieuwe 
digitale diensten. Dat is wat onze adverteerders willen. 

Ondanks het feit dat we al vele jaren digitaal 
actief zijn, is mijn aanvoelen dat we nu pas 
zien hoe we een multimediaal verdienmo-
del kunnen ontwikkelen dat ons structureel 
versterkt. We hebben vorig jaar bijzonder succesvol 

afgesloten, maar de echte transformatie van De Pers-
groep is nu pas gestart en dat wordt ons nieuw avon-
tuur van de komende jaren. De iconische oprichter 
van Amazon, Jeff Bezos, noemde zijn hoofdkwartier in 
Seattle “Day 1”. Op een koperen plaat naast de ingang 
legt hij uit waarom: “There’s so much stuff that has yet 
to be invented. There’s so much new that’s going to 
happen. People don’t have any idea yet how impactful 
the Internet is going to be and that this is still Day 1 in 
such a big way”. 

Dat de technologische revolutie alleen maar zal ver-
snellen, staat vast. Begrijpen hoe dit het menselijk 
gedrag en onze maatschappij verandert, is essentieel. 
Meer dan ooit is het onze passie voor onze lezers, kij-
kers, luisteraars, surfers én adverteerders die leidend 
zal zijn in alles wat we doen. Ook voor ons is het Day 1. 

Christian Van Thillo 
CEO DE PERSGROEP
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 Ieko Sevinga, lid van de Raad van Bestuur

 Léon Seynave, lid van de Raad van Bestuur

 Emmanuel Van Thillo, lid van de Raad van Bestuur

 Eric Verbeeck, lid van de Raad van Bestuur

 Ludwig Criel, voorzitter van de Raad van Bestuur

ONTMOET DE

RAAD 
VAN BESTUUR
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In ons vorige verslag meldden wij u dat de jaarcijfers 
over 2015 grondig beïnvloed zouden worden door 
de overname van Mecom die in februari 2015 werd 
afgerond, waardoor de activiteiten van Wegener in 
Nederland en Berlingske Media in Denemarken vanaf 
maart in de consolidatie van De Persgroep werden op-
genomen. Later op het jaar breidde De Persgroep haar 
magazineportfolio in België uit door de overname van 
vier magazinetitels van de Sanoma-groep, een overna-
me die vanaf september effectief werd.

De geconsolideerde rekeningen over het boekjaar 
2015 die ik u namens de Raad van Bestuur mag 
voorstellen, zetten de omvang van deze acquisities 
goed in de verf: de bedrijfsopbrengsten stegen met 
maar liefst 52 % tot 1334 miljoen euro. De financiële 
resultaten kenden een even opmerkelijke groei met 
een EBITDA van 199 miljoen euro (+ 44 %), een netto 
cashflow van 170 miljoen euro (+ 52 %) en een netto 
courante winst van 110 miljoen euro (+ 49 %).

Niettegenstaande deze acquisities en de kostprijs ver-
bonden aan de integratie ervan, blijft De Persgroep er 
een gezonde financiële structuur op nahouden. Per 
balansdatum bedroeg de netto financiële schuldpo-
sitie slechts 47 miljoen euro, wat een schuldratio ten 
aanzien van de exploitatiecashflow van amper 0.24 
inhoudt.

Deze sterke financiële resultaten en gezonde 
balansstructuur laten De Persgroep toe om 
blijvend te investeren in de digitale trans-

formatie van haar activiteiten, en om nieuwe 
acquisities te onderzoeken die haar marktpo-
sitie in de drie thuismarkten verder verstevi-
gen. Zo heeft de groep onlangs een veelbelovende 
uitbreiding van haar mobiele activiteiten weten te re-
aliseren dankzij de acquisitie van Mobile Vikings door 
MEDIALAAN.

Gelet op het succesvolle track record van het manage-
ment van de groep, zal de Raad dergelijke nieuwe 
opportuniteiten met veel interesse onderzoeken. Door 
de uitbreiding van de activiteiten van de groep tot een 
derde thuismarkt in Denemarken, neemt de Raad zich 
tevens voor om de nodige aandacht te blijven schen-
ken aan de uitbouw van een toekomstbestendige ma-
nagementstructuur.

De Raad is er zich van bewust dat de opmerkelijke 
expansie van De Persgroep de vrucht is van de niet 
aflatende inzet van al onze medewerkers. Namens de 
Raad wens ik dan ook de meer dan 5400 medewer-
kers van de groep, in België, Nederland en Denemar-
ken, te feliciteren voor de passie waarmee ze elke dag 
opnieuw gestalte geven aan dit unieke mediabedrijf.

Ludwig Criel
VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

GESLAAGDE 

EXPANSIE
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ENKELE 
HOOGTEPUNTEN

UITBREIDING NAAR HET 
NOORDEN

De Persgroep is nu actief in België, Nederland én 
Denemarken. Want in 2015 gaf de Nederlandse Me-
dedingingsautoriteit (ACM) haar goedkeuring voor de 
overname van het Britse Mecom. Zo kwamen er twee 
toonaangevende uitgeverijen mee aan boord: Ko-
ninklijke Wegener in Nederland en Berlingske Media 
in Denemarken.

Sterke merken: lokaal en nationaal
Wegener heeft meer dan honderd huis-aan-huiskran-
ten en zeven regionale nieuwsmedia in zijn portefeuil-
le. Berlingske Media scoort met nationale en regiona-
le dagbladen, websites en radiozenders.

Al in de zomer van 2014 liet De Persgroep haar oog 
vallen op Mecom. Maar de ACM wenste grondig te on-
derzoeken of de overname van Wegener geen nadeli-
ge gevolgen zou teweegbrengen voor de concurrentie 
in de Nederlandse krantenmarkt en opende een twee-
de onderzoeksfase. Op 11 februari 2015 kreeg De 
Persgroep groen licht voor de overname: het startsein 
voor de integratie en een nieuw verhaal.

Media maak je niet alleen
De Persgroep telt na de overname meer dan 5400 
medewerkers. Dat vraagt natuurlijk om een aange-

paste bedrijfsstructuur. Daarom kreeg Rudy Bertels 
een nieuwe opdracht binnen de groep – na 17 jaar 
ervaring als CEO bij De Persgroep Publishing. Als COO 
is hij nu verantwoordelijk voor álle publishing-activi-
teiten in België, Nederland en Denemarken. Bij de 
Persgroep Publishing kwam Koen Verwee als nieuwe 
CEO aan het stuur.

De structuur van De Persgroep bestaat nu uit:
• De Persgroep Publishing
• MEDIALAAN
• Mediafin
• De Persgroep Nederland
• Qmusic Nederland
• Berlingske Media  
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NEDERLANDSE 
REGIOKRANTEN: 

DIKKER EN BETER

De zeven regionale kranten van Wegener vonden in 
2015 onderdak bij De Persgroep. Een opfrisbeurt was 
de eerste stap van de vernieuwingsoperatie. Ze zijn 
beter én dikker, met een extra katern en op zaterdag 
een magazine.

Nieuws op mensenmaat
Meer ruimte voor nieuws, sport, cultuur én 
entertainment. Dat is het effect van de 
vernieuwing. En het beste moet nog 
komen. Want de regiokranten kiezen 
voortaan voor een nieuwe journa-
listieke aanpak: verrassender, 
toegankelijker en met veel per-
soonlijke verhalen.

Met hart & ziel
Kers op de taart van de vernieu-
wing is het extra &-katern, dat 
van dinsdag tot vrijdag bij de 
bladen zit. Twaalf pagina’s met 
een optimistische toon, over wat 
mensen bezighoudt en raakt. En over 

alledaagse dingen. Hart & Ziel, Geld & Goed, Uit & 
Thuis en Binnen & Buiten: de titels van deze katernen 
spreken boekdelen.

Magazine op zaterdag
In het weekend is het tijd voor sport – ook in de re-
gionale kranten. Het nieuwe &Magazine geeft je nog 
meer leesvoer. Persoonlijke verhalen, reportages, 
stijlverhalen over mode en interieur... en elk weekend 
een interview met een bekende Nederlander. 

Vernieuwing in de kijker
De vernieuwing gaat gepaard met een straffe marke-
tingcampagne. In de kranten, op radio, televisie en 
posters en via digitale kanalen. 
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wilt en wanneer je wilt. Live of uitgesteld. Op je com-
puter, tablet of smartphone. Op de startpagina kijk je 
rechtstreeks, op de tv-gids ontdek je je nieuwe favo-
riete programma’s per zender, en de programmagids 
loodst je door het aanbod over de zenders heen. Zo 
hoef je nooit meer te vechten voor de afstandsbedie-
ning.

KADET, waar draken, superhelden en 
ontdekkingsreizigers thuis zijn
Star Wars Rebels, Ultimate Spiderman en Transfor-
mers. De nieuwe kinderzender KADET gaat voor actie 
en avontuur. Gemaakt voor helden van 8 tot 12 jaar... 
én hun ouders.

Disney in huis
De samenwerking met Disney verloopt op twee vlak-
ken: commercieel én programmatisch. MEDIALAAN 
neemt de mediaregie in handen voor Vlaanderen en 
Wallonië. En dankzij de samenwerking zie je vandaag 
heel wat nieuwe live-actionseries, animatiereeksen en 
Disneyfilms op tv. Samen met KADET is het een kinder- 
aanbod om van te snoepen. 

TOPICS: KIES ZELF JE 
DAGELIJKSE PORTIE 

NIEUWS

Een nieuwsapp die alleen toont wat jij wilt lezen? Dat 
is Topics, jouw gepersonaliseerde digitale nieuwsover-
zicht. Want wat voor de ene een fait divers is, is voor de 
andere groot nieuws. Met het nieuwsplatform Topics 
stel je zélf je krant samen.

MEDIALAAN: 
VIER OP EEN RIJ

 
Ook MEDIALAAN liet van zich horen in 2015. Met een 
overname, een onlinetelevisieplatform, een nieuwe 
kinderzender en een Disney-deal.

MEDIALAAN neemt Mobile Vikings over
In oktober kondigde MEDIA-
LAAN de overname aan van vir-
tuele netwerkoperator Mobile 
Vikings. Daarmee wordt het 
mediabedrijf een belangrijke 
nieuwe speler in de mobie-

le sector. De sterke betrokkenheid van de mobiele 
dienstverlener met zijn gebruikers gaf de doorslag 
voor de overname. We bouwen die hechte community 
nu verder uit. 

Stievie wie? Stievie FREE! 
Met het nieuwe onlinetelevisieplatform Stievie FREE 
kijk je gratis naar zes zenders: VTM, 2BE, Vitaya, VTM-
KZOOM, Qmusic en KADET. Je kijkt wat je wilt, waar je 
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Mix en match uit dertien dagbladen
Gebeten door wetenschap, zot van sport of een pas-
sie voor politiek? Vertel ons wat je interesses zijn. Een 
slim computeralgoritme selecteert voor jou uit dertien 
Vlaamse en Nederlandse kwaliteitskranten – dat zijn 
zo’n vijftienduizend artikels per week. En je krijgt alles 
lekker overzichtelijk op één plek: op je computer, ta-
blet of smartphone. Zo heb je het nieuws altijd op zak. 

Krijg er de beste berichten van de dag bij
Naast jouw eigen nieuwsselectie krijg je elke dag 
een aantal must reads. Dat zijn de beste artikels 
uit al onze kranten. Zo blijf je ook op de hoog-
te over andere thema’s. En praat je op het 
werk zowel mee over de winnaar van het 
veldrijden, de speech van de Amerikaanse 
president als de laatste toppers in The Voi-
ce van Vlaanderen. 

De nieuwsapp wordt nu uitvoerig getest en 
zal later dit jaar beschikbaar zijn voor ieder-
een. 

STERKE TITELS, 
NIEUWE THUIS

De Persgroep is een evenwichtige mix van nieuws- en 
entertainmentmedia. Dus happen we toe wanneer er 
zich een buitenkansje voordoet. In mei 2015 bijvoor-
beeld: toen HUMO, Story, TeVe-Blad en Vitaya een 
thuis zochten.

Uitdagende markt
Na het akkoord tussen De Persgroep en Sanoma was 
de Belgische Mededingingsautoriteit aan zet. Op 4 
augustus kwam er groen licht voor de overname – tijd 
voor het échte werk! HUMO, Story, TeVe-Blad en Vitaya 
vonden onderdak bij De Persgroep. 
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Talent voor papier én digitaal
Jörgen Oosterwaal keerde terug naar HUMO, zijn 
oude liefde waar hij als journalist en hoofdredacteur 
furore maakte. Hij rekent er op Bart Vanegeren, die als 
adjunct-hoofdredacteur mee de vernieuwingsoperatie 
in goede banen leidt. Een vlijmscherp blad maken is 
het doel. Boordevol humor, nieuws en spraakmakers. 
Een blad waar de digitale generatie voor valt.

Ook Story kreeg nieuw talent in zijn rangen. An Mes-
kens kwam over van Dag Allemaal en zorgt nu voor 
een nieuw elan op de redactie. Zo blijft Story je ver-
rassen.

DE PERSGROEP IN DE 
PRIJZEN 

 
In 2015 vielen verschillende titels van De Persgroep 
in de prijzen. Zo werd De Morgen verkozen tot Medi-
um van het Jaar tijdens de Merit Awards. Daarnaast 
mocht de krant ook de award voor World’s Best Design 
Newspaper in ontvangst nemen. In november volgde 

dan de bekroning tot de European Newspaper of the 
Year, één van de hoogste onderscheidingen in Euro-
pa voor concept en design van een dagblad. Ook de 
marketeers van De Morgen gingen met een prijs aan 
de haal. De campagne ‘Meer inzicht. Meer zalm.’ kreeg 
de INMA-award in de categorie Best Brand Awareness 
Campaign Across Platforms.

Bij de Volkskrant wonnen drie journalisten een Tegel, 
de belangrijkste journalistieke prijs van Nederland.

Ook grote waardering voor MEDIALAAN. Wauters vs. 
Waes (VTM en Eén), Het Lichaam van Coppens (VTM) 
en het tweede seizoen van Safety First (VTM) won-
nen een gouden medaille op WorldMediaFestival in 
Hamburg. Het 2BE-programma En toen kwam ons ma 
binnen won een Rockie Award in de categorie Sketch 
& Comedy. 

QMUSIC ZET LUISTERAARS 
EN MUZIEK CENTRAAL

Meer actie en interactie. Dat is de missie van het nieu-
we Qmusic in Vlaanderen en Nederland. De radiozen-
der kreeg op 31 augustus een nieuwe look-and-feel en 
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een aangepast logo. Jonge radiotalenten hebben een 
meer prominente plek – geruggensteund door erva-
ren klasbakken. En de luisteraars staan nóg centraler 
in de ether. Because you make us Q.

REALO EN DE PERSGROEP 
SPRINGEN IN HET 

HUWELIJKSBOOTJE

Wat hebben vastgoed en media met elkaar te maken? 
Sinds 2015 heel wat. Want Realo en De Persgroep 
richtten voor België een joint venture op – 50/50. 

Slim product...
Realo.be is een vernieuwende speler op de immo-
markt. De website vermeldt niet alleen de klassieke 
huis-tuin-en-keukengegevens. Je vindt er ook een 
mobiliteitsscore, de dichtstbijzijnde scholen, apothe-
kers en supermarkten, en een waardebepaling van 
elke woning.

…en mediakracht
De link met onze onlinediensten was snel gemaakt. 
We koppelen het sterke technologische product van 
Realo aan de mediapower en de expertise van De 
Persgroep. 

DATA CONNECT LINKT 
BELEGGERS EN FONDSEN

Lezersprofielen linken aan fondsen op De Tijd en 
L’Echo. Dat doet Data Connect. Zo maken we het adver-
teerders nog gemakkelijker om zich te richten naar de 
juiste beleggers. Gebruikt de lezer onze Fund Finder 
om te speuren naar fondsen? Dan krijgt hij het over-
zicht van zijn vorige zoekopdrachten. Ook laten we 
zien welke fondsen anderen bekeken. En leest hij later 
een nieuwsartikel online? Dan tonen we hem de fond-
sen die beleggen in dat bedrijf. Mét de mogelijkheid 
voor adverteerders om er een gesponsorde link bij te 
plaatsen. Die datagedreven marketing passen we toe 
op 89 procent van het websiteverkeer. 





 Ontmoet ons publiek  

 Maak kennis met 
 onze lezers, kijkers, 

 luisteraars en surfers 

De Persgroep is meer dan 
ooit synoniem voor een groot 
bereik. Het publiek weet onze 

titels te smaken, off- en online, 
van Kopenhagen tot Brussel.
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ONTMOET ONS 

PUBLIEK

KELLY WALTERS
luisteraar van Qmusic Nederland 
27 jaar, uit Den Bosch (Nederland)

DELPHINE DEWILDEMAN
lezer via mobiele app De Morgen
32 jaar, uit Heuvelland (België)

“De sterkte van De Morgen zit in de diepteartikels en 
opiniestukken. Geen sensatie, maar inhoud. Ik lees De 
Morgen ‘s morgens én ‘s avonds. Zo mis ik niets van 
wat er in de wereld gebeurt. Wat ik lees, hangt af van 
de actualiteit. Maar de filmrecensies verslind ik altijd. 
Ik heb alleen mijn DM Magazine nog op papier. De 
rest van de krant lees ik op mijn smartphone. De app 
is razendsnel, mooi en luchtig vormgegeven. Zo begin 
je met plezier ook aan de lange artikels. En je neemt 
de krant overal gemakkelijk mee naartoe: in zetel, bad 
én bed.”

“In 1985 leerde ik mijn echtgenote kennen. Zij was 
lezer van de Volkskrant en ik volgde snel. Sindsdien 
ben ik hondstrouw en lees ik mijn krant élke dag, 
altijd op papier. Vooral het economische en politieke 
nieuws spreekt mij aan. En dat komt in de Volkskrant 
ruim aan bod. Ik vind er achtergrond en inzichten bij 
de actualiteit – voorbij de waan van de dag. Mijn snel-
le nieuwshap krijg ik wel van de televisie, maar voor 
mijn krant neem ik graag de tijd. Zeker in het week-
end. Dan lees ik ook het magazine helemaal uit. Nee, 
mijn Volkskrant wil ik geen dag missen.”

WILLIAM VAN VESSEM
lezer van de Volkskrant
59 jaar, uit Amsterdam (Nederland)

“Wanneer ik ‘s morgens in de auto stap, is het tijd voor Qmusic. 
Want Mattie & Wietze zijn mijn ideale gezelschap voor onderweg. 
Ook tijdens het werk blijft Qmusic dicht bij mij in de buurt. Zo hoor 
ik als eerste de nieuwste hits. En ik moet altijd weer lachen om de 
leuke filmpjes op de website. Qmusic is écht mijn radio: veel vari-
atie in de muziek en op tijd een gezellige babbel. Grappig, soms 
serieus, en altijd leuk om naar te luisteren.”
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“Dag Allemaal betekent: bijblijven over wat er gebeurt. Door mijn job in de 
zorgsector kom ik met veel mensen in contact, en dan praat ik graag mee. Dag 
Allemaal is daarom mijn onmisbare bron van verhalen en nieuwtjes over be-
kend Vlaanderen. Het is heerlijk om erin te grasduinen bij een kopje koffie – 
mijn moment van rust. Misschien nóg interessanter vind ik de artikels met een 
maatschappelijke inslag. Het zijn verhalen over mensen zoals jij en ik. Dag 
Allemaal is voor mij pure ontspanning.”

MARIJKE HESSELS
lezer van De Stentor
61 jaar, uit Zwolle (Nederland)

“Met De Stentor weet ik wat er leeft in onze regio. 
Stad en Streek is mijn favoriete rubriek. Ook voor het 
&Magazine op zaterdag trek ik met plezier tijd uit. En 
heb ik zin in een uitstapje? Dan kijk ik bij de cultuurac-
tiviteiten. Heel leuk vind ik dat je zelf berichtjes kunt 
inzenden – dat is écht lokaal nieuws van de inwoners 
van Zwolle. Aan de wedstrijden neem ik ook vaak deel. 
Ik lees de krant altijd op papier, mijn echtgenoot volgt 
De Stentor via de app. Weet je waarnaar ik uitkijk? Het 
pensioen van mijn man. Want dan gaan we zeker mee 
met een van De Stentor-reizen.”

ANNICK VANBELLEGHEM
lezer van Dag Allemaal
42 jaar, uit Heist-aan-Zee (België)

“HLN.be checken op mijn smartphone: het is een van 
de eerste dingen die ik ‘s morgens doe. Dan lees ik 
het algemene nieuws en de sportberichten. Ook het 
technieuws mis ik niet. Thuis hebben we een abonne-
ment op de papieren krant, maar ik lees altijd digitaal. 
Eigenlijk ben ik de hele dag online en zie ik álles wat 
er op HLN.be beweegt – ook via Twitter en Facebook. 
De sportverslaggeving vind ik top: dankzij de app volg 
ik de voetbalmatchen op de voet. Ook wanneer ik een 
stapje in de wereld zet. Het is sterker dan mezelf, van 
HLN.be kan ik echt niet afblijven.”

ARNO GITS
lezer van HLN.be
21 jaar, uit Halle (België)
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“L’Echo maakt het verschil door zijn scherpe én toe-
gankelijke artikels en commentaren. Zo volgt ook een 
leek moeiteloos de impact van de economische ge-
beurtenissen op het leven van burgers en bedrijven. 
Hoe ingewikkeld een thema ook is, de journalisten 
van L’Echo fileren het heerlijk helder. Aangenaam om 
te lezen en toch feilloos. Zelden neem ik de papieren 
krant vast, ik ben verslaafd aan het digitale nieuws. 
Een favoriete rubriek heb ik niet. Want ik lees de krant 
zoals ik mijn pizza eet: van de kern tot de korst.”

ERIC DOMB
lezer van L’Echo
55 jaar, uit Brugelette (België)

“Het Parool is de spiegel van míjn Amsterdam: me-
tropool en stad van de vrijheid. Daarmee is de krant 
een van de weinige in zijn soort. Het Parool laat de 
Amsterdammer aan het woord. Zo lees je mooie per-
soonlijke verhalen en ontdek je de karakters die deze 
stad maken. Ook vind ik er veel artikels terug over 
cultuur en nieuwe gastronomische plekken. Een ex-
traatje voor een culinair redacteur zoals ik. Voor mij is 
Het Parool breed, kunstzinnig en vrolijk. Hoe ik hem 
lees? Bij voorkeur op papier door het handige tab-
loidformaat. De zaterdagkrant lees ik echt van begin 
tot einde. Het is de perfecte saus over mijn ontspan-
nende weekend.”

BENEDICTE GRUYS
lezer van Het Parool
50 jaar, uit Amsterdam (Nederland)

“Mijn favoriete programma’s? Familie, Beste kijkers en Tegen de ster-
ren op. Maar ik ben ‘s avonds vaak weg. Daarom kijk ik veel online in 
mijn kamer – alleen of met mijn zus. De website van VTM werkt op 
elk moment en laadt enorm snel, en je hoeft je maar één keer aan te 
melden. Je switcht ook gemakkelijk van het ene naar het andere grap-
pige fragment. En de extra’s zijn een plus. Zo kun je alle personages 
van Familie apart volgen. Voor films en andere programma’s schakel 
ik dan weer over naar de tv.”

IONA MALICHEFF
onlinekijker van VTM
21 jaar, uit Leuven (België)
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SANDER VAN DER VELDEN
bezoeker van Tweakers.net
37 jaar, uit Boxtel (Nederland)  

“Aan computers sleutelen, vind ik helemaal het einde, 
en Tweakers.net is mijn onmisbare gids. Ik ontdek er 
technische informatie, lees er reviews over de nieuw-
ste snufjes, en met Pricewatch vind ik de e-shops met 
de beste prijs – in binnen- en buitenland. Natuurlijk 
schrijf ik zelf ook weleens een review en dat lokt dan 
reacties uit. Tijdens zo’n onlinediscussie ontdek je 
nieuwe invalshoeken, en lees je over de voor- en nade-
len van gadgets en producten. Voor je het weet maak 
je deel uit van de Tweakers-community.”

“Exact 25 jaar geleden verhuisde ik van Denemarken 
richting Amsterdam – mijn grote liefde achterna. Maar 
die andere grote liefde volgde mij: Berlingske. Ik 
groeide er echt mee op. Want tot 1982 was deze krant 
eigendom van mijn familie. Intussen ben ik de achtste 
generatie na Ernst Heinrich Berling, die Berlingske in 
1749 oprichtte. Nog elke dag geniet ik van mijn Deen-
se krant. Nee, van de rubrieken financiën en sport lig 
ik absoluut niet wakker. Maar het nationale en interna-
tionale nieuws en het magazine lees ik áltijd. En noem 
me gerust ouderwets, maar ik kies voor de papieren 
krant. Elke dag zit ze trouw in mijn brievenbus.”

LIS BERLING HAUSCHILD
lezer van Berlingske
73 jaar, uit Amsterdam (Nederland)





Bij De Persgroep zijn elk uur van de 
dag talloze medewerkers in de weer 

om het publiek te informeren, te 
entertainen, te ontroeren... Voor én 

achter de schermen.

 Ontmoet de makers 

 Samen maken zij 
 De Persgroep 
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FAMKE ROBBERECHTS (39)
HOOFDREDACTEUR GOED GEVOEL

Groeien in een woestijn. Dat is wat Famke 
Robberechts doet met Goed Gevoel. De markt voor 
magazines is dalende, maar Robberechts gaat met 

haar blad vol tegen die trend in. 

Wat is het geheim? “Kort door de bocht zijn dat twee 
dingen”, zegt ze. “We zijn een magazine dat in te-

genstelling tot andere bladen trouw is gebleven aan 
zijn basisbelofte: jouw leven gezonder en gelukkiger 
maken. We zijn nooit uitgeweken naar beauty, mode 

of iets anders.” 

“Daarnaast zitten we bovenop de trends. We gaan 
naar congressen, ook naar die waar we de helft 

niet van begrijpen. We leggen vervolgens wel de 
contacten en zien wat er speelt. En we gaan veel op 

café, ook al klinkt dat vreemd voor een gezondheids-
blad. We praten met mensen, zodat we kunnen 
schrijven over datgene wat over twee maanden 

relevant is.”

Goed gevoel heeft de no-nonsense mentaliteit die 
Robberechts zelf ook bezit. “Ik werk hard, heb twee 

kinderen, een ouder wordende moeder en een man 
die zo af en toe aandacht wil. Ik leef daarom gelukkig 
en gezond, maar op een gewone manier. Die bood-

schap willen we ook meegeven aan onze lezers.” 

En vlak de kracht van papier niet te vroeg uit. “Ik 
zie en benut de kracht van online. Toch hebben een 

hoge papierkwaliteit en mooie cover een ongrijpbare 
magie. We bezorgen onze lezers iedere maand een 

cadeau. Papier leeft.”

KUSTAW BESSEMS (39)
CHEF ZATERDAGKATERN VONK EN 

REDACTIE CROSSMEDIA BIJ DE 
VOLKSKRANT

De reis van Kustaw Bessems is te vergelijken met die 
van een ontdekkingsreiziger. Continu op weg naar 
onbekende wateren. Eerst exploreerde hij nieuwe 
journalistieke vormen in de zaterdagbijlage Vonk. 

Sinds eind vorig jaar staat hij daarnaast aan het hoofd 
van een fonkelnieuwe redactie: crossmedia, waar 
redacteuren experimenteren met allerlei digitale 

vertelvormen.

Voor de meute uit lopen, lijkt Bessems’ motto. Hij 
ontwikkelde zijn pionierende karakter deels als 

politiek redacteur bij De Pers, een gratis krant die vijf 
jaar bestond in Nederland. “Daar kon alles. We waren 

anarchistisch”, zegt Bessems. Het was voortdurend 
zoeken naar nieuwe manieren om mensen te boeien. 

Dat was ook zijn missie toen hij begon bij Vonk.

Bessems: “Mensen kunnen op zaterdagochtend alles 
doen. Hoe laat je ze dan toch als eerste dat moeilijke 
stuk over de EU lezen? Dat willen we bereiken. Een 
creatieve combinatie van opmaak, urgentie en 
inhoud is dan belangrijk. Het is ook onze missie 
online. Je moet je kopij online met evenveel liefde 

brengen én aan het front van nieuwe ontwikkelingen 
blijven.” 

En geen vorm is taboe, stelt hij. “We brengen terroris-
mecijfers, maar evengoed een kattengifjes-memory. 

Ik wil dan wel dat mensen daarna het stuk lezen 
waarin wordt uitgelegd waarom we katten zo leuk 
vinden. Zo breng je een nieuw publiek op een toe-
gankelijke manier in aanraking met de Volkskrant. 

En dat hoop ik te blijven doen: dingen maken die in 
inhoud en vorm vernieuwen.”
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JACEK UTKO (48)
VORMGEVER

Overal ter wereld verandert Jacek Utko kranten. Hij 
wint de ene na de andere prijs met zijn baanbreken-
de vormgeving. Vorig jaar verdiende De Morgen de 
prestigieuze World’s Best Designed Newspaper-prijs 
en dit jaar kwam daar de European Newspaper of the 

Year Award bij, onder meer dankzij de nieuwe saus 
die Utko over de Belgische krant had gegoten. En dat 
allemaal in het vakgebied van zijn vader, waarin hij 

nooit had verwacht ooit zelf in terecht te komen. 

“Ik wilde architect worden”, zegt Utko. “Tot ik na mijn 
studies met een meetlint over een bouwterrein liep 

en me ineens realiseerde dat ik liever iets wilde doen 
waarmee ik direct spannende dingen mocht maken.

“Daarom koos ik voor vormgeving, eerst in de recla-
mewereld. Niet veel later kreeg ik toevallig een baan 
bij een krant. Al snel wilde ik mijn oude baan terug. 
Het bruiste in de reclamebranche van de energie, er 

waren mooie vrouwen en ik mocht veel reizen. Bij 
de krant zag ik vooral veel oude mannen achter een 

computer.”

“Toen kreeg ik een ingeving tijdens een show van 
Cirque du Soleil in Londen. Ik zag dat een ouderwets 
fenomeen als het circus een tweede leven kreeg. Dat 
moet een goede vormgeving ook bij kranten kunnen 
bereiken, realiseerde ik me.” Utko begon zijn missie 
in Polen, waar hij de ene na de andere krant reani-

meerde. Van daaruit veroverde hij Europa. 

Een goed verhaal is volgens hem een geheel van 
inhoud en presentatie. “Je moet het zien als een mu-
ziekstuk. Op redacties zie ik te vaak nog dat iedereen 
vooral met zijn eigen ding bezig is. Daar probeer ik 

verandering in te brengen. Iedereen moet hetzelfde 
willen vertellen, van de journalist tot de vormge-
ver en eindredacteur. Dan komt schoonheid vanzelf, 
heb ik de afgelopen twintig jaar geleerd en gezien.”

DAVY PARMENTIER (32)
HOOFD ONTWIKKELING BIJ VTM

Hoe scoor je op de vrijdagavond, wanneer iedere 
tv-zender als een marktkoopman zijn mooiste waar 
uitstalt, met een programma over kindermuziek? 
Voor die uitdaging stond Davy Parmentier vorig 

jaar met K3 zoekt K3, het programma waarmee een 
nieuwe bezetting werd gezocht voor de populaire 

meidengroep. 

Het programma moest ook nog eens binnen enkele 
maanden worden opgetuigd. Tussen de aankondi-
ging van het afscheid van de oude bezetting en de 

start van het programma zat nog geen half jaar. Maar 
dergelijke opdrachten zijn bij Parmentier in goede 

handen. Hij weet alles van programma’s maken. 

Bij VTM is hij de man die mede bepaalt of iets wel of 
niet de televisie haalt. Hij moet programmamakers 
vaker ‘nee’ dan ‘ja’ verkopen. Lastig? Nee, zegt hij. 

“Ik weet als oud-programmaker hoe het is om aan de 
andere kant van het bureau te zitten. Je zit tegenover 

pokerfaces en dan krijg je twee weken later iets te 
horen. Bij ons niet. We geven meteen feedback, om 
zo samen enthousiast te worden over een idee. We 
willen laagdrempeligheid en helderheid uitstra-

len. Voor en achter de schermen.”

Dat deed hij ook bij K3 zoekt K3. Parmentier sparde 
veel met zijn team, net zolang tot het juiste concept 

uit de bus rolde. Hij kijkt “bijzonder blij” terug op 
het programma. “We hebben het kinderconcept ver-
breed door onder meer een publieksjury te vormen 

met ouders en grootouders. De finale werd door 
maar liefst 3,6 miljoen Vlamingen en Nederlanders 
bekeken. Het bewijst dat live tv-kijken met het gezin 
op de bank niet dood is. Als je het maar fris, relevant 
en breed maakt. Entertainment mag namelijk niet 

vrijblijvend zijn.”
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JAN ’T HART (48)
ADJUNCT-HOOFDREDACTEUR 

AD/REGIOGROEP

Jan ’t Hart wilde een avontuur toen hij in 2014 na ne-
gentien jaar trouwe dienst vertrok bij de Volkskrant, 

en dat avontuur kreeg hij. Eerst wilde zijn voorganger 
bij Wegener niet vertrekken, toen volgde de over-
name door de Persgroep en vervolgens werd zijn 

redactie gesplitst en verhuisde hij met de helft ervan 
van Nijmegen naar Rotterdam. 

Aan het einde van 2014 had hij voor de derde keer in 
een jaar een nieuwe functie, namelijk adjunct-hoofd-

redacteur van AD/regiogroep. “Hectisch, maar 
geslaagd”, zegt ’t Hart over die periode. Hij reisde 

heel Nederland door om de kranten te leren kennen. 
‘t Hart ervoer daar vooral welwillendheid. “Iedereen 
wilde veranderen.” Kranten werden gerestyled, en 
dikker. Nu is hij verantwoordelijk voor de Uit-krant 

van het AD en de regiokranten. 

’t Hart: “Ik was Amsterdammer en Volkskrant, maar 
realiseerde me dat de wereld beduidend groter is. 
De regio biedt een schat aan journalistieke en 

commerciële mogelijkheden, zeker ook online. 
De binding met de lezer is veel groter dan ik gewend 
was. Het is onzin dat er in de regio niets gebeurt. En 

er is nog veel meer uit te halen.”

ROEL BUYZEN (31)
CHIEF INFORMATION OFFICER  

“Op mijn 31e leiding geven aan zowat 400 mensen 
in het hart van de digitale ontwikkeling van het 

grootste mediabedrijf van de Benelux. Dat is... Mag 
dat woord? Waarom ook niet? Dat is kicken. Voilà. Het 

was nooit mijn doel om aan zoveel mensen leiding 
te geven. Dat is zo gelopen. Maar De Persgroep geeft 
me veel kansen. Dit jaar gaan we vooral hard werken.” 

“Drie zaken steken er hoog bovenuit in 2016. Het 
nieuwe, zelfbedachte en zelfgebouwde redactiesys-

teem met de naam Digital Newsroom moet afgerond 
en uitgerold worden. Een hele opdracht. Nooit eerder 
heeft De Persgroep IT zo’n groot en ingrijpend project 

uitgerold, en toch hebben we er alle vertrouwen in. 
Digital Newsroom zal fantastisch werken en onze 
redacties helpen de digitale wereld te veroveren, 
zoals we ooit de papieren mediawereld hebben 
veroverd. Naadloos kunnen samenwerken tussen 

alle mogelijke teams en specialisaties, snelheid 
maken, geen overbodig werk meer moeten doen, dat 

willen we de redacties aanbieden.”

“Maar we hebben in 2016 niet alleen grote projecten 
lopen voor onze redacties. We werken ook aan een 
nieuw abonnementensysteem én een nieuw adver-

tentiesysteem. Allebei Persgroep-breed, allebei klaar 
voor de toekomst.”

“Zelf geloof ik in een zeer hechte samenwerking 
tussen ICT én alle andere belangrijke afdelingen van 

het bedrijf. Straks zal je IT’ers vinden op redacties, 
maar ook elders, bij andere cruciale afdelingen. Door 
heel hecht samen na te denken en samen te werken, 
gaan we veel meer bereiken en veel mooiere dingen 

maken dan weggestopt in onze kelder.”
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KRISTOF TERREUR (35)
VOETBALCORRESPONDENT IN 

LONDEN VOOR HET LAATSTE NIEUWS

Twee tot drie keer per week zit Kristof Terreur op de 
tribune bij wedstrijden in de hoogste Engelse voet-

balcompetitie. Hij woont bijna in de sneltrein tussen 
Londen en Manchester en in de perskamer staat hij 
inmiddels bekend als Belgenexpert. Nee, saai is het 
leven van Terreur geen moment geweest in de vier 

jaar dat hij de Belgen in het Engelse competitievoet-
bal volgt vanuit Londen.

Regelmatig kijken Terreurs Britse collega’s hem ja-
loers aan. Hij is namelijk de man met een directe lijn 

naar Belgische voetbalhelden als Thibaut Courtois, 
Eden Hazard of Kevin De Bruyne. Dat is goud waard 

in een wereld waar journalisten moeten bedelen om 
een minuut aandacht van een speler. 

Wel is het in de grootste voetbalcompetitie van 
de wereld soms moeilijk een origineel verhaal te 

schrijven over de zeventien Belgen die hij volgt. Hij 
daagt zichzelf uit door zoveel mogelijk nietszeggende 

voetbalquotes links te laten liggen.

“Het liefst schrijf ik over de mens achter de spe-
ler. Ze praten veel leuker over hun leven dan over 

voetbal.” Persoonlijk heeft het leven in een wereld-
stad als Londen hem verrijkt. Hij ziet zichzelf daarom 
graag nog een tijd bivakkeren in de schaduw van de 

Big Ben. “Mijn wereldbeeld is hier veel breder gewor-
den. Hier heb je alles.”

ANNE KNUDSEN (67)
HOOFDREDACTEUR WEEKENDAVISEN

Anne Knudsen spot met alle mediawetten. Alle 
vernieuwingen in de media lijken langs haar heen 
te zijn gegaan. Ze kiest zonder uitzondering voor 

lange leesverhalen in een traditionele opmaak, maar 
niettemin boekt ze succes. Haar hoog opgeleide 

abonnees zijn hondstrouw. 

Kwaliteit. Dat is volgens Knudsen het geheim achter 
Weekendavisen. “Alleen het allerbeste wordt gepu-
bliceerd. We maken iets dat we zelf ook willen 

kopen.” 

Het maakt de krant herkenbaar, maar Knudsen is 
zeker niet behoudend. Zo introduceerde ze een sectie 
voor kinderen en één met wetenschappelijke artike-

len, toegankelijk opgeschreven door wetenschappers 
zelf. De reden? “Ik ben snel verveeld. Als ik een idee 

krijg, voer ik het in.”

Het tekent het ondernemende karakter van deze 
67-jarige antropologe.  Bang om lezers te verliezen, 
is ze niet. Haar lezers zijn trouw en het woord angst 

staat sowieso niet in het woordenboek van Knudsen. 
Het is een mentaliteit die ze meekreeg toen ze op-

groeide in Groenland. “Gevaar is daar overal. Als het 
niet de kou of het water is, zijn het de ijsberen. De les 
die ik daar meekreeg: als het je niet kan doden, is het 

niet gevaarlijk.”
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MATTIE VALK (31) EN 
WIETZE DE JAGER (27)

DJ’S QMUSIC NEDERLAND

Mattie: “Als je een radioprogramma maakt, leg je een 
puzzel.  Je moet oppassen dat je niet alleen stukjes 

aan het leggen bent en geen tijd neemt om het 
geheel te bekijken. We zijn continu aan het schakelen 

tussen de lange termijn – het gesprek over twintig 
minuten – en de korte termijn – waar gaan we het na 

dit liedje over hebben.”

Wietze: “Mattie is onze Steve Jobs. Hij heeft hetzelfde 
perfectionisme. Als we een brainstorm hebben en 

er duikt een topidee op, dan zeg ik: topidee! Na een 
uur praten ben ik wel tevreden. Maar Mattie wil dan 
nog minstens een uur doorpraten om het nóg beter 

te maken.”

Mattie: “Ik ben nooit echt tevreden. Het gaat goed 
de laatste jaren, maar dat is geen reden om niets te 

veranderen. De toon van de show en de rolverdeling 
blijven hetzelfde maar de vaste elementen moet je 
op tijd tegen het licht houden. Je mag nooit achter-

over leunen. Dat is de grootste valkuil.”

Wietze: “Ons persoonlijk leven is een wezenlijk on-
derdeel van de show. We hebben van leven geruild, 
we hebben samen twee kinderen opgevoed. En nu 
Mattie een kind krijgt, is dat ook onderdeel van ons 

programma. Nee, er zijn geen grenzen. Grenzen zijn 
er om overheen te gaan of tegenaan te schuren. 

Alleen anderen trekken nog wel eens een grens. 
Toen we op Vrouwendag onze partners voorstelden 

om in onze plaats het programma te presenteren, zei 
Matties vriendin: Ik heb er geen zin in, ik hoef al die 

aandacht niet.”

Mattie: “Als onze acties niets meer zijn dan aandacht-
trekkerij dan werkt het niet. De aandacht trekken is 

heel makkelijk, maar het gaat erom of je zelf echt iets 
wil leren of een ervaring wil opdoen. Alleen dan is het 

ook voor de luisteraar overtuigend.” 

SANDER VAN DEN HOUT (43)
DIRECTEUR ONLINE SERVICES

“Ik heb mijn grootste concurrent zelf gemaakt. In een 
van mijn vorige banen bouwde ik de website Auto 

Online. Die werd in 2000 verkocht aan Autoscout24. 
En dat is nu de nummer één in de markt, wij met 

AutoTrack de nummer twee.”

“De digitale wereld wordt continu op zijn kop gezet. 
Je moet je de hele tijd afvragen hoe je daarop moet 
reageren. Websites die niet meer zijn dan een prik-

bord, zijn geen lang leven beschoren. Je moet zorgen 
dat je relevant blijft en uniek. Je moet gebruikers 
het gevoel geven dat ze iets missen als ze niet ook 

AutoTrack bezoeken. Je moet spelen met de FOMO, 
de fear of missing out. Daarnaast vragen we ons 

continu af: Wat beweegt onze gebruiker nu echt en 
welk probleem ervaart hij of zij daarbij?” 

“Carsom – de website waarop je de goedkoopste 
garage kunt vinden – wordt daarom omgebouwd 
tot een website die je precies vertelt wanneer je 

auto naar de garage moet. Nationale Vacaturebank 
gaat veel meer service bieden aan werkzoekenden. 
Intermediair gaat op zoek naar jouw droombaan. En 

Tweakers maakt technologie voor iedereen toeganke-
lijk. We bieden onze gebruikers op vele terreinen een 

zorgeloos bestaan.”

“De komende jaren wil ik nog meer gebruikmaken 
van de kracht van De Persgroep. Het kwalitatieve 

bereik van onze titels, de kennis van onze lezers, de 
kennis van de Benelux, maar ook de mentaliteit in 
het bedrijf. De passie waarmee we dingen doen.”
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het permanent opleidingsinitiatief van De Persgroep. www.werkenbijdepersgroep.be/campus-de-persgroep

ROEL VERRYCKEN (33)
CORRESPONDENT VS VOOR DE TIJD

Met zijn pen als pikhouweel loopt Roel Verrycken 
iedere dag met grote ogen rond in de journalistieke 
goudmijn die Silicon Valley heet. “Er heerst hier een 
bijzonder geloof dat er grootse dingen gebeuren”, 

zegt hij. Hij merkte het bijvoorbeeld aan de onderne-
mingsdrang bij de tien Silicon Valley-Belgen die hij 

interviewde voor een special in De Tijd.

Verrycken kreeg in het voorjaar van 2015 snel 
groen licht van zijn hoofdredactie om Wall Street te 
verruilen voor Silicon Valley. Maar een week voor de 
verhuizing sloeg de twijfel toe. Was het eigenlijk wel 
verstandig om de oostkust van het land, daar waar de 
financiële macht is geconcentreerd en waar hij al vier 

jaar bivakkeerde, te verlaten? 

Na een week acclimatiseren in het epicentrum van 
hightech innovatie was de twijfel verdwenen. Dit was 
het goede besluit. Hij noemt de opkomst van Silicon 

Valley-bedrijf Uber als voorbeeld, waarmee in zes jaar 
de gehele taxibranche overhoop is gegooid. “Hoe het 

dergelijke bedrijven in de toekomst zal vergaan, is 
ontzettend boeiend om van dichtbij te volgen”, zegt 

Verrycken.

Wel meent hij dat Wall Street altijd belangrijk zal 
blijven. “Het is alleen moeilijker te vatten. Er gebeurt 
daar veel boven onze hoofden. De ontwikkelingen 

waar ik nu over schrijf, hebben directe invloed op 
de lezers van mijn artikelen.”

MARTHA RIEMSMA (39)
HOOFDREDACTEUR TUBANTIA

Een hoofdredacteur die nooit journalist was; het 
komt niet heel vaak voor, maar voor Martha Riemsma 
voelde het volstrekt logisch. “Bij Tubantia kenden ze 
me onder meer als oplagemanager. Mijn aanstelling 

anderhalf jaar geleden was dan ook revolutionair. 
Maar ik had zelf meteen het gevoel dat dit de plek 
was waar ik altijd wilde zijn. Ik kom iedere avond 

dolgelukkig thuis. Eindelijk mag ik praten over de 
dingen waarover ik wil praten. Ik kan nadenken over 

invalshoeken en de journalist in mijzelf loslaten.” 

“Journalist wilde ik wel al mijn hele leven worden. Na 
de middelbare school ging ik communicatieweten-
schappen studeren. Daar zat alleen helemaal geen 

journalistiek bij, in tegenstelling tot wat de opleiding 
beloofde. Vervolgens heb ik allerlei functies gehad 
in de mediawereld en ben ik zeven jaar zelfstandig 

ondernemer geweest.” 

“Bij De Persgroep zitten hoofdredacteuren dichter op 
het journalistieke proces dan bij Wegener het geval 

was. Dat vind ik heerlijk. Helaas zie ik ook de dalende 
abonneecijfers. We hebben afscheid genomen van 
mensen en maken nu een betere krant met dertig 

man minder. We kiezen onze onderwerpen, besteden 
uit waar het kan en blijven innoveren. Daarom heb 
ik meteen een chef internet benoemd, zodat online 

meer een eigen kleur krijgt.” 

“We zijn hier in de regio als krant zo bepalend. Als 
we iets schrijven, is dat het gesprek van de dag. 
Dat dwingt je iedere dag het beste uit Twente en uit 

de redactie te halen.”

http://www.werkenbijdepersgroep.be/campus-de-persgroep
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van het plannen. 2015: 

het jaar van het doen.
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ONTMOET HET

MANAGEMENT

V.l.n.r.: 
  
 Erwin Deckers, chief creative officer MEDIALAAN

 Rudy Bertels, chief operations officer De Persgroep 

 Frits Campagne, chief executive officer De Persgroep Nederland

 Peter Bossaert, chief executive officer MEDIALAAN 

 Koen Verwee, chief executive officer De Persgroep Publishing

 Dirk Velghe, chief executive officer Mediafin

 Mette Maix, chief executive officer Berlingske Media

 Piet Vroman, chief financial officer De Persgroep

 Christian Van Thillo, chief executive officer De Persgroep

 Christophe Convent, secretaris-generaal De Persgroep

 Jaak Smeets, groepsdirecteur-uitgever De Persgroep
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“2015 was geslaagd. VTM behaalde de beste 
kijkcijfers sinds 2002. Qmusic kreeg een herlance-
ring. In Nederland staat Qmusic nu landelijk op de 
tweede plaats. En met Rode Neuzen Dag verzamel-
den we 3,8 miljoen euro voor hulp aan jongeren met 
psychische problemen. Ook belangrijk is de overna-
me van Mobile Vikings. Daarmee stappen we af van 
MEDIALAAN als traditioneel mediabedrijf. We hebben 
vandaag een televisie- en radiopijler met een uitge-
breide onlineaanwezigheid. Daarbij komt de mobiele 
poot. 

Onze corebusiness doet het dus goed. Op die solide 
basis bouwen we aan nieuwe producten, zoals het 
digitale luik van MEDIALAAN. We spelen daarmee in 
op de vraag van onze kijkers en luisteraars, die altijd 
en overal online zijn en een gepersonaliseerd aanbod 
wensen. Kijk maar naar de zoektocht naar de nieuwe 
K3: een kijkcijferkanon zowel op televisie als online. 
Dankzij targeted advertising bekijk je op vtm.be gra-
tis volledige programma’s en via Stievie FREE kijk je 
gratis naar zes zenders, zowel live als licht uitgesteld. 
Vorig jaar goed voor maandelijks twee miljoen online 
opgevraagde programma’s door 800.000 gebruikers. 
We hebben de digitale infrastructuur vandaag zélf in 
handen. Zo maken we in de toekomst sneller nieuwe 
producten die nog dichter bij onze klanten staan.

Het is een én-én-én-verhaal. In 2016 blijven we fo-
cussen op de kernactiviteiten en investeren we in 
de verdere ontwikkeling van online en van nieuwe 
kijkmodellen zoals Stievie. Daarnaast werken we aan 
MEDIALAAN als mobile virtual network operator, onaf-
hankelijk van andere telecomoperatoren.”

“De integratie van Mecom in De Pers-
groep en onze focus op de verdere di-
gitale ontwikkeling van onze producten 
en systemen, dat waren in 2015 de grote uitda-
gingen voor onze operationele departementen.

De doorlichting van onze drukkerijen in Nederland 
en Denemarken verliep voorspoedig. Zodat we op 
doortastende wijze een reorganisatie konden door-
voeren. De drukkerij in Apeldoorn drukte op 24 fe-
bruari 2016 haar laatste krant. En twee drukkerijen 
in Jutland verkochten we aan de overnemer van onze 
uitgeefactiviteiten daar.

Digitale kranten zitten in de lift, maar ook de pa-
pieren krant blijft belangrijk. En die moet bij onze 
lezers geraken. In België verlengde de overheid de 
beheersovereenkomst met bpost voor de dagelijkse 
bedeling van dagbladen – voor een periode van vijf 
jaar. In Nederland leverde de integratie van de We-
gener-titels een belangrijk synergievoordeel op voor 
onze bezorgoperatie.

Maar de grootste uitdaging lag bij onze ICT. Het har-
moniseren van alle onderliggende systemen tussen 
de verschillende landen, de gewenste vervanging van 
een aantal belangrijke backendprocessen en het uit-
rollen van nieuwe digitale toepassingen… Het bleek 
intensief en vereiste een totaal nieuwe aanpak.

Maar die geslaagde aanpak vonden we in 2015, voor-
al door de tomeloze inzet en het enthousiasme van 
onze medewerkers in België, Nederland en Denemar-
ken. In 2016 is het tijd om de vruchten te plukken van 
het geleverde werk.”

PETER BOSSAERT (50) 
CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

MEDIALAAN

RUDY BERTELS (62) 
CHIEF OPERATIONS OFFICER 

DE PERSGROEP
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“De Persgroep Nederland werd in één 
jaar dubbel zo groot. Door de overname van 
Wegener kwamen er 135 huis-aan-huisbladen en 7 
regionale kranten bij. Ruim 3000 werknemers tellen 
we vandaag. 2015 was dus zeker een pittig jaar. Geluk-
kig verliep alles zoals gepland en kijken we tevreden 
terug op de integratie van de twee bedrijven.

De regionale kranten en huis-aan-huisbladen namen 
we eerst onder handen: een extra katern, aantrekke-
lijke zaterdagbijlage, nieuw talent aan boord... De 
komende jaren blijven we investeren in kwaliteit – dat 
is broodnodig. De Nederlandse advertentiemarkt staat 
onder druk, vooral bij dag- en weekbladen. Daarom 
kreeg de marketing van onze nieuwe titels veel aan-
dacht in 2015. 

De herstructurering was de laatste stap van de inte-
gratie. Natuurlijk heeft zo’n proces veel voeten in de 
aarde, maar alles is vlot verlopen. Veel praten is de 
boodschap, en dat blijft een aandachtspunt. Want 
plots hebben we redacties van Middelburg tot Ensche-
de. Dus moeten we elkaar veel ontmoeten, zodat we 
perfect op elkaar afgestemd blijven. De integratie is de 
start van ons nieuw verhaal.”

“Dankzij de implementatie van de Me-
com-acquisitie is De Persgroep uitge-
groeid tot een mediabedrijf met Europe-
se allure. 

Eind juni 2014 hebben wij een openbaar bod aange-
kondigd op Mecom Group Plc: een Engelse beursge-
noteerde holding, die het moederbedrijf was van de 
Wegener-groep in Nederland en van Berlingske Me-
dia in Denemarken. Dat bod kreeg in september 2014 
de bijna unanieme goedkeuring van de Mecom-aan-
deelhouders. Daarna was het wachten op groen licht 
van de ACM – de Nederlandse mededingingsautori-
teit. Die verleende haar goedkeuring in februari 2015, 
waarna we de overname binnen de twee weken kon-
den afronden.

Toen was het tijd voor het echte werk: eerst met de 
integratie van de Wegener-titels in De Persgroep Ne-
derland. Daarna stroomlijnden we de activiteiten van 
Berlingske Media. We stonden voor een uitdaging, 
hebben bergen werk verzet en kijken tevreden terug. 
Beide operaties zijn voortreffelijk verlopen.

Ook in België bleven we in beweging: in mei breidde 
De Persgroep Publishing haar magazineportfolio uit 
door de titels HUMO, Story, TV-Blad en Vitaya van Sano-
ma over te nemen. En in oktober bouwde MEDIALAAN 
zijn mobiele activiteiten rond JIM Mobile uit door de 
aanwinst van Mobile Vikings. Kortom: 2015 was over 
de hele lijn een boeiend jaar voor De Persgroep.”

FRITS CAMPAGNE (60) 
CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

DE PERSGROEP NEDERLAND

CHRISTOPHE CONVENT (58) 
SECRETARIS-GENERAAL  

DE PERSGROEP
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“2015 was een bijzonder positief jaar, 
met honderden hoogtepunten. Ik vat ze 
graag samen in één zin: elke keer als je het enthou-
siasme van collega’s voelt, is dat een absoluut hoog-
tepunt. Je staat er bijna niet meer bij stil, maar de ver-
zameling gepassioneerde professionals in ons bedrijf 
is gigantisch. En je komt ze o-ver-al tegen. Van een 
meeting over een vrouwenplatform tot het groepsco-
mité. Van een vluchtig gesprek in de wandelgang tot 
een presentatie van de Campus.

Elke keer opnieuw voel je de passie voor het vak op-
borrelen. En dat, naast de sterke resultaten, is waar 
zowel MEDIALAAN als De Persgroep ook in 2015 weer 
in uitblonken: talent verzamelen met een hart voor 
media. Elk moment dat je zo’n talent zag schitteren, in 
het groot of in het klein, was voor mij een hoogtepunt 
in 2015.

In 2016 blijven we nieuwe formules en concepten be-
denken en uittesten. Soms zijn die onmiddellijk een 
hit, soms ook niet. Maar kwaliteit komt altijd boven-
drijven.”

ERWIN DECKERS (46) 
CHIEF CREATIVE OFFICER 

MEDIALAAN

Bjarne: “Berlingske Media kijkt heel erg 
uit naar de verdere samenwerking met 
De Persgroep. Eindelijk hebben we een professio-
nele eigenaar die de sector begrijpt. En oog heeft voor 
zowel print, het digitale luik als de advertentiemarkt. 
In 2015 lichtten we het hele bedrijf grondig door. Met 
het kersverse management en onze nieuwe strategie 
focussen we op onze kernactiviteiten. Ook gebruiken 
we nu al dezelfde ICT-systemen als in België en Neder-
land. Zo besparen we kosten én werken we een stuk 
efficiënter – al merken onze gebruikers daar alleen 
indirect iets van. Bij Berlingske Media heerst er mo-
menteel een winnersmentaliteit. Dat is nodig, want de 
concurrentie in Denemarken is sterk.” 

Mette: ”De overname door De Persgroep 
betekende een nieuw hoofdstuk voor 
Berlingske Media. En het verhaal gaat verder. 
Want in 2016 zetten we in op de vernieuwing van 
sterkhouders zoals Berlingske en BT. Daarbij nemen 
we alles onder de loep: lay-out, content en branding. 
Hamvraag bij de hele vernieuwing is: waarom kiezen 
lezers voor onze titels? Daarnaast zetten we in op di-
gitale media en onlineservices, met een aangepast 
betaalmodel. Ook de advertentiemarkt is in bewe-
ging. Gelukkig kunnen we rekenen op de ervaring en 
expertise van onze collega’s in Nederland en België. 
We gaan 2016 met enthousiasme tegemoet.”

METTE MAIX (47) 
CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

EN BJARNE MUNCK (54) 
CHIEF OPERATIONAL OFFICER 

BERLINGSKE MEDIA
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“Mediafin is sterk gegroeid op álle fron-
ten: meer lezers, meer adverteerders en 
meer omzet. We zijn trots op dat resultaat en nog 
meer op de manier waarop we die groei realiseerden: 
door ons bedrijf klaar te stomen voor de toekomst.

We kregen er heel wat nieuwe lezers bij in 2015, met 
onze digitale abonnementen als groeimotor, en zón-
der de papieren krant te kannibaliseren. Eén op de 
drie lezers is digitaal vandaag, dus investeerden we 
gericht in nieuwe apps en mobiele sites. Zo krijg je de 
perfecte leeservaring op elk platform. Slimme inno-
vatie van het betaalmodel en focus op kernproducten 
zijn de basis van onze groei. Meer én interessante 
lezers zorgen voor gelukkige adverteerders. En die 
vinden de weg naar Mediafin. Want ook op de adver-
tentiemarkt innoveren we voortdurend, met goede 
cijfers als resultaat. We lanceerden Data Connect: in-
formatie over fondsen linken we aan hoe lezers onze 
fondsenapplicatie gebruiken om hen zo een optimale 
service te bieden.

Het resultaat van alle inspanningen was een sterke 
omzetgroei en het beste financiële resultaat in tien 
jaar. Dat motiveert onze medewerkers én klanten, 
dus kijken we met veel vertrouwen naar de toekomst. 
Mediafin blaast dit jaar tien kaarsjes uit en we blijven 
onze vertrouwde rol spelen: een laboratorium voor 
vernieuwende mediarecepten.”

“2015 was een jaar met veel nieuwe 
energie in de groep door nieuwe hoofdredac-
ties bij onze regionale kranten en onze vier nieuwe 
tijdschriften, door een grote uitbreiding van Campus 
De Persgroep, en door veel nieuw talent op onze re-
dacties. Voor het eerst sluit onze ICT écht aan bij de 
journalistiek. Er wordt volop voor vernieuwing geko-
zen. Met meer overzicht, een betere organisatie en – 
naar mijn aanvoelen – ook een groter zelfvertrouwen. 
Er is op verschillende vlakken nog een hele weg af te 
leggen. Maar onze websites boomen, met soms meer 
dan twee miljoen bezoekers per dag bij HLN.be. Het 
is zowaar een van de favoriete apps van de Vlaamse 
jeugd geworden!

Tegelijkertijd houden onze gedrukte media stand. 
Kijk maar naar de Nederlandse kwaliteitstitels de 
Volkskrant en Trouw met indrukwekkende groeicij-
fers, zoals we die in de jaren tachtig en negentig ken-
den. Onze tijdschriften verkeren, op Goed Gevoel na, 
in zwaar weer. Maar ook daar werken we voort, in de 
overtuiging dat goed gemaakte media in de toekomst 
een onvervangbare rol zullen blijven spelen.

Voor mij persoonlijk was 2015 ook het jaar van de 
lange autoritten naar Nederland, voor de vernieu-
wingsoperatie van onze regionale kranten. In 2016 
hoop ik vaker de fiets te nemen!”

DIRK VELGHE (60) 
CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

MEDIAFIN

JAAK SMEETS (56) 
GROEPSDIRECTEUR-UITGEVER 

DE PERSGROEP
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“Nooit hebben we meer lezers bereikt 
dan in 2015. Dankzij de sterke groei van onze di-
gitale platformen trekken we heel wat nieuwe, jonge 
lezers aan. Het Laatste Nieuws bereikt vandaag meer 
dan 1,8 miljoen lezers per dag via papier of digitaal. 
Voor De Morgen zijn er dat 375.000.

Daarnaast hebben we er ook een aantal nieuwe ma-
gazinemerken bij: HUMO, Story, TeVe-Blad en Vitaya. 
Hierdoor hebben we vandaag een uitgebalanceerde 
portfolio aan titels die ons de beste kansen geeft voor 
de toekomst. 

Het afgelopen jaar hebben we ook heel veel geïn-
noveerd. Op advertentievlak zijn we gestart met de 
geautomatiseerde verkoop van reclame, met video 
advertising en met native advertising. Voor onze beta-
lende lezers lanceerden we nieuwe digitale producten 
die erop gericht zijn om méér waarde te bieden, zoals 
bijvoorbeeld HLN Sport+ en natuurlijk Topics.

Tot slot investeerden we in nieuwe ondernemingen. 
Denk maar aan de joint venture met Realo. Realo 
bouwde een slim, krachtig en innovatief product om 
mensen die op zoek zijn naar een huis optimaal te 
bedienen. Wij versterken hen met ons digitaal bereik 
en marketing power, een echte win-win dus. Ook in 
2016 gaan we op zoek naar vernieuwende bedrijven 
waarmee we onze krachten kunnen bundelen.”

KOEN VERWEE (47) 
CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

DE PERSGROEP PUBLISHING
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LOKALE EN 
CONCRETE 

HULP 
STICHTING WITTE BEDJES

 De Persgroep geeft graag wat terug aan de maatschappij. 
 Het bedrijf heeft zijn schouders gezet onder een aantal goede doelen. 
 In 2015 ging veel aandacht naar Rode Neuzen Dag, een initiatief van 

 VTM, Qmusic en Belfius. Maar ook vzw Kindergeluk en stichting Witte 
 Bedjes blijven rekenen op onze steun. 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

DE PERSGROEP BIEDT KANSEN 
AAN DE TOEKOMST

Geld inzamelen voor zieke, gehandicapte en hulp-
behoevende kinderen. Dat is het doel van de Neder-
landse Stichting Witte Bedjes. Het ingezamelde geld 
gaat naar non-profitorganisaties in en om Amsterdam, 
die relatief kleine en tastbare projecten uit de grond 
stampen. Vaak zijn het projecten die elders niét op 
steun kunnen rekenen. 
Denk aan een speelplaats die wordt aangepast voor 
kinderen met een beperking. Of aan een snoezelruim-
te voor kinderen met een ernstige handicap. Maar 

evengoed het optreden van een theatergroep in de 
kinderafdeling van een ziekenhuis.

Stichting Witte Bedjes werd in 1967 opgericht 
door Het Parool. De krant draagt nog altijd de alge-
mene onkosten van de organisatie. Zo gaat vrijwel 
elke verzamelde euro naar het goede doel.

www.stichtingwittebedjes.nl

http://www.stichtingwittebedjes.nl
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GELUK 
VOOR LLE 
KINDEREN 

VZW KINDERGELUK

De Persgroep steunt de Vlaamse vzw Kindergeluk: 
een vereniging die nieuwe kansen geeft aan kin-
deren die het wat moeilijker hebben in onze maat-
schappij. Oorzaak van hun problemen ligt vaak in de 
sociale omstandigheden waarin ze opgroeien, waar 
armoede nooit ver weg is. Veel aandacht gaat ook naar 
kinderen en jongeren die kampen met  gezondheids-
problemen en leerstoornissen.
Kindergeluk werkt samen met een dertigtal organisa-
ties en instellingen, verspreid over heel Vlaanderen. 
Het gaat om opvangtehuizen, dagcentra, diensten 
voor gezinsbegeleiding of buurtwerking. Een aantal 

andere richten zich specifiek op kinderen met een be-
perking en langdurig zieke kinderen.   
 
De steun van De Persgroep aan Kindergeluk be-
staat uit een belangrijke financiële bijdrage, maar 
vooral ook de logistieke steun is voor de vzw erg 
belangrijk. Hierdoor blijven de administratieve 
kosten tot een minimum beperkt en kan ieder jaar 
opnieuw 99 % van de uitgaven rechtstreeks aan de 
geselecteerde initiatieven besteed worden.

www.kindergeluk.be

http://www.kindergeluk.be
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HET 'RODENEUZENPROBLEEM'

BESPREEKBAAR
MAKEN 

RODE NEUZEN DAG
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Eén op de vijf Vlaamse jongeren kampt met psy-
chische problemen. Ze krijgen vaak niet de zorg die 
nodig is omdat het onderwerp moeilijk bespreekbaar 
blijft in Vlaanderen. Dus namen VTM, Qmusic en Belfi-
us het initiatief voor de Rode Neuzen Dag om op een 
knotsgekke manier het taboe te doorbreken en om 
geld in te zamelen. Zodat voortaan alle jongeren de 
hulp krijgen die ze nodig hebben. 
Scholen, bedrijven, sportclubs... en vooral véél gepas-
sioneerde vrijwilligers zetten hun schouders onder 
de Rode Neuzen Dag. Het resultaat? Meer dan 1600 
ludieke acties in Vlaanderen. En maar liefst 351.653 
verkochte Rode Neuzen. Het hoogtepunt van de 
campagne was een wervelende en hartverwarmende 
slotshow op 5 december. Presentator Jonas Van Geel 
haalde echt alles uit de kast voor de Rode Neuzen Dag. 
Want op het einde van de show liet hij een glimmen-
de Rode Neuzen-piercing steken voor het goede doel. 

3.858.814 euro gaat naar het Rode Neuzen Fonds 
– beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Dat 
fonds geeft een duwtje in de rug aan initiatieven die 
jongeren psychologische hulp aanbieden. 
Maar het belangrijkste effect van dit initiatief is dat 
psychische problemen nu bespreekbaar zijn in Vlaan-
deren. Dat vindt ook kinderpsychiater Peter Adriaens-
sens: “Rode Neuzen Dag gaat over een moeilijk on-
derwerp. We hopen al dertig jaar dat er ooit iemand 
iets voor zou doen en we wisten niet of het zou lukken. 
Vandaag zien we dat deze actie veel meer jongeren 
doet praten over hun psychische problemen. Het 
mooiste compliment vond ik dat leerkrachten mij 
contacteerden: ‘Er zijn jongeren bij mij geweest die 
zeiden dat ze een rodeneuzenprobleem hebben.’ In-
eens blijkt dat het codewoord om aan elkaar duidelijk 
te maken ‘ik zit in de knoei’.”

www.rodeneuzendag.be

http://www.rodeneuzendag.be
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 Investeren  
 in de toekomst 

Met een gezonde balans 
kunnen we blijven investeren 

in digitale transformatie, 
ondanks de economisch 

onzekere tijden.
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 2015 was het jaar van de integratie. 
 Lees: het échte werk na de overnames  
 van Mecom en vier magazinetitels 
 van Sanoma. Met een uitstekend 
 financieel eindresultaat tot gevolg. 

Overnames: veertien nieuwe producten uit 
Nederland, Denemarken en België
16 februari 2015 was ongetwijfeld een mijlpaal in de 
geschiedenis van onze groep. De overname van de 
Britse Mecom-groep met activiteiten in Nederland en 
Denemarken werd toen officieel, na de goedkeuring 
van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Na deze 
overname maken de Nederlandse activiteiten ruim de 
helft uit van de groepsomzet en EBITDA. 
In Nederland liep het integratieproces zoals in 2014 
werd gepland. De integratie leidde tot een forse re-
ductie in de kostenstructuur in de AD/regiogroep. Dit 
ging gepaard met een herstructureringslast van ruim 
zestig miljoen euro.  

Wat de integratie van de drie Deense titels betreft: we 
maakten er in 2015 alvast een slanker bedrijf van, en 
stelden een nieuw management aan. De regionale 
kranten en tijdschriften van Midtjyske Medier ver-
kochten we aan lokale uitgever Jysk Fynske Medier. In 
2016 zullen we ons concentreren op de uitbouw van 
de drie nationale merken: Berlingske, BT en Weeken-
davisen. 

Op 31 augustus kreeg de overname van HUMO, Story, 

TeVe-Blad en Vitaya groen licht van de Belgische me-
dedingingsautoriteit.  

Dertig miljoen voor digitale transformatie
Met deze overnames realiseren we meer cashflow, 
welke ons toelaat om verder te investeren in digitali-
sering en innovatie.
Naast integratie, was 2015 immers ook het jaar van 
de digitale transformatie. We investeerden dertig 
miljoen euro in ICT. Daarmee zetten we onder andere 
de vernieuwing in van onze basissystemen zoals het 
content management-systeem. Op die systemen bou-
wen we dan de digitale front office-laag: de producten 
waarmee onze gebruikers en partners werken.

Onze papieren producten blijven het dan wel zeer 
goed doen, sommige van onze titels groeiden in 
2015 zelfs stevig in lezersomzet. Maar tegelijk zitten 
we midden in de digitale revolutie. De gebruiker van 
vandaag is bijna permanent online, wil op elke locatie 
en elk moment toegang tot zijn favoriete media, en 
vraagt om gepersonaliseerde producten. Met bijvoor-
beeld Topics spelen we hier op in, de nieuwsapp die 
alleen toont wat je wilt lezen. 

Sterke scores voor MEDIALAAN, Mediafin en 
Online Services
Het mooie financiële resultaat werd niet alleen via de 
overnames gerealiseerd. Goed nieuws was er ook voor 
MEDIALAAN dat het jaar met een sterke groei afsloot in 
al zijn geledingen, zowel bij de kijker, als bij de adver-

ONTMOET DE

CFO 
INTEGRATIE EN DIGITALE 

TRANSFORMATIE
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teerder. Mediafin groeide niet alleen mooi in omzet, 
maar zette ook een financieel record in zijn tienjarig 
bestaan. En ook onze onlineservices groeien gestaag, 
in het bijzonder met de rekruterings- en technologie-
websites in Nederland, waar we een mooie omzet en 
EBITDA-groei realiseerden. In België investeerden we 
in de immowebsite Realo.  

De resultaten 
De Persgroep sloot 2015 af met opnieuw een gezonde 
en conservatieve balans, ondanks de respectievelijke 
overnames. Einde 2014 sloot de groep ter financiering 
hiervan een kredietovereenkomst af met vier banken.  
Na de overname van de Mecom-groep (geconsoli-
deerd vanaf maart) en de vier Sanoma-titels (gecon-
solideerd vanaf september) steeg de EBITDA van 138 
miljoen naar net geen 200 miljoen euro – op een 
omzet van 1,33 miljard euro. En we landen met een 
netto financiële schuldpositie van nog geen vijftig mil-
joen euro, amper een kwart van de EBITDA. Rekening 
houdend met de wijzigingen in het werkkapitaal, de 
financiële en uitzonderlijke lasten, de belastingen én 
investeringen is er een vrije operationele cashflow van 
honderd miljoen euro, of een conversie ratio van 50 %. 
Dit is een mooie slotrekening die De Persgroep vol-
doende ademruimte geeft voor verdere investering 
en ook aan onze bancaire partners vertrouwen biedt. 

Niettegenstaande De Persgroep de consolidatiegood-
will jaarlijks afschrijft, conform Belgian GAAP, blijft het 
eigen vermogen van de groep met ruim 250 miljoen 
euro stevig. 

2016: economische tegenwind trotseren
In 2016 willen we deze goede cijfers handhaven. 
Niet eenvoudig, want we verkeren in een woelig ma-
cro-economisch klimaat. De groeivertraging van China 
en Amerika waait over naar Europa. De maatregelen 
van de Europese Centrale Bank om de economie te 
stimuleren, blijven niet eeuwig duren. Maar naast 
deze conjuncturele elementen is de druk op de om-
zet structureel van aard. Bovendien plukten we al in 
2015 de vruchten van de respectievelijke  overnames. 
Kortom: 2016 wordt op financieel vlak zeker een uit-
dagend jaar.

Desalniettemin zullen we in 2016 substantieel verder 
investeren in onze digitale toekomst. En we bouwen 
de mobiele activiteiten van MEDIALAAN verder uit – 
met JIM Mobile en Mobile Vikings. Daarnaast blijven 
we ook uitkijken naar overnames. We zien zeker nog 
mogelijkheden in de onlineservices . 

Piet Vroman
CFO De Persgroep

“We investeren dertig 
miljoen euro in ICT en 

onderzoek om onze 
backoffice én frontoffice 
klaar te stomen voor de 

digitale revolutie.”
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AUDIOVISUEEL PUBLISHING TOTAAL
IN MILJOEN EURO 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Bedrijfsopbrengsten 208,2 199,9 193,0 190,1 191,3 735,5 725,8 726,2 698,1 1.151,6 929,5 909,6 900,8 878,5 1.334,2
- Omzet 202,4 194,2 187,7 179,8 184,5 710,0 696,3 695,6 678,7 1.113,4 899,5 876,6 866,5 850,3 1.290,5
- Andere bedrijfsopbrengsten 5,7 5,7 5,4 10,3 6,9 25,6 29,5 30,6 19,3 38,2 30,0 33,0 34,3 28,2 43,8

Bedrijfskosten

- Handelsgoederen/grondstoffen -57,7 -59,8 -57,7 -53,2 -48,7 -125,7 -125,3 -109,6 -102,0 -141,6 -183,3 -184,9 -167,3 -155,2 -190,4
- Diensten/diverse goederen -85,6 -82,5 -76,1 -65,6 -67,3 -301,2 -297,6 -305,7 -289,6 -475,8 -372,7 -364,2 -363,3 -345,6 -534,4
- Bezoldigingen -33,2 -31,4 -30,2 -31,8 -32,8 -193,9 -200,1 -207,0 -205,7 -373,9 -227,1 -231,5 -237,2 -237,5 -406,7
- Andere bedrijfskosten -0,7 -0,5 -0,4 -0,7 -0,8 -2,2 -1,5 -1,8 -1,1 -3,4 -2,9 -1,9 -2,3 -1,8 -4,1

EBITDA 31 25,7 28,6 38,8 41,8 112,5 101,3 102,1 99,7 156,9 143,5 127,1 130,7 138,4 198,7
- Afschrijvingen -4,9 -4,9 -4,1 -4,3 -4,3 -29,1 -27,4 -25,5 -25,4 -41,7 -33,9 -32,2 -29,6 -29,7 -45,9
- Waardeverminderingen -0,2 -1,3 0,7 0,3 -0,3 -0,4 -0,2 0,1 -0,3 1,1 -0,6 -1,5 0,8 0 0,8
- Voorzieningen 0,3 -0,1 0,0 -1,7 -2,5 -1,9 -6,5 -1,3 -3,7 -3,0 -1,6 -6,6 -1,3 -5,4 -5,5

Bedrijfswinst (EBITA) 26,2 19,4 25,2 33,1 34,7 81,1 67,2 75,5 70,2 113,3 107,4 86,8 100,6 103,3 148,0
Financieel resultaat -5,1 -6,3 -4,2 -4,0 -3,1 -32,3 -34,9 -40,6 -40,1 -66,3 -37,4 -41,2 -44,8 -44,0 -69,4

- Waarvan afschrijvingen goodwill -5,1 -5,1 -3,6 -3,6 -3,3 -25,5 -28,6 -33,9 -38,2 -64,1 -30,6 -33,7 -37,6 -41,8 -67,4

Uitzonderlijk resultaat 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,5 -0,2 0,0 1,0 0,9 0,5 -0,2 -0,4 1,0 0,9
Winst voor belastingen 21,1 13,1 20,7 29,1 31,6 49,3 32,1 34,9 31,1 47,8 70,5 45,5 55,5 60,2 79,4

- Cash belastingen -8,1 -4,6 -5,6 -7,1 -8,6 -9,9 -7,4 -8,9 -12,1 -11,5 -18,0 -12,0 -14,5 -19,2 -20,1
- Uitgestelde belastingen -0,7 -0,5 -0,5 -1,3 -0,3 -11,5 -11,6 -10,4 -6,7 -15,5 -12,2 -12,2 -10,9 -8,0 -15,8

Netto courante winst 17,4 13,1 18,2 24,3 26,1 53,4 41,7 49,6 49,8 83,4 70,9 55,0 67,6 74,1 109,5
Resultaat vermogensmutatie 0,0 -0,1 -0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 -0,8 0,1 -0,1 -0,3 0,3 -0,8
Aandeel van derden in het resultaat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,2 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,2
Netto groepswinst na afschrijvingen goodwill 12,3 7,9 14,2 20,7 22,7 27,9 13,1 15,6 12,6 20,2 40,3 21,2 29,7 33,3 43,0
Netto cashflow 23,2 19,8 22,0 29,7 30,9 93,7 81,2 85,3 82,2 139,6 116,9 101,0 107,3 111,9 170,5

GECONSOLIDEERDE 
RESULTATENREKENING
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AUDIOVISUEEL PUBLISHING TOTAAL
IN MILJOEN EURO 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Bedrijfsopbrengsten 208,2 199,9 193,0 190,1 191,3 735,5 725,8 726,2 698,1 1.151,6 929,5 909,6 900,8 878,5 1.334,2
- Omzet 202,4 194,2 187,7 179,8 184,5 710,0 696,3 695,6 678,7 1.113,4 899,5 876,6 866,5 850,3 1.290,5
- Andere bedrijfsopbrengsten 5,7 5,7 5,4 10,3 6,9 25,6 29,5 30,6 19,3 38,2 30,0 33,0 34,3 28,2 43,8

Bedrijfskosten

- Handelsgoederen/grondstoffen -57,7 -59,8 -57,7 -53,2 -48,7 -125,7 -125,3 -109,6 -102,0 -141,6 -183,3 -184,9 -167,3 -155,2 -190,4
- Diensten/diverse goederen -85,6 -82,5 -76,1 -65,6 -67,3 -301,2 -297,6 -305,7 -289,6 -475,8 -372,7 -364,2 -363,3 -345,6 -534,4
- Bezoldigingen -33,2 -31,4 -30,2 -31,8 -32,8 -193,9 -200,1 -207,0 -205,7 -373,9 -227,1 -231,5 -237,2 -237,5 -406,7
- Andere bedrijfskosten -0,7 -0,5 -0,4 -0,7 -0,8 -2,2 -1,5 -1,8 -1,1 -3,4 -2,9 -1,9 -2,3 -1,8 -4,1

EBITDA 31 25,7 28,6 38,8 41,8 112,5 101,3 102,1 99,7 156,9 143,5 127,1 130,7 138,4 198,7
- Afschrijvingen -4,9 -4,9 -4,1 -4,3 -4,3 -29,1 -27,4 -25,5 -25,4 -41,7 -33,9 -32,2 -29,6 -29,7 -45,9
- Waardeverminderingen -0,2 -1,3 0,7 0,3 -0,3 -0,4 -0,2 0,1 -0,3 1,1 -0,6 -1,5 0,8 0 0,8
- Voorzieningen 0,3 -0,1 0,0 -1,7 -2,5 -1,9 -6,5 -1,3 -3,7 -3,0 -1,6 -6,6 -1,3 -5,4 -5,5

Bedrijfswinst (EBITA) 26,2 19,4 25,2 33,1 34,7 81,1 67,2 75,5 70,2 113,3 107,4 86,8 100,6 103,3 148,0
Financieel resultaat -5,1 -6,3 -4,2 -4,0 -3,1 -32,3 -34,9 -40,6 -40,1 -66,3 -37,4 -41,2 -44,8 -44,0 -69,4

- Waarvan afschrijvingen goodwill -5,1 -5,1 -3,6 -3,6 -3,3 -25,5 -28,6 -33,9 -38,2 -64,1 -30,6 -33,7 -37,6 -41,8 -67,4

Uitzonderlijk resultaat 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,5 -0,2 0,0 1,0 0,9 0,5 -0,2 -0,4 1,0 0,9
Winst voor belastingen 21,1 13,1 20,7 29,1 31,6 49,3 32,1 34,9 31,1 47,8 70,5 45,5 55,5 60,2 79,4

- Cash belastingen -8,1 -4,6 -5,6 -7,1 -8,6 -9,9 -7,4 -8,9 -12,1 -11,5 -18,0 -12,0 -14,5 -19,2 -20,1
- Uitgestelde belastingen -0,7 -0,5 -0,5 -1,3 -0,3 -11,5 -11,6 -10,4 -6,7 -15,5 -12,2 -12,2 -10,9 -8,0 -15,8

Netto courante winst 17,4 13,1 18,2 24,3 26,1 53,4 41,7 49,6 49,8 83,4 70,9 55,0 67,6 74,1 109,5
Resultaat vermogensmutatie 0,0 -0,1 -0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 -0,8 0,1 -0,1 -0,3 0,3 -0,8
Aandeel van derden in het resultaat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,2 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,2
Netto groepswinst na afschrijvingen goodwill 12,3 7,9 14,2 20,7 22,7 27,9 13,1 15,6 12,6 20,2 40,3 21,2 29,7 33,3 43,0
Netto cashflow 23,2 19,8 22,0 29,7 30,9 93,7 81,2 85,3 82,2 139,6 116,9 101,0 107,3 111,9 170,5
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GECONSOLIDEERDE 
BALANS

OP 31 DECEMBER 
IN DUIZEND EURO DEC-14 DEC-15

Immateriële vaste activa 21.659 35.100
Positieve consolidatieverschillen 175.737 498.909
Materiële vaste activa 142.613 182.310
Financiële vaste activa 2.930 10.398
Vorderingen op meer dan één jaar 7.915 20.623
Voorraden en bestellingen in uitvoering 37.640 48.706
Vorderingen op ten hoogste één jaar 134.930 196.199
Beschikbaar 315.202 128.490
Overlopende rekeningen Actief 19.060 17.786

TOTAAL DER ACTIVA 857.686 1.138.521

Eigen vermogen 250.325 252.946
Belangen van derden 72.428 78.353
Voorzieningen, uitg. belast. en belast. latenties 34.290 92.917

Langetermijnschuld 147.090 149.209
Kredietinstellingen 145.000 136.000
Overige schulden - 242
Overige leningen 173 10.315
Handelsschulden 1.917 2.652
Kortetermijnschuld 253.670 372.160
Leasing - 1
Kredietinstellingen 25.000 40.000
Overige leningen - 3.352
Handelsschulden 116.983 161.088
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 66.053 126.977
Schulden uit bestemming van het resultaat 25.000 40.000
Diverse schulden 20.635 742
Overlopende rekeningen Passief 99.883 192.937

TOTAAL DER PASSIVA 857.686 1.138.521

Eigen vermogen 250.325 252.946
Eigen vermogen + belang van derden 322.753 331.300
Solvabiliteitsratio 29 % 22 %
Solvabiliteitsratio (incl. belang van derden) 38 % 29 %
Netto financiële schuld -145.202 47.510
Netto financiële schuld / EBITDA -1,05 0,24
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GECONSOLIDEERDE 
FINANCIERINGSTABEL 

IN MILJOEN EURO 2011 2012 2013 2014 2015

Bedrijfswinst (-verlies) 107,3 86,7 100,6 103,3 148,0

- Afschrijvingen 33,9 32,2 29,6 29,7 45,9

- Waardeverminderingen 0,6 1,5 -0,8 0,0 -0,8

- Voorzieningen voor risico’s en kosten 1,6 6,6 1,3 5,4 5,5

EBITDA 143,4 127,1 130,8 138,4 198,7

- Wijziging voorraden 3,2 1,7 3,6 -2,4 -11,9

- Wijziging LT-vorderingen 0,3 0,2 -1,1 -2,9 -2,9

- Wijziging KT-vorderingen 2,3 6,0 0,9 18,0 -59,3

- Wijziging operationele schulden 11,8 14,3 -11,3 -5,2 105,9

- Wijziging overlopende rekeningen -12,0 8,0 -8,4 -4,7 94,3

- Werkkapitaalelementen acquisities 0,0 0,0 -0,7 -0,5 -128,2

        Variatie behoefte bedrijfskapitaal 5,5 20,1 -17,0 2,3 -2,1

Kasstroom uit bedrijfsoperaties van conso-on-
dernemingen

148,9 147,2 113,7 140,8 196,6

- Ontvangen financiële opbrengsten 2,2 2,2 1,5 1,5 5,6

- Betaalde financiële kosten -5,7 -6,2 -5,1 -4,1 -8,0

       Financiële resultaten -3,5 -4,0 -3,6 -2,6 -2,3

Operationele kasstroom voor belastingen 145,4 143,1 110,1 138,2 194,2

      Uitzonderlijke lasten -17,3 -15,7 -11,2 -2,9 -43,8

      Cash belastingen -18,1 -12 -14,5 -19,2 -20,1

      Uitzonderlijk resultaat en belastingen -35,4 -27,7 -25,7 -22,1 -63,9

Operationele kasstroom na belastingen 110,1 115,5 84,4 116,1 130,3

Acquisities/desinvesteringen -0,1 -54,9 -25,7 -0,1 -215,9

Capex -22,0 -16,0 -17,5 -25,2 -30,7

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -22,1 -70,9 -43,2 -25,3 -246,6

Nieuwe leningen 0,0 0,0 0,0 150,0 31,0

Aflossing leningen -24,9 -22,4 -20,1 -15,8 -52,7

Inkoop preferente aandelen DP NL 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,6

Betaald dividend -20,1 -25,0 -20,1 -23,2 -25,1

Kasstromen uit financieringsactiviteiten -45,0 -47,4 -40,2 111,0 -70,4

Netto kasstroom 42,9 -2,8 1,0 201,8 -186,7

Geldbeleggingen 66,7 32,0 71,4 3,8 5,6

Liquide middelen 48,5 80,4 41,9 311,4 122,9

Cashpositie einde periode 115,2 112,4 113,4 315,2 128,5
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 Eigen vermogen vs. netto financiële schuld (in miljoen euro) -150
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 Netto financiële schuld vs. EBITDA (in miljoen euro) 

 Omzet per geografische markt (in miljoen euro) 
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BELGIË
NIEUWSMEDIA MAGAZINES TELEVISIE RADIO ONLINE TELECOM
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onze voornaamste

merken

 

Een volledig overzicht van onze titels: www.persgroep.be

http://www.persgroep.be
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Dit rapport is ook beschikbaar in het Engels.

http://www.comfi.be
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