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Column

 ‘D
igital First’, zo luidde een ronkend persbericht 
waarin uitgeverij Wegener-marktleider bij de 
regionale kranten - in februari aankondigde 
dat het vanaf 12-12-2012 allemaal anders zal 
gaan. Alles wat zo’n beetje digitaal kan, gaat de 

uitgever vanaf dan ook digitaal doen. 
Rijkelijk laat, want in de jaren negentig had Maurice de 

Hond, als directeur Informatie Technologie & Nieuwe Media, 
dat plan al eens tevergeefs geopperd. De Hond zat toen in de 
directie en verliet helaas al binnen een paar jaar zijn post. Ge-
zien het dode paard waar hij aan moest trekken, was dat ei-
genlijk nog best een lange tijd. 

Wegener is een opmerkelijk bedrijf dat op ongelukkige wijze 
door voormalig topman Jan Houwert - die eigenlijk liever met 
zijn kunstcollectie bezig was - in handen kwam van Mecom. 
Het Britse moederbedrijf dat eerst aan rendement en dan 
pas aan journalistiek denkt. 

Mecom laat Wegener leiden door Truls Velgaard, een Noor 
die geen Nederlands kan lezen en dus inhoudelijk niets over de 
kranten van het concern kan zeggen. Gelukkig kan hij wel een 
winst en verliesrekening lezen. En dus kondigde Velgaard - 
ook in februari - aan dat zo’n 350 mensen konden gaan uitzien 
naar ander werk. Dat is tien procent van het personeelsbe-
stand. Op zich niets mis met dictatoriaal geleide mediabedrij-
ven, maar dan wel graag door iemand met verstand van zaken. 
En door iemand die ook oor heeft voor capabele mensen. Zoals 
een Van Thillo die zijn Persgroep met strakke, maar bekwame, 
hand succesvol leidt. Dat is vakwerk met een visie.

Vanwege Wegeners digitale ambitie verwacht je dat er in 
de Raad van Bestuur in ieder geval iemand zit met verstand 
van digitale zaken. Wat blijkt, het bestuur wordt officieel ge-
vormd door onze Truls, plus een vrouw die voorheen perso-
neelszaken deed en een financiële meneer. Sterker, de recent 
aangestelde directeur Digital, Sander van den Hout, is niet in 
de Raad van Bestuur vertegenwoordigd! Dat beloofd weinig 
goeds. En dan te bedenken dat Van Hout z’n club, zo’n tachtig 
man, ook nog eens ver weg van het hoofdkantoor - op een in-
dustrieterrein in Diemen - is weggestopt. 

Een bedrijf waar de CEO zijn eigen kranten niet kan lezen, 
dat zegt digitaal te gaan met een directeur die niet - ook niet 
op afstand - op het hoogste niveau mag meepraten, dat klinkt 
als ‘Print First’... En 12-12-2012, is een woensdag, is dat van 
oudsher niet gehaktdag? Dat wordt binnen afzienbare tijd 
‘Even Apeldoorn bellen’. Dat verzeker ik u.
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