
Nieuws: Dutch Media Group opgericht door Amsterdamse kapper 

 

Op 1 mei aanstaande start een nieuw mediahuis, dat zich richt 

op de multiplatformdistributie van boeken, cd’s, dvd’s en 

games. Het bedrijf, Dutch Media, gaat van start in vier 

vestigingsplaatsen. De website van het bedrijf, www.dutch-

mediagroup.com, is nog ‘under construction’ en bevat momenteel 

slechts drie gisteren en vandaag verzonden persberichten. Uit 

gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt de site afgelopen 

zondag, 19 maart, te zijn geregistreerd door Vevida.com, een 

internetprovider uit Groningen. Eigenaar is Loek Verheij, die 

ook een eenmanskapperszaak heeft in Amsterdam. Verheij 

bevestigt dit desgevraagd in een telefoongesprek met Muziek en 

Beeld, maar geeft, nadat hij met ‘iemand anders’ heeft 

overlegd, aan dat er pas op 1 mei nadere mededelingen worden 

gedaan. 

 

Dutch Media omschrijft zichzelf in een persbericht als ‘een 

combinatie van nieuwe en bestaande ondernemingen op het gebied 

van uitgeven, multiplatformdistributie en crossmediale 

producties’. De bestaande bedrijven zullen zich op de dag van 

lancering bekendmaken. Afgaand op de omschrijving van de 

toekomstige activiteiten gaat Dutch Media (what’s in a name?) 

rechtstreeks de concurrentie aan met o.a. de Foreign Media 

Group (FMG). Het nieuwe bedrijf wil op deze en andere vragen 

op het ogenblik echter (nog) niet reageren. 

 

Het mediahuis geeft in haar eerste levensteken aan dat de 

focus ‘multichannel’ is: de onderneming richt zich op zowel de 

traditionele als mass market-verkoopkanalen. ‘Als crossmediaal 

producent richt Dutch Media zich op minimaal drie producties 

per jaar, waaronder speelfilms. In deze crossmediale 

producties worden meerdere exploitatieplatforms betrokken op 

het gebied van luisteren, lezen en kijken. De boeken uit de 

eigen uitgeverij zullen veelal als basis dienen voor deze 

producties’, meldt het bedrijf. 

 

Ramon Dahmen, voormalig coo van de FMG, wil op dit moment niet 

ingaan op de vraag of hij ook bij dit nieuwe initiatief 

betrokken is. Wel geeft hij aan dat de koers die DM gekozen 

heeft, overeenkomt met zijn langetermijnvisie op de branche: 

“De toekomst van distributeurs in entertainment moet 

crossmediaal zijn en die van producenten multiplatform.” Zijn 

aandacht ligt momenteel echter primair bij de afwikkeling van 

zijn dienstverband bij FMG. Daarover zegt Dahmen: “Mij werd 

gevraagd me te committeren aan een proces van verkoop, maar ik 

vond dat ik me als coo moest bezighouden met een proces van 

strategische oriëntatie. Vervolgens werd het verhaal dat een 

aantal projecten verliesgevend was. De kantonrechter zal 

binnen vijf weken een uitspraak doen in deze kwestie. Daarna 

keer ik zeker weer in de entertainmentbranche terug.” 

https://www.wernerbros.biz/werk/nieuws-foreign-media-group-stroomlijnt-organisatie-muziek-en-beeld/

