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Waar Dahmen en Piers in het dagelijks leven 
man en vrouw zijn, hebben NL Media Groep 
(NL) en Dutch Media (DM) meer vrijblijvende 
banden met elkaar. Alle rechten, creativiteit en 
formatproductie van DM kunnen voor exploi-
tatie en distributie worden uitbesteed aan be-
drijfsonderdelen van NL (Moefie Klub, Siibae, 
Media Sales Licensing en/of Reefman Distri 
Groep). Andersom kan het ook: NL verwierf de 
rechten van Pinkeltje en zal de productie van 
afgeleide boekproducten neerleggen bij DM. Er 
is echter geen sprake van exclusiviteit of ge-
dwongen winkelnering, wat tot meer dyna-
miek moet leiden. Juist daarin zit volgens Dah-
men het grote verschil met Foreign Media 
Groep (FMG).
 
DM is een initiatief van ex-medewerkers van 
FMG. Wat was de achterliggende gedachte en 
waarom kon die niet binnen FMG worden uitge-
voerd?
Piers: “DM is ontstaan doordat de mensen uit 
de boekendivisie van FMG zich niet konden 
vinden in de nieuwe koers van het bedrijf. Zij 
hebben een plan opgesteld, om de visie te ver-
wezenlijken die wijzelf oorspronkelijk voor 
ogen hadden. Met een wijziging: gaandeweg 
waren we erachter gekomen dat je het distri-
butiestuk niet per se in eigen huis moet willen 
doen. Ook wil DM zich onderscheiden door 
zelf mee te investeren in de verschillende plat-
forms waarop een product wordt uitgebracht. 
Door alle verschillende mediaproducten op el-
kaar af te stemmen, kun je als uitgeverij opti-
maal aan merkbeheer doen voor je schrijvers 
en titels. Bart Reefman was gecharmeerd van 
dit plan en zegde financiële steun toe.” 

Al maanden gaat het gerucht dat ook jullie bij 
DM betrokken zouden zijn. In welk stadium zijn 
jullie daarbij aangehaakt?
Piers: “Ik ben al in een vroeg stadium bena-

derd, maar wilde eerst de zaken met FMG af-
handelen. Bovendien wilde ik nooit meer mee-
maken dat mijn vrijheid nog een keer beknot 
zou worden, dus ik wilde mijn eigen bedrijf, 
waarin ikzelf de zeggenschap zou hebben. 
Daarover moest dus nog wel een aantal ge-
sprekken met Bart gevoerd worden en het siert 
hem dat hij deze plek voor mij wilde creëren 
en mij een significant aandeel van DM wilde 
verkopen.”
Dahmen: “Ik moest eerst wachten op mijn uit-
spraak van de rechter, maar heb me in de tus-
sentijd wel op de markt georiënteerd. Toen 
kwam ik tot de conclusie dat Bart de laatste 
jaren op de achtergrond de juiste bewegingen 
gemaakt heeft en goede deelnemingen heeft 
gedaan. Ik heb heel veel plezier beleefd aan de 
manier waarop we bij FMG Afblijven gepro-
duceerd hebben, met alle producten daarom-

heen. Deze speeltuin geeft me de gelegenheid 
me opnieuw op dat soort producties te rich-
ten.”

Hadden jullie, en de andere ex-medewerkers 
van FMG, geen concurrentie- en/of relatiebe-
ding?
Piers: “Nee.”
Dahmen: “Nee, maar FMG denkt zich er wel 
op te kunnen beroepen. Ik wend me nu op-
nieuw tot de rechter en ben zojuist een bodem-
procedure gestart.”

Kunnen schrijvers ‘zo maar’ overstappen van 
de ene naar de andere uitgeverij?
Piers: “Uitzonderingen daargelaten zijn au-
teurs bij elk nieuw boek vrij om te gaan en 
staan waar ze willen. De heel grote schrijvers 
sluiten soms deals voor meerdere boeken, 
maar bij ‘onvoorziene omstandigheden’ is daar 
wel over te praten.”
Dahmen: “De uitgeverij is ook een echte 
‘people’s business’, waarbij schrijvers heel ac-
tief begeleid worden in het creatieve proces. Je 
zou de relatie van een schrijver met zijn uitge-
ver kunnen vergelijken met die tussen een ar-
tiest en zijn producer.”

Carry Slee besloot uiteindelijk toch bij FMG te 
blijven, maar haar contract loopt tot maart 
2008. Komt ze daarna alsnog over naar DM?
Piers: “We zijn absoluut met haar in gesprek, 
maar willen geen dingen stukmaken. Afblij-
ven was een succes en wij hopen dat Timboek-
toe dat ook wordt. Uiteindelijk zijn ook wij 
daarbij gebaat als ze zou overstappen.”

Bij de bekendmaking dat je een meerderheids-
belang nam in DM, werd aangegeven dat je 
privéholding Immer bv in de toekomst ook zal 
deelnemen in andere bedrijven in de media-
markt. Welke of wat voor soort bedrijven?
Piers: “Dat zullen uiteraard bedrijven zijn die 
aansluiten bij DM. Zo gaan we een joint ven-
ture aan met Jan Maarten Groens Mobi Pro-
ductions, dat mobile magazines gaat maken 
voor onder anderen Heleen van Royen en Har-
men van Straaten. Ook gaan we samenwerken 
met Studio 100 voor de ontwikkeling van ex-
clusieve kinderboekformats (zoals een 
boek+cd, boek+dvd, boek+puzzel of eventueel 
zelfs en boek+werkende klok) en zijn we in 

Niet geheel onverwacht maakte Sandra Piers, voormalig directeur van Foreign 
Media Books, begin deze maand bekend zich aan te sluiten bij de stoet Foreign 
Media Group-medewerkers die gezamenlijk het nieuwe bedrijf Dutch Media 
begonnen. Piers nam met haar privéholding Immer bv de meerderheid van de 
aandelen over van investeerder Bart Reefman. Tegelijkertijd maakte voormalig 
FMG-coo Ramon Dahmen bekend toe te treden tot de directie van Reefmans NL 
Media Groep.

Door Werner Schlosser

Dutch Media wil investeren in rechten en creativiteit

“Het inbrengen van kennis is 
belangrijker dan geld”

Sandra Piers: “Als je de rechten bezit, kun je de 

uitingsvormen van de content aanpassen aan de 

wensen van de markt.”
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gesprek met dvd-labels over entertainment. 
Verder praat ik met partijen over een nieuw 
op te richten tijdschriftenuitgeverij, waar on-
der meer het tijdschrift Stouter van Heleen 
van Royen zal verschijnen. Ik heb de afgelo-
pen tijd ook gesproken over de overname van 
traditionele boekuitgeverijen, maar koos juist 
voor DM omdat die in de volle breedte van de 
entertainmentbranche opereert.”

Heeft NL ook dergelijke samenwerkingsplan-
nen?
Dahmen: “Inderdaad. NL heeft de Pinkeltje-
rechten verworven door een belang te nemen 
in uitgeverij Déja Vu. Ook werken we aan een 
samenwerking met A-Film en productiemaat-
schappij In De Luwte voor de verfilming van 
De Gelukkige Huisvrouw van Heleen van 
 Royen.”

Bij FMG werd de crossmediale strategie ingezet 
vanuit een lopend bedrijf. Dutch Media is net 
gestart. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
Piers: “Het bedrijf heeft al een enorm brede 
basis doordat het team veel kennis en een 
groot netwerk heeft. Daarmee hebben we al 
veel schrijvers en andere licentiegevers naar 
ons toegetrokken, zodat je mag spreken van 
een vliegende start.”
Dahmen: “Ik denk ook dat het veel makkelij-
ker is om zulke crossmediale projecten op te 
zetten als je het vanuit één invalshoek kunt 
bekijken. Dan kun je veel sneller beslissen. Bij 
FMG zat bij de start van Timboektoe een pro-
jectteam van 21 man rond de tafel, ieder met 
zijn eigen achtergrond.”

Waar komt de financiering vandaan?
Dahmen: “Wat ik daarover kwijt wil, is dat de 
investeringspotjes voor gezamenlijke (NL + 
DM) grootschalige producties ruimer zijn dan 
ik de afgelopen vijf jaar heb mogen meema-
ken. Ik denk overigens dat het inbrengen van 
kennis belangrijker is dan het inbrengen van 
geld, omdat er volgens mij ruimte is voor crea-
tieve manieren van produceren. Afblijven heb-
ben we ook geproduceerd zonder fondsen of 

externe financiers. Dat kunstje kun je zeker 
niet eindeloos herhalen, maar het is nog wel 
een aantal keren mogelijk, zolang de titel maar 
genoeg commercieel draagvlak heeft voor zo-
veel mogelijk exploitatievormen. Als je bij de 
start voor de combinatie van exploitatieplat-
forms kiest, kun je uit de bijbehorende bruto-
winstmarges je initiële productiebudget finan-
cieren.”

Op welke manier wil DM zich onderscheiden in 
samenwerking met de winkeliers?
Piers: “We streven naar vergaande samenwer-
king. Zo willen we retailers de mogelijkheid 
geven participant te worden in de crossmedia-
le film PizzaMaffia (de opvolger van Het 
Schnitzelparadijs, WS) en daardoor ook mee 
te delen in alle opbrengsten. Retailers kunnen 
veel betekenen door in een vroeg stadium hun 
inkoopaantallen af te geven, grote instore- en 
marketingacties te houden en zo mee te helpen 
een titel groot te maken. Al eerder hebben we 
dat gedaan met productiepartners van een 

film. Verder is Dutch Media gespecialiseerd 
in tailor made-producten en acties voor retail-
ers.”

Welke activiteiten binnen DM acht je strate-
gisch het belangrijkst?
Piers: “De activiteiten van DM starten bij 
rechtenbeheer in zijn breedste vorm. De markt 
is heel grillig, maar als je de rechten bezit, 
kun je de uitingsvormen van de content aan-
passen aan de wensen van de markt.”

Wat zijn de ambities van DM? 
Piers: “We willen een grote independent wor-
den en altijd onafhankelijk blijven, zodat we 
zaken in eigen hand kunnen houden. We wil-
len dus niet te groot worden, waardoor je aan 
slagvaardigheid verliest.”

Toch is, om in deze entertainmentmarkt suc-
cesvol te zijn, een zekere omvang nodig. Welke 
omvang moeten NL en DM hebben om te over-
leven?
Dahmen: “Daar komt die samenwerking om 
de hoek kijken. Samen haal je een bepaalde 
schaalgrootte, houd je binnen de creatieve 
unit DM de benodigde slagvaardigheid, maar 
heb je toch alles in huis. Beide bedrijven sa-
men moeten in de komende twee jaar kunnen 
uitgroeien naar een omzet van 45 à 50 miljoen 
euro. Dat is een realistisch streven.”

Geeft de naam al aan dat NL Media Groep en 
Dutch Media hun activiteiten tot het Neder-
landse taalgebied zullen blijven beperken?
Piers: “We doen wel veel internationale rech-
tenverkoop – Heleen van Royen publiceert in 
18 of 20 landen – maar we gaan geen buiten-
landse vestigingen beginnen.”
Dahmen: “Voor NL ligt het voor de hand om, 
áls er al internationale expansie komt, de busi-
ness in één land verder uit te bouwen en dan 
van daaruit verder te gaan. Dat zullen we niet 
in meerdere landen tegelijkertijd proberen. 
Maar voorlopig is voor de combinatie van be-
drijven in de Benelux nog voldoende groei mo-
gelijk.” 

Ramon Dahmen: “De investeringspotjes voor 

gezamenlijke, grootschalige producties zijn nu 

ruimer dan ik de afgelopen vijf jaar heb mogen 

meemaken.”
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= Immer B.V. oriënteert zich op deelnamen en partnerships


