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‘IK HEB MOETEN LEREN  
ALS EEN ONDERNEMER  
TE DENKEN’

RTL Nederland is een powerhouse in het Nederlandse medialandschap. Tegelijker-

tijd krijgt het traditionele tv-kijken steeds meer concurrentie van nieuwe spelers als 

Youtube en Netflix. Daarmee lijkt RTL Nederland de ideale kandidaat voor disrup-

tive innovation. Cfo Patrick Olde Scholtenhuis over de strategie van RTL en zijn rol. 

Jan Bouwens en Peter Steeman: ‘If you’re 
worried about what might kill you, look down, not 
to the left or right’ is een uitspraak van Harvard 
professor Clayton Christensen. Daarmee doelt hij 
op disruptive innovation. Het proces waarbij kleine 
spelers met ogenschijnlijk eenvoudige producten de 
markt veroveren. Patrick Olde Scholtenhuis maakt 
geen bange indruk, maar hij houdt de concurrentie 
wel nauwlettend in de gaten. ‘We volgen de perfor-
mance van onze eigen zenders maar ook van de 
concurrenten op dagbasis. Iedere concurrent is een 
potentiële bedreiging voor RTL.’ Hij maakt een on-
derscheid in twee segmenten. ‘Het lineaire tv-kijken 
is de traditionele markt. Daar maken voornamelijk 
drie partijen de dienst uit. De publieke omroepen, 
SBS en RTL. Daarnaast zijn er veel zenders die een 
onderdeel vormen van een groep. Denk aan Fox of 
Viacom. Die hebben allemaal een positie in de tra-
ditionele markt. Een andere bedreiging vormt het 
niet-lineaire tv-kijken dat wordt aangeboden door 
een partij als Netflix. Ze zijn sinds oktober 2013 op 
de Nederlandse markt actief en bieden vooral Ame-
rikaanse series aan, waarvan sommige ook zelf ge-
produceerd. YouTube is een andere concurrent die 
een relevante plaats inneemt.’ 

In de traditionele markt liggen de spelregels 
vast. Patrick: ‘Voor al de concurrenten in het do-
mein van het lineaire tv-kijken geldt dat ze afhanke-
lijk zijn van advertentiemarkten en distributie nodig 
hebben van kabel- of telefoonmaatschappijen. Je 
zult je eigen signaal bij de consument moeten krij-
gen. Distributeurs gaan meestal uit van een basis-

pakket van dertig zenders. Dat gaat eerder omlaag 
dan omhoog. Ook voor de advertentiemarkt heb je 
te maken met een beperkte omvang. Om daar een 
positie te claimen is lastig. Er zijn veel nichezenders 
als 24Kitchen en TLC, die hebben zeker bestaans-
recht. Maar het is heel moeilijk om dat succes groter 
te maken.’

Verdampen
Maar hoe disruptive is de innovatie die nieuwe spe-
lers als Netflix en Youtube in het medialandschap 
veroorzaken? ‘Dat kun je pas achteraf vaststellen. In 
ieder geval neemt het lineaire tv-kijken niet af. Niet 
hier en ook niet in Amerika. De cijfers zijn daar dui-
delijk over. Sommige Amerikaanse films die je in 
alle video on demand-omgevingen kunt bekijken 
zullen wellicht minder bekeken worden op een vast 
uitzendtijdstip, maar het RTL Nieuws met live com-
mentaar en verbindingen naar correspondenten in 
New York en Moskou blijft zijn meerwaarde hou-
den. Net als een live sportwedstrijd. Even goed moet 
je in deze veranderende wereld het dak repareren als 
de zon schijnt. We zien andere vormen van content-
consumptie toenemen. Op meerdere plaatsen op 
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meerdere momenten. De technologie is er klaar 
voor. Als het lineaire tv-gebruik afneemt en je niet 
snel inhaakt op nieuwe ontwikkelingen loop je voor 
je het weet achter de feiten aan. Op dat moment 
moet je in andere markten zitten om te voorkomen 
dat je businessmodellen verdampen. Niets doen is 
geen optie.’ 

‘Vanuit RTL hebben we jaren geleden al de 
strategie ingezet om niet alleen uit te blinken met 
onze tv-kanalen. Het succes van de tv-zenders 
hebben we de afgelopen jaren in beton gegoten, 
maar je moet merken bouwen om de consument 
aan je te binden. Neem bijvoorbeeld het RTL 
Nieuws. Dat wordt uitgezonden bij RTL 4 maar 
RTL Nieuws is ook een sterk merk in de digitale 
omgeving. We hebben de themakanalen RTL 
Lounge, RTL Crime en RTL Telekids. Bieden vi-
deo on demand in de vorm van RTL XL. Hebben 
het initiatief genomen tot NLziet, een gezamenlij-
ke abonnementsdienst voor de drie online plat-
forms van NPO, SBS en RTL. We hebben vorig 
jaar, voordat Netflix op de markt kwam, Video-
land gekocht. Voor alle duidelijkheid: niet de win-
kelketen, maar het platform waar je tegen betaling 
content kunt bekijken. En dan niet alleen Ameri-
kaanse films en series maar ook Nederlandse dra-
maseries die we zelf produceren. Dat heeft Netflix 
niet. Met de lineaire tv kunnen we de marketing-
doelstellingen van Videoland en andere onderne-
mingen bedienen. Lineaire tv vormt het vliegwiel 
voor de nieuwe omgevingen die we aanboren.’ 

Perfecte storm
Sommige analisten voorspellen een perfecte storm 
die gaat huishouden in het medialandschap. Olde 
Scholtenhuis ziet eerder turbulentie. ‘Je ziet dat het 
medialandschap enorm in beweging is. Dat is bre-
der dan alleen tv. Daar moet je ook print, radio en 
digitale omgevingen in betrekken. De printmarkt 
holt met dubbele cijfers achteruit. Dat is een schok-
kende ontwikkeling. Waar gaat dat naar toe? Ook 
daar geldt dat er altijd ruimte blijft voor sterke mer-
ken. Partijen vallen om. Sommigen krabbelen ook 
weer op. De grote merken zullen overleven. Zolang 
je maar de goede content aanbiedt die relevantie 
heeft op het platform waar iemand op dat moment 
naar kijkt. De infrastructuur geeft ons meer moge-
lijkheden. Daarom zijn merken steeds belangrijk. 
Het merk RTL Nieuws, het merk The Voice of Hol-
land, het gaat over branding. Als je RTL 4 top of 

mind hebt, staat het in de toplijst van apps die je ge-
bruikt. De distributievorm maakt dan niet meer uit. 
Als het merk maar sterk genoeg is.’ 

In de pc-industrie komt het voor dat een leve-
rancier steeds meer componenten maakt en de fa-
brikant uiteindelijk alleen als merk overblijft. Toch 
gelooft Olde Scholtenhuis niet dat de macht van 
productiebedrijven op termijn een bedreiging wordt 
voor RTL Nederland. ‘Dat is theoretisch mogelijk 
maar de stap van productiebedrijf naar het bouwen 
van een tv-station dat continu programma’s uit-
zendt, is groot. Er zijn in het verleden pogingen on-
dernomen door grote filmmaatschappijen in de VS 
om tv-stations op te bouwen. Je ziet dat het over het 
algemeen heel moeizaam gaat. Het aanbieden van 
zoveel content door een partij is bijna niet te behap-
pen. De rolverdeling tussen tv-stations en produc-
tiemaatschappijen zie ik daarom de komende tien 
jaar zo snel niet veranderen. Productiemaatschap-
pijen proberen vooral uit te blinken in hun specifie-
ke rol. Productiebedrijven als Talpa, Endemol, Blue 
Circle en Eyeworks produceren voor meerdere om-
roepen. Dat is alleen maar goed. Je hebt minimaal 
vijf tot acht sterke productiebedrijven nodig die niet 
alleen voor ons maar ook voor anderen produceren. 
Wij moeten die formats kiezen die het beste bij 
onze zenders passen. Waardoor we als eerste toe-
gang hebben tot de hits.’ 

Buikgevoel
Het grootste gevaar voor een marktleider is dat hij 
niet ziet wat zich aan de onderkant afspeelt. Door 
investeringen in digitale en andersoortige activitei-
ten via onder andere RTL Ventures blijft het bedrijf 
op de hoogte van veelbelovende nieuwe initiatieven. 
‘We hebben daarin een duidelijke strategie. Als we 
in een activiteit stappen, doen we het met de ambi-
tie om bij de top drie te zitten. Dat is altijd het refe-
rentiekader. Je wilt een product dat technisch state 
of the art is. Anders moet je er niet aan beginnen. 

‘Je kunt vooraf 
misschien wel  
dertig risico’s  
definiëren maar 
uiteindelijk zijn er 
maar drie relevant’
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Dat betekent niet dat je alles zelf moet bouwen. 
Soms kan het slimmer zijn om samen te werken. Ik 
heb samen met mijn collega’s een groot netwerk op-
gebouwd van banken, venture capitalists, adviseurs 
in de haute finance, accountants en consultants. Als 
zij in hun omgeving interessante partijen tegenko-
men die passen bij onze strategie en op zoek zijn 
naar een partner voor een kortere of langere perio-
de, brengen ze die met ons in contact. Dergelijke  
gesprekken voeren we voortdurend. Er vallen er heel 
veel af. Met sommigen gaan we verder. Ik kan geen 
namen noemen. Voor ons is belangrijk dat ze aan-
sluiten bij thema’s die RTL hoog in het vaandel 
heeft. We kunnen ze drie dingen bieden: geld,  

marketing en kennis. Soms resulteert dat in een 
minderheidsdeelneming, soms kies je voor een 
meerderheidsbelang. Het is afhankelijk van de in-
schatting die je op dat moment maakt. Dat is de ge-
deelde verantwoordelijkheid van cfo en ceo en de 
andere mensen die in het projectteam zitten. Het 
kiezen van de juiste structuur is heel belangrijk.’ 

Bij het beoordelen van een mogelijke overname-
kandidaat baseert hij zich in de eerste plaats op 
business information oftewel de relevante kpi’s. Dat 
is heel breed, van bijvoorbeeld verkoopaantallen en 
groeicijfers tot cost per clicks. ‘Die kpi-analyse ver-
telt je iets over de wijze waarop die markt zich ont-
wikkelt en de positie van het bedrijf daarin. Natuur-
lijk wil je ook naar de historie van die cijfers kijken 
maar heel vaak gaat die niet verder terug dan twee 
jaar. Voor de waardering geldt voor mij maar één 
ding: de toekomst. Natuurlijk kun je er prachtige dcf 
(discounted cashflow)-modellen op loslaten, maar 
het blijft voor een deel buikgevoel. Als een onderne-
ming geen marge draait terwijl de vraagprijs ex-
treem hoog is, kun je je afvragen of de verwachtin-
gen wel realistisch zijn. Je hebt ook een gevoel bij de 
mensen aan de andere kant van de tafel. Hoe beoor-
deel je hun managerskwaliteiten? Hebben ze de ma-
nagementkwaliteiten om het bedrijf te leiden als het 
hard gaat groeien of wordt het een zootje? Het be-
drijf leiden met vier man personeel terwijl je zelf zit 
te programmeren is een heel ander verhaal dan een 
organisatie aansturen die uit vijftig man bestaat. 
Dat aspect wordt vaak onderschat. Er zitten altijd 
risico’s aan een transactie. De vraag is of we die risi-
co’s overzichtelijk vinden. Soms zijn de risico’s am-
per in te schatten, maar willen we er toch graag deel 
van uitmaken. Omdat we bijvoorbeeld willen leren 
van iemands vaardigheden. Dan kun je als minder-
heid instappen en die positie later uitbouwen. Of je 
gaat voor een gezamenlijke exit over een aantal jaar.’

Huiswerk
Het overnamepad is een weerbarstig traject waar 
bedrijven soms hard onderuitgaan. Daarom waakt 
hij voor zelfoverschatting. ‘De normale deals doen 
we zelf. Op het moment dat het te omvangrijk wordt 
voor onze eigen club mensen of wanneer de vereiste 
kennis onvoldoende in huis is, halen we daar specia-
listen bij. Denk aan due dilligence werk wanneer het 
gaat om heel technische omgevingen. Daar heb je 
een andere vaardigheid voor nodig dan accountants 
hebben. Per casus kijken we met wie we samenwer-

‘Als je vanuit de 
cfo-rol alleen op 
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je een bedrijf in 
een oogwenk om 
zeep helpen’
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ken. De vraag is nooit “wat kost een adviseur?” maar 

“kan de adviseur leveren wat ik wil?” Als wij een 

technisch platform als Videoland kopen, willen we 

de zekerheid dat we daarmee tijd uitsparen omdat 

we het niet zelf hoeven te bouwen. Je wilt voorko-

men dat je achteraf voor verrassingen komt te staan. 

Omdat het platform toch niet schaalbaar is bijvoor-

beeld. Dan heb je je huiswerk niet goed gedaan. Je 

kunt vooraf misschien wel dertig risico’s definiëren 

maar uiteindelijk zijn er maar drie relevant. Als je 

die drie onder controle hebt, gaat de rest goed. Als 

je er een mist, heb je een probleem.’

Zijn rol als cfo is veranderd. ‘Zes jaar geleden lag 

de focus van de cfo vooral op cost control. Markten 

holden achteruit. In die macro-economische malai-

se is je eerste taak ervoor te zorgen dat je econo-

misch gezond blijft, maar dat mag nooit ten koste 

van je product gaan. Nu zijn we aan het bouwen. 

Het prettige van actief zijn in innovatieve markten 

is dat je voortdurend nieuwe situaties tegenkomt. Je 

wordt uitgedaagd als cfo. Het vraagt om onderne-

merschap. Ik heb moeten leren als een ondernemer 

te denken. Nadat ik overstapte van KPMG naar RTL 

heb ik eerst een aantal jaren als manager finance ge-

werkt. De eerste jaren ging heel vaak het vingertje 

omhoog. Wat kost dat allemaal wel niet? Gaande-

weg leer je dat je een onderneming nooit op kosten 

kunt aansturen. Never. Je zult altijd voor een pro-

duct moeten gaan. Snappen hoe de markt in elkaar 

steekt. Hoe je mensen kunt bereiken. Wat krijg je 

terug voor de euro’s die we uitgeven? Als je vanuit 

de cfo-rol alleen op de rem trapt, kun je een bedrijf 

in een oogwenk om zeep helpen.’


