
Nieuws: Ernest Beneder verlaat Warner Home Video 

 

Ernest Beneder, momenteel director of communications bij 

Warner Home Video, heeft besloten het bedrijf te verlaten. Per 

1 april 2003 zal hij zich vestigen als zelfstandig consultant 

op het gebied van public relations, publiciteit en av-

producties. 

 

Beneder werkte vanaf de jaren zestig ruim 12 jaar als hoofd 

publiciteit bij respectievelijk MGM en Warner Bros. (later 

Warner-Columbia). Vervolgens was hij zo’n 10 jaar hoofd 

marketing en uitgever non-fiction bij Elsevier Nederland. In 

1988 trad hij bij Warner Home Video in dienst als adjunct-

directeur met publiciteit en marketing als kernactiviteit. Hij 

stond samen met managing-director Ruud Lamers aan de wieg van 

de ontwikkeling van de koopvideomarkt en bekleedde vervolgens 

in de loop der jaren diverse functies binnen het bedrijf. 

 

Ruim 10 jaar was hij daarbij medeverantwoordelijk voor het 

acquisitiebeleid van Warner. Ook heeft hij jaren gewerkt aan 

de herstructurering van de rental-divisie in zowel Nederland 

als België. In de afgelopen periode concentreerde hij zich met 

name op de communicatie rond het fenomeen dvd. 

 

Ruud Lamers: “Ernest en ik hebben in de afgelopen jaren 

perfect met elkaar samengewerkt en dat zal in het nieuwe 

samenwerkingsverband zeker zo blijven. Dat je bij het bereiken 

van een bepaalde leeftijd in een ander tempo wil gaan werken 

begrijp ik volledig. Aan de andere kant speelt leeftijd geen 

rol. Het gaat immers om de expertise. Ik zie de nieuwe 

situatie dan ook als een logische volgende stap, waarbij 

Warner Home Video ook in de toekomst gebruik kan blijven maken 

van de expertise van Ernest.” 

Beneder voegt daar aan toe: “Naast het feit dat film en 

entertainment me altijd heeft geboeid, betekende werken voor 

Warner Home Video letterlijk en figuurlijk ‘never a dull 

moment’. Ik verheug me dan ook bijzonder op de veranderde 

samenwerking in de komende jaren, waarbij ik – naast de 

tempobepaling – mij tevens kan richten op andere projecten.” 

 

Als onafhankelijk consultant zal Beneder voor Warner Home 

Video diverse publicitaire zaken op projectbasis blijven 

begeleiden, zoals de release van de Charlie Chaplin 

Collection, de lancering van Ja Zuster, Nee Zuster, de nieuwe 

Harry Potter-dvd en tal van andere projecten die met dvd te 

maken hebben. 


