16 januari 2019

Linda de Mol naar Talpa Network

Er is lang over gespeculeerd maar de kogel is door de kerk: op 1 juli treedt Linda de
Mol in dienst bij Talpa Network waar zij de Postcodeloterij Miljoenenjacht, Weet ik Veel,
Linda’s Zomerweek en Oh Wat een Jaar óf Ik Hou van Holland zal presenteren op SBS6.
Linda de Mol: Ik heb met ontzettend veel plezier ruim elf jaar lang bij RTL gewerkt.
Weggaan is ook echt een moeilijke beslissing geweest maar ik heb altijd gezegd: als
mijn broer me vraagt kom je me helpen, dan zeg ik natuurlijk ja. En die vraag kwam
afgelopen december. Ik zie het als een spannende uitdaging: we gaan de komende tijd
samen bouwen aan de zenders en ik hoop dat ik iets moois kan bijdragen.
“Linda
toon”,
daarin
dat ze

raakt de kijker met haar humor, haar warmte, originaliteit en met de juiste
zegt John de Mol. “Daarom weet het grote publiek haar altijd te vinden. Ze is
met niemand anders te vergelijken. Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid
toevallig ook nog mijn zus is. Ik heb geen seconde getwijfeld om haar te laten

weten dat we haar bij Talpa Network hard nodig hebben. Ik ben heel blij dat ze komt
en verheug me erop om samen met haar te werken aan de succesvolle programma’s
die ze gaat doen en de nieuwe die ze nog gaat ontwikkelen.”
Linda de Mol werkte vanaf 2007 voor RTL. In dat jaar werden de uitzendlicenties en
de content van de zender Tien overgenomen door RTL en kwamen alle programma’s
van Tien daar terecht. Na 11 jaar neemt Linda nu afscheid van RTL. “Ik kijk terug op
een hele fijne tijd daar en maak nog een aantal programma’s voor RTL totdat ik 1 juli
bij Talpa Network aan de slag ga.”
Noot voor de redactie: Linda de Mol zal haar overstap naar Talpa Network om 18:00
toelichten bij 6 Inside op SBS6.
Contactpersoon voor de pers:
Thomas Loudon, Director Corporate Communications Talpa Network: 035 533 34 43.

TALPA NETWORK
Voor meer informatie over Talpa Network:
Tel: +31 35 533 31 11
E-mail: pr@talpanetwork.com
Website: talpanetwork.com
TALPA NETWORK
Talpa Network is de onderneming waarbinnen John de Mol zijn (multi)media-activiteiten heeft
ondergebracht. Talpa Network bestaat uit de onderdelen Events., TV. (o.m. SBS6, Net5, Veronica
en SBS9), Radio. (o.m. 538, Sky Radio, Veronica en Radio 10), Social (Social1nfluencers), Digital
(o.m. KIJK, JUKE en VoetbalTV) en de eCommerce divisie (o.m. VakantieVeilingen, Actievandedag
en Ticketscout). Ook het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) maakt deel uit van het concern.
Deze onderdelen worden ondersteund door Media Solutions, Platform en Creative. Met dit netwerk
is het Nederlandse multimediabedrijf meer dan relevant voor de consument en de adverteerder.
John de Mol is de bedenker van een aantal wereldwijde blockbuster formats, zoals Big Brother,
Deal or No Deal en The Voice. Voor laatstgenoemde show ontving hij vier Emmy Awards. Zijn
laatste productiemaatschappij, Talpa Media, is in 2015 overgenomen door het Britse ITV. Talpa
Media is verantwoordelijk voor het management van het internationale content bedrijf, en daarmee
dus voor de creatie en productie van de televisieformats en concepten en voor de internationale
distributie daarvan. De grootste productie is The Voice, voor het eerst uitgezonden in 2010.
Inmiddels bestaan er van dit programma meer dan 65 lokale producties, uitgezonden in maar liefst
180 landen.

