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MYbusinessmedia
Misschien heeft het uw aandacht getrokken. De afgelopen weken 
kwamen in de media herhaaldelijk de problemen in de grafische 
sector, en meer specifiek bij de Thieme Grafimedia Groep, aan de 
orde. De grafische industrietak heeft het als gevolg van de com-
binatie van overcapaciteit en recessie moeilijk en bij de Thieme 
GrafiMedia Groep leidde dit uiteindelijk tot een verlies van ruim 
900 banen.
Niet iedereen zal bij deze berichtgeving de link hebben gelegd 
met VMT. Die was er wel. VMT en andere activiteiten van uitgeverij 
Noordervliet Media werden enkele jaren geleden ondergebracht bij 
uitgeverij Media Business Press (MBP), onderdeel van de Thieme 
GrafiMedia Groep. 
Eind september werd duidelijk dat ondanks de reorganisatie die 
februari dit jaar was ingezet, de Thieme GrafiMedia Groep het 
niet ging redden. De problemen bij de groep als geheel waren 
te groot, dit ondanks dat MBP en vijf andere bedrijven zich goed 
ontwikkelden. Het Thieme-management zette dan ook in op een 
doorstart van en behoud van werkgelegenheid bij deze groep van 
zes gezonde bedrijven. Via surseance van betaling, gevolgd door 
een faillissement, werden de bedrijven afgeschermd van de andere 
bedrijfsonderdelen. 
De doorstart van de bedrijven als groep, kon in de daarop volgende 
dagen niet worden gerealiseerd. MBP is altijd een financieel gezond 
bedrijf geweest en de directie wilde toen graag verder via een 
management buy-out. Maar er waren meer kandidaatkopers en er 
is anders beslist. MYbusinessmedia werd per 11 oktober de nieuwe 
eigenaar en daarmee uitgever van VMT. 
Onze nieuwe uitgever Mybusinessmedia is een jong, dynamisch 
bedrijf dat met deze overname omzet respectievelijk aantal mede-
werkers meer dan verdubbelde tot €20 miljoen en 140 mensen. 
Daarmee is Mybusinessmedia de vierde grootste vakbladuitgeverij 
in Nederland.
Het waren voor het VMT-team en onze collega’s binnen MBP roe-
rige tijden. Wij willen dan ook iedereen bedanken die ons in deze 
periode een hart onder de riem heeft gestoken. Het was goed te 
horen dat er groot vertrouwen bestaat in en belang wordt gehecht 
aan VMT. Als redactieteam hebben wij er alles aan gedaan om 
u ondanks de voor ons onzekere situatie van informatie over de 
foodsector te blijven voorzien. Dagelijks nieuws op de VMT-site, de 
VMT-congressen die werden georganiseerd en – last but not least 
– de VMT (met enige vertraging) 
gewoon in de bus. 
Onder de nieuwe eigenaar 
MYbusinessmedia blijft u de 
informatie ‘voor en door’ de voe-
dingsmiddelenindustrie van ons 
ontvangen. De overname zal een 
nieuwe impuls geven aan onze 
activiteiten, met name ten aan-
zien van online. Wij hebben alle 
vertrouwen in deze nieuwe start.
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Het tweede verhaal in de 
serie Succesproducten zijn 
Kokindjes van Katja Fassin. 
Nederlanders staan bekend 
als dropliefhebbers pur 
sang. Grote kans dat ze zijn 
opgegroeid met Kokindjes, 
het eerste zachte dropje dat vijftig jaar na de 
introductie nog steeds volop verkrijgbaar is.  

Consumenten willen min-
der zout, suiker en vet in 
hun voedingsmiddelen. 
Ingrediëntenleveranciers 

spelen sterk in op deze wensen. Vooral zout-
verlaging lijkt een onderwerp dat iedereen 
bezighoudt. Ook de clean labeltrend zet zich 
sterk door, zo bleek tijdens de beurs Intra-
food in het Belgische Kortrijk. “De aanvragen 
voor clean label zijn 50% gestegen.”
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