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Case introductie: base case fictieve krantenuitgever 
met gecontinueerde bedrijfsvoering

 Oplage daalt van 2009-2014 met 4% per jaar en van 2014-2019 met 6% per jaar
 In startjaar 2009 bedraagt de bruto marge 10%Scenario

 Geen inflatie meegenomen: lonen/ opbrengsten ontwikkelen zich evenredig met de inflatie 
 Wat daalt evenredig met de oplage: 

 Oplage-inkomsten (abo’s en LV), advertentie-inkomsten (aanname: 70% vd oplage-
inkomsten), variabele druk-(m.n. papier) en distributiekosten (m.n. freelance betalingen)

 Kosten voor holding, commercie en redactie zijn voor 50% geschaald met de oplage
 Wat blijft constant:

 Vaste kosten voor organisatie en netwerk van transport en distributie
 Vaste kosten voor drukken (organisatie en machines)
 Additionele inkomsten (aanname 5% van de oplage-inkomsten) 

Aannames

Base case: ontwikkeling van kosten en opbrengsten
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Conclusie toekomstvisie: uitgevers en overheid hebben 
instrumenten om onafhankelijke pers te waarborgen

Ongewijzigd beleid leidt voor meeste dagbladen
binnen 5 jaar tot rode cijfers
 Onafwendbare inkomstendaling uit betaalde oplage
 Sterke toename exemplaarkosten per krant
 Initiatieven op internet, relatief kleine opbrengsten
 Bijproducten gelanceerd, schaal blijft beperkt
 Schaalvergroting en samenwerking komt nauwelijks van 

de grond
 Initiatieven voor efficiëntieverbetering stranden vaak

Discussie gestart over mogelijke overheidssteun
voor dagbladpers
 Commissie innovatie kranten ingesteld onder 

voorzitterschap van Elco Brinkman
 Discussie over oneerlijke concurrentie door publieke 

omroepen: 
 ontvangen zowel publiek geld, abonneegelden     

(omroepbladen) als advertentie-inkomsten
 monopolie op meerdaagse tv-gegevens

OverheidUitgevers* Huidige situatie

Stimulerende regelgeving & het creëren van een level 
playing field effectiever dan subsidie

Voldoende instrumenten  om rendementen te 
verbeteren
I. Kostenbeheersing & efficiëntie
II. Schaalvergroting & samenwerking
III. Tarief differentiatie
IV. Diversificatie van product & dienst

A. Wegnemen van barrières voor efficiency & 
toetreding nieuwe aanbieders

B. Stimuleren met groene en/of maatschappelijke subsidies
C. Wegnemen oneerlijke concurrentie tussen media
D. In stand houden  onafhankelijke journalistiek

Instrumenten

* Uitgevers hinken voor hun strategische positionering nu vaak op twee gedachten: onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek vs. commercieel content leverancier, multimedia specialist, …etc.
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Inhoud

 Conclusie toekomstvisie*: uitgevers en overheid hebben instrumenten om 
onafhankelijke pers te waarborgen

 Doelstelling & introductie case
 Maatregelen & effecten
 Case evaluatie
 Bijlagen

*  Conclusie is gebaseerd op toekomstvisie: “Oplossingsrichtingen voor een onafhankelijke pers en een rendabel krantenbedrijf “ - IG&H 2009; 
het volledige document is te downloaden van www.igh.nl en www.commissiebrinkman.nl
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Case introductie: fictieve uitgever van landelijke 
dagbladen

 Uitgever met betalende lezers in heel Nederland
 Dagblad verschijnt dagelijks maandag tot zaterdag (of zondag)
 Gemiddelde oplage in 2009: 500.000 ex. per dag verdeeld over meerdere titels
 Omzet: ca.190 mln € in 2009; bruto marge: 10%

Karakteristieken

 Holding, Commerciële organisatie, Redactie(s), Drukken en Distributie
 Totaal ca. 900 fte, waarvan ca. 50% bij redactie(s)
 Eigen drukkerij en (deels gedeelde) distributie

Organisatie

Omschrijving % kosten Indicatieve 
kosten

Holding  Bestuur, IT, Finance, Facilities, … 4% 7 mln

Commercie  Advertentieverkoop, abonneewerving, lezersservice 16% 28 mln

Redactie  Redactie 30% 52 mln

Drukken  Grafische vervaardiging (evt. deels uitbesteed) 25% 43 mln

Distributie  Distributie (evt. deels uitbesteed) 25% 43 mln
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Doelstelling case: inzicht geven in effecten van 
besparingsmaatregelen en eventuele barrières 

 In de toekomstvisie* zijn verschillende mogelijkheden geschetst om aan de operationele zijde 
maatregelen te treffen die een positief effect hebben op de exploitatielasten van de uitgevers 
en daarmee het kostenniveau verlagen;  dit draagt bij aan het langer in stand houden van het 
huidige krantenmodel bij afnemende inkomsten

 De case is opgesteld om meer inzicht in deze maatregelen en de effecten daarvan te 
verschaffen. Het gaat dan om de verlaging van de exploitatielasten maar ook over de omvang 
van te nemen voorzieningen;  dit om beter gevoel te krijgen of de voorzieningen een barrière 
zouden kunnen zijn om te investeren

Achtergrond

 Inzicht geven in de impact van operationele maatregelen op de exploitatie van een fictieve 
landelijke krantenuitgever met sterk dalende oplagen: -20% over 5 jaar, -60% over 10 jaar

 Inzicht geven in de te nemen voorzieningen c.q. investeringen om dit te realiseren
Doelstelling

 Het gaat om landelijke krantenuitgevers, in de bijlage wordt kort ingegaan op het effect voor 
regionale dagbladuitgevers

 Het betreft een fictieve case
 Het betreft een verdere uitwerking van de kostenbesparende maatregelen, die genoemd zijn in 

de toekomstvisie* waardoor getallen op punten niet vergelijkbaar zijn
 Maatregelen t.a.v. omzetverhoging, door bijv. diversificatie van product en dienst en 

prijsverhoging, die ook genoemd worden, zijn in de case niet verder uitgewerkt
 Het betreft een korte verkenning, die is gebaseerd op de toekomstvisie* met gebruikmaking 

van algemeen beschikbare informatie. Er heeft geen diepgaand onderzoek plaatsgevonden

Scope

* Oplossingsrichtingen voor een onafhankelijke pers en een rendabel krantenbedrijf “ – IG&H 2009; het volledige document is te downloaden op www.igh.nl en www.commissiebrinkman.nl



© IG&H Consulting & Interim, Woerden 2009 Commissie Brinkman/LT09009/Case fictieve dagbladuitgever / 7

Maatregelen: mogelijke rendementsverbetering en 
financiële consequenties in zes gebieden

* Betreft een inschatting: investeringskosten zijn afhankelijk van gekozen productspecificaties; reorganisatiekosten zijn afhankelijk van gemaakte afspraken in bijv. sociale plannen
** Opbrengsten na aftrek van reorganisatiekosten en investeringen

2. Commercie

1. Holding  Personele bezetting 
aanpassen aan toekomstige 
oplage door reorganisaties in 
2010-2012 en in 2014-2016

 Gezamenlijk drukken met 50% 
minder personeel op moderne 
persen

3. Redactie

6. Distributie  Gecombineerde distributie en 
bezorging

4. Drukken

5. Papieren 
product 

 Standaard product / omvang 
beperkt met gemiddeld 10%

20 mln

1 mln

14 mln

5 mln

15 mln

-

2 mln

8

80

36

135

25

8 mln

21 mln

18 mln

53 mln

19 mln

30 mln

2010

2011

2011

2010

20 mln 48 mln 284 149 mlnTotaal

Maatregelen
Investering

Eenmalige kosten*

Reorganisatie

Δ fte in 2019 
vs. 

base case

Netto cum.
opbrengsten 
t/m 2019**

Effectief 
vanaf
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Case introductie: base case fictieve krantenuitgever 
met gecontinueerde bedrijfsvoering

 Oplage daalt van 2009-2014 met 4% per jaar en van 2014-2019 met 6% per jaar
 In startjaar 2009 bedraagt de bruto marge 10%Scenario

 Geen inflatie meegenomen: lonen/ opbrengsten ontwikkelen zich evenredig met de inflatie 
 Wat daalt evenredig met de oplage: 

 Oplage-inkomsten (abo’s en LV), advertentie-inkomsten (aanname: 70% vd oplage-
inkomsten), variabele druk-(m.n. papier) en distributiekosten (m.n. freelance betalingen)

 Kosten voor holding, commercie en redactie zijn voor 50% geschaald met de oplage
 Wat blijft constant:

 Vaste kosten voor organisatie en netwerk van transport en distributie
 Vaste kosten voor drukken (organisatie en machines)
 Additionele inkomsten (aanname 5% van de oplage-inkomsten) 

Aannames

Base case: ontwikkeling van kosten en opbrengsten
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Effecten: vergelijking van oplagescenario’s van 
-40% en -60% in 2019

Wel een positieve marge mogelijk bij een oplagescenario van -40% in 2019

 Bij 40% scenario zijn dezelfde maatregelen doorgevoerd
 Bij 40% scenario zijn de reorganisatiekosten 1/3 lager dan bij 60% scenario
 In 2019 is de bruto marge met alle maatregelen ongeveer gelijk aan de bruto marge in 2009

Effect van 20% extra oplagedaling is overheersend

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

2009 2011 2013 2015 2017 2019

Br
ut

o 
m

ar
ge

Base case -60%

Alle maatregelen -60%

Base case -40%

Alle maatregelen -40%
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Effecten: door maatregelen vanaf 2012 lagere kosten 
en tot 2018 een positieve marge

Cash out “fictieve uitgever" 2009 - 2019

 Tijdelijk hogere cash-out in 2010 en 2011 
(ca. 10 mln € per jaar)

 Investering in nieuwe drukpersen is de grootste 
cash out in deze jaren (ca. 6 en 10 mln €)

 Reorganisatiekosten (ook voor 
drukkerijpersoneel) veroorzaken geen grote piek, 
mits gespreid doorgevoerd; de terugverdientijd 
van reorganisaties is gemiddeld ca. twee jaar

 Vanaf 2012 zijn de kosten jaarlijks lager dan in 
de base case

Na investeringen blijvend lagere kosten

80
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2009 2011 2013 2015 2017 2019
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Base case
Alle maatregelen

Bruto marge “fictieve uitgever" 2009 - 2019

 Kosten voor het in stand houden van 
thuisbezorging

 Kosten voor een drukkerijorganisatie
 Kosten voor een structuur met een separate 

holding, commercie en redactie

Structuurkosten wegen zwaar bij 60% lagere oplage
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Bijlagen
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65+

55-64

45-54

35-44

18-34

Prognose: aantal betalende dagbladlezers per leeftijdscategorie*

Bronnen: Cebuco, CBS, IG&H desk research

 Meer dan tweederde van de 55+ers 
betaalt voor een krant

 Een derde van de jongste groep (18-34) 
betaalt voor een krant

 Naar verwachting zullen niet-betalende 
lezers uit 2008, in de toekomst ook niet 
gaan betalen, terwijl de trend is dat een 
deel van de betalende lezers hun 
abonnement beëindigt

 Hierdoor neemt ook in de oudere 
leeftijdsgroepen het aantal betalende 
lezers gestaag af

Meeste betalende krantenlezers zijn ouderen 
in 2008

*  Prognose gebaseerd op jaarlijkse afname van aantal betalende lezers met 4%

-20%

-25%

A: Vergrijzing remt afname aantal betalende dagbladlezers tot 2013

 Regionale dagbladuitgevers, met name buiten de 
Randstad, hebben nu al lagere kosten in hun distributie 
dan landelijke uitgevers door
 hogere dichtheid, kleine afstanden van drukkerij tot 

afleverpunt (abonnee of losse verkooppunt)
 lagere loonkosten

 Verplaatsing van de druklocatie leidt tot verhoging van 
transportkosten en verkorting van het drukvenster

Relatief hoge dichtheid in regio  beperkt besparingspotentieel 
op operatie

 Meeste regionale dagbladen hebben onder druk van 
afnemende inkomsten , de laatste jaren al maatregelen 
doorgevoerd

 Omvang redactie is beperkt en nadert  vaak minimum-
behoefte voor journalistieke onafhankelijkheid en kwaliteit

 Regionale aanwezigheid is van belang voor commercieel 
succes

Meeste regionale dagbladuitgevers hebben  al maatregelen 
genomen en zijn compacter georganiseerd

B: Minder effect van maatregelen voor regionale dagbladuitgevers
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Case evaluatie: conclusies en discussie

 Maatregelen verlengen toekomst landelijke dagbladen met minimaal 5 jaar
 Investeringen en reorganisaties leiden tot hogere kosten op korte termijn (2010-2011)

 Reorganisaties verdienen zichzelf snel terug mits gefaseerd doorgevoerd
 Niet zelf investeren in drukpersen kan de kosten aanzienlijk beperken

Conclusies

 Een grote (eigen) investering in drukpersen wordt dan beperkt of niet terugverdiend
 Reorganisaties blijven nodig om kostenbasis te beperken

Nut van investeren en reorganiseren 
als oplageverwachtingen slecht zijn 

Hoever kan de omvang van de 
redactie teruggebracht worden, 
zonder inbreuk te doen op kwaliteit?

 Bij oplagescenario -60%:
 Base case: redactie van 450 fte, die wordt teruggebracht tot 315 fte in 2019
 Bij doorvoering van reorganisaties wordt de redactie teruggebracht tot 180 fte

 Recent aangekondigde redactie-inkrimpingen verlagen toekomstig besparingspotentieel

Wat is het belang van thuisbezorging 
van de krant? 

 Bij verdere oplagedaling nemen de kosten van thuisbezorging, met name in 
dunbevolkte gebieden sterk toe

 Tegen welke prijs willen we dit in stand houden?

Wat is de noodzaak van investering 
in drukpersen?

 Papieren krant kan waarschijnlijk nog wel tenminste 10 jaar mee 
 Productstandaardisatie helpt om besparingen te realiseren
 Rekening houden met sterke oplagedaling bij investeringen en geleidelijk afschakelen 

van bestaande capaciteit en/of uitbesteding aan en/ of samenwerking met drukexperts
 Multifunctionele en “on-demand” drukapparatuur sluit aan bij trends in de markt
 Ontwikkelen van (groene) alternatieven

Kostenbesparingen bij commercie, 
redactie en op het product hebben 
mogelijk impact op de inkomsten 

 Effecten zijn in analyse niet meegenomen
 Moeilijk vooraf te kwantificeren
 Tot nu toe vaak een van de argumenten geweest om maatregelen niet door te voeren

Discussie thema’s














