11 maart 2019

Marco Louwerens Directeur Televisie van Talpa Network

Marco Louwerens start vandaag als Directeur Televisie bij Talpa Network. In deze functie is hij
verantwoordelijk voor de koers en de programmering van de televisiezenders SBS6, Net5, Veronica
en SBS9. Hij volgt Karin de Groot op die deze functie ruim twee jaar heeft bekleed. Karin de Groot
werd recent benoemd tot Managing Director van ITV Studios Netherlands.
Marco Louwerens heeft als belangrijkste opdracht om het zenderportfolio van Talpa Network verder
te versterken. Daarnaast zal hij betrokken zijn bij de integratie van content over alle kanalen van
het mediabedrijf. Hij werkt daarbij nauw samen met strategisch adviseur Erland Galjaard.
“Ik verheug me erop om samen met de zenderteams en alle andere top professionals bij Talpa
Network mee te bouwen aan dit innovatieve mediabedrijf,” zegt Marco Louwerens. “De ambitie van
John de Mol en alles wat hij onderneemt om van zijn televisiezenders een succes te maken inspireren
zo, dat ik daar graag mijn bijdrage aan wil leveren”.

“Marco heeft in zijn loopbaan bewezen dat hij heel goed begrijpt wat verschillende kijkersgroepen
willen zien en hoe hij zenders voor deze groepen moet bouwen,” zegt John de Mol. “Ik ben blij dat
we zijn ervaring aan onze zenderteams kunnen toevoegen en kunnen inzetten voor de plannen van
Talpa Network”.
Marco Louwerens begon zijn loopbaan als regisseur/verslaggever bij verschillende productiebedrijven
en omroeporganisaties waaronder AT5, TROS en VARA. Van 2007 tot en met maart 2018 werkte hij
bij RTL Nederland, waar hij vanaf 2009 leidinggevende functies vervulde bij het zendermanagement
van het bedrijf. Van 2011 tot en met maart 2018 was hij er zenderdirecteur van RTL 7 en RTL Z.
Contactpersoon voor de pers:
Thomas Loudon, Director Corporate Communications Talpa Network: +31 35 625 2712.

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 (StukTV, Social1nfluencers),
Digital (o.m. KIJK, JUKE en VoetbalTV) en de eCommerce divisie (o.m. VakantieVeilingen,
Actievandedag). 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.

Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier.

