
Geachte directie van HMC 

In ons gesprek van 11 januari jl., waarin u de adviesaanvraag inzake de reorganisatie bij HMC aan de 

NVJ ons heeft toegelicht, hebben wij u verzocht te overwegen de reorganisatievoornemens op te 

schorten, in afwachting van de lopende gesprekken over een mogelijke verkoop van TMG. 

Ons verzoek was ingegeven door onze grote zorg over de ingrijpende gevolgen die uw 

reorganisatievoornemens hebben op de redacties van de regionale dagbladen van HMC. In de ogen 

van de NVJ leiden de plannen ertoe dat de regionale organisatie en redacties zodanig worden 

verzwakt, dat een zelfstandig voortbestaan van de regionale titels in gevaar komt.    

 U heeft ons reeds in dit gesprek laten weten dat u niet van zins bent om de plannen op te schorten. 

“De raad van commissarissen acht in volle breedte de plannen noodzakelijk in het kader van de 

goedgekeurde begroting 2017” zo stelt u. Zolang de nu geïnteresseerde koper geen 95% van de 

aandelen in handen heeft, zal de directie zo voortvarend mogelijk de voorliggende plannen 

doorvoeren”. 

Wij vinden deze stellingname volstrekt onverantwoord, nu de geïnteresseerde koper, die reeds ruim 

40% van het eigendom van TMG in bezit heeft en daarnaast 20% van de aandeelhouders bereid heeft 

gevonden mee te gaan in het overnamebod, kenbaar heeft gemaakt niet bekend te zijn met de 

inhoud van de reorganisatievoornemens en een duidelijk andere bedrijfsstrategie voorstaat. In 

afwachting van dit biedingsproces dringen wij dan ook aan op het voorlopig stopzetten van het 

adviestraject.   

In ons aansluitende overleg met onze leden is ons duidelijk geworden dat er bij het overgrote deel 

van de journalisten, het management en de verslaggevers  van de betrokken regionale titels 

fundamentele weerstand is tegen de reorganisatieplannen. 

Het draagvlak voor de in de reorganisatieplannen voorziene personeelsreductie ontbreekt volledig 

op de redacties. Dit brede verzet heeft geleid tot de oprichting van een actiecomité, DAT tot dusver 

vooral publieksvriendelijke acties is begonnen om het belang van het zelfstandig voortbestaan van de 

regionale titels te onderstrepen. 

Voor de goede orde verzoeken we u hierbij formeel en met klem om met de NVJ in overleg te treden 

met het doel te komen tot afspraken over opschorting van de plannen tot reorganisatie van de 

redacties van de regionale dagbladen van HMC en de daarbij behorende personeelsreductie, totdat 

meer duidelijkheid bestaat over de toekomstige eigendom van TMG. 

Graag ontvangen wij vóór maandag 23 januari as. 11 uur een schriftelijke bevestiging dat de 

reorganisatievoornemens zullen worden opgeschort dan wel dat u met de NVJ  zult overleggen over 

de wijze waarop de reorganisatievoornemens zullen worden opgeschort. Indien wij voor die tijd niet 

van u een dergelijk bericht ontvangen, zal de NVJ vanaf dat moment de acties, die georganiseerd 

worden als protest tegen de voorgenomen plannen overnemen en van harte ondersteunen.  

 

In afwachting van uw reactie, 
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