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hET PRocES In BEElD

Van de eerste gedachte over een nieuw interessant onderwerp 
tot het verzamelen van al het beeldmateriaal. Van het plaatsen 
van alle opgemaakte pagina’s aan de muur tot de aanlevering 
bij de drukkerij. Van de volgestapelde pallets die arriveren  
in het logistieke centrum tot de blauw-rode kratjes waarin  
de tijdschriften weer verdwijnen. Van de vrachtwagen tot het 
schap en van het schap de onverkochte exemplaren weer  
via de vrachtwagen retour naar het logistieke centrum. 

Processen. We zullen u in dit jaarverslag meenemen langs  
de diverse werkmaatschappijen en processen van Audax.  
We leiden u vanuit onze uitgeverijen langs de verschillende 
groothandels en via de logistieke operaties naar de winkels. 

Ook begeleiden we u in dit jaarverslag door het jaar 2007.  
Een jaar waarin Audax haar omzet en resultaat zag groeien.  
En een jaar waarin de stoutmoedigheid van de organisatie 
wederom werd bewezen. Deze stoutmoedigheid komt terug  
in de lijfspreuk van Audax: Vir Audax vir beatus est, ofwel de 
stoutmoedige leeft gelukkig. 

Meer hierover leest u in het bijgaande jaarverslag van Audax; 
Het proces in beeld.
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Carel Bikkers, 
Voorzitter Hoofddirectie

Audax Management Team
Van links naar rechts: Peter Nugter, Roland van Geest,  
Yolanda Formanoy, Peter van Dongen, Carel Bikkers,  
Peter Brouwer, Patrick Jansen en Erik Klijnsmit
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Audax, met vestigingen in Nederland en België, is een 
organisatie die zich in de breedste zin van het woord bezig-
houdt met het uitgeven, verspreiden en retailen van media-
producten en aanverwante artikelen.

Algemeen
Het jaar 2007 kenmerkt zich als een jaar waarin de omzet van 
Audax een forse groei doormaakte en waarin de tendens in 
bedrijfsresultaten positief werd omgebogen. Deze omzetgroei 
is nodig om de steeds teruglopende marges het hoofd te 
kunnen bieden en is met name het gevolg van een vergroting 
van ons marktaandeel. Een aantal bestaande marktpartijen 
heeft het afgelopen jaar voor Audax gekozen vanwege de 
prijs-kwaliteitsverhouding. In voorgaande jaren werd reeds  
de basis gelegd voor deze uitbreidingen. Een basis, die haar 
oorsprong vindt in zowel de logistieke processen alsook in de 
organisatie.

Maar het vergroten van het marktaandeel staat in contrast met 
de bewegingen van die markt zelf. De markten waarop Audax 
zich beweegt, blijken steeds moeilijker te peilen en staan flink 
onder druk. Met name bij de sales & marketing van tijdschriften 
zien we in West-Europa vele bedrijven een moeilijke tijd 
doormaken. En hoewel bij deze distributie een groot gedeelte 
van onze groei in omzet gerealiseerd is, is juist hier het 
resultaat sterk teruggelopen. De tendens van de steeds lagere 
vergoedingen door uitgevers en de steeds hogere gewenste 
marges bij retailers dient een halt toegeroepen te worden, 
want de grenzen zijn bereikt.

Een ander deel van onze groei is gerealiseerd door onze 
retailtak, maar ook hier was deze groei nodig om het resultaat 
in absolute zin op peil te houden.

Het uiteindelijke resultaat van Audax werd dit jaar positief 
beïnvloed door een eenmalige bate van € 2,4 miljoen als 
gevolg van een vrijval van de voorziening voor pensioen-
verplichtingen uit hoofde van RJ271. In het verleden is een 
voorziening van ca. € 5 miljoen ten laste van het vermogen 
gevormd. Door gewijzigde afspraken omtrent een aantal 
specifieke secundaire arbeidsvoorwaarden kon bijna de helft 
van deze voorziening dit jaar vervallen. Conform de voorge-
schreven boekhoudregels is deze vrijval ten gunste van de post 
sociale lasten gebracht en daarmee in het bedrijfsresultaat van 
dit jaar verwerkt.

Om het operationele resultaat dit jaar op peil te houden, is er 
in 2007 een verdere kostenefficiency gerealiseerd. Het waren 
met name loonstijgingen en hogere brandstofprijzen die 
geneutraliseerd moesten worden. Dit is grotendeels geschied 
door een hogere productiviteit en een lagere overhead. Gezien 
de huidige ontwikkelingen blijft kostenefficiency een perma-
nent punt van aandacht. 

Het uiteindelijke bedrijfsresultaat (inclusief de eerder vermelde 
vrijval RJ271) is met 69% gestegen tot een totaal van  
€ 12,1 miljoen. Houden we deze vrijval buiten beschouwing, 
dan stijgt het bedrijfsresultaat met 36%.

Per bedrijf
Bij onze uitgeverijen in Nederland is verder geïnvesteerd in de 
kwaliteit van de uitgaven. Steeds meer worden de tijdschriften 
aangepast aan het huidige zapgedrag van de consument. Ook 
vinden aanpassingen plaats op basis van de specifieke wensen 
van de lezers. Hiermee past Audax Publishing steeds haar 
plaats aan binnen de informatiemaatschappij, die op alle 
mogelijke manieren, gratis of betaald, multimediaal of niet, 
aandacht opeist in de vorm van lees-, kijk- en luistertijd. 

VERSlAG 
VAn DE 
hoofDDIREcTIE
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Het vergroten van  
het marktaandeel staat 
in contrast met de  
bewegingen van die 
markt zelf

Cross-multimediaal is het sleutelwoord; het blad Girlz! kreeg  
er een Mercur voor. Plannen voor verdere ontwikkelingen  
staan reeds in de startblokken. In België werd het blad Zanadu 
omgebouwd tot Feliz en brak Primo/TVgids al haar verkoopre-
cords. In totaal bleven de resultaten van de uitgeverijen op peil.

Bij de groothandels – en dan met name bij Betapress, die de 
distributie van tijdschriften voor haar rekening neemt – stonden 
de marges wederom onder druk. Verdere concentraties in de 
retail, maken dat steeds meer van haar producten via het 
foodkanaal de consument bereiken. De food, die het haar 
toeleveranciers steeds moeilijker maakt om de kosten van de 
distributie te dekken, neemt een steeds groter marktaandeel 
voor haar rekening. Aan de uitgeefzijde wordt getracht de strijd 
in het schap met concurrerende tijdschriften aan te gaan door 
een zo hoog mogelijke oplage te laten verspreiden. Dit komt 
de distributiekosten – en dan met name de kosten van de 
retourverwerking – niet ten goede en verhoogt de kosten in de 
keten. Om één en ander beheersbaar te houden zal Betapress 
investeren in een replenishment systeem. Een systeem, dat niet 
alleen het aantal retouren sterk terugdringt, maar tevens de 
retailer beschermt tegen overvolle schappen en omvangrijke 
retourstromen. Het resultaat van Betapress is fors gedaald 
– ondanks extra omzetten – en bevindt zich in een fase waar 
een verdere teruggang van marge niet verantwoord is. Het 
komende jaar zal Betapress niet alleen deze marge op peil 
moeten houden, maar tevens moeten werken aan een 
kostenefficiënter businessmodel. Begin 2008 zijn twee grote 
uitgevers gestart met de distributie van hun tijdschriften via 
Betapress.
Van Ditmar profiteerde van een nieuwe Harry Potter en bracht 
met name haar vaste kosten terug. Hierdoor steeg het resul 
taat. De omzetten van Engelse boeken via de traditionele 
retailkanalen staan onder druk van rechtstreekse consumenten-
bestellingen via het internet. Hierdoor zal Van Ditmar in 2008 

haar afspraken met zowel uitgevers als retailers moeten 
aanpassen en deel moeten laten uitmaken van een gewijzigd 
verkoop- en distributiesysteem.
Imapress profiteert van haar inmiddels stabiele vaste voet aan 
de grond in Wallonië. Nu zij geheel België tegen aanvaardbare 
kosten kan beleveren, stappen steeds meer uitgevers naar 
Imapress over voor zowel de distributie alsook voor de 
dienstverlening voor de abonnementenafhandeling. 
Van Gelderen weet de teruglopende buitenlandse kranten-
omzetten te compenseren met een gedeelte van de distributie 
van één van de huidige gratis kranten. Daarnaast ontpopt zij 
zich steeds meer als proeftuin voor de distributie van aan 
media verwante artikelen, mede door haar kleinschaligheid  
en slagvaardigheid.

AKO wist haar retailomzetten flink uit te breiden. De overname 
van de Bruna-stationswinkels zorgde voor het overgrote deel 
van de totale stijging en droeg direct positief aan het resultaat 
van Audax bij. Naast NS-stations en luchthavens zal AKO nu 
ook uitbreiden naar grote metrostations. In 2007 is reeds in 
Amsterdam een metro-stationswinkel geopend en begin 2008 
twee in Rotterdam. De succesvolle organisatie en de beheer-
sing van het gehele proces staan borg voor een positieve 
bijdrage van nieuwe verkooppunten op high-traffic places.  
De vele gratis kranten en tijdschriften, die op deze punten 
gedistribueerd worden, hebben een negatieve invloed op de 
omzet. AKO probeert echter steeds meer een totale gemaks-
winkel te zijn, waar niet alleen leesontspanning wordt aangebo-
den maar waar ook de inwendige mens kan worden versterkt.

Het logistieke bedrijf kreeg door de toegenomen omzetten bij 
haar zusterbedrijven grotere volumes te verwerken. In 2007 
werd met name in de retourverwerking geïnvesteerd om de 
efficiency hier hoog te houden. Media Logistics krijgt vanwege 
deze efficiency ook regelmatig retourhaalopdrachten van 
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derden. Ook heeft zij haar ervaring met de afhandeling van de 
webshop www.ako.nl aangewend voor derden opdrachtgevers; 
zo zorgt zij nu voor de gehele afhandeling van de negen 
webwinkels van Free Record Shop. Steeds meer derden ontdek-
ken de specifieke en unieke logistieke toegevoegde waarde die 
Media Logistics kan bieden.
 

financieel
Het bedrijfsresultaat steeg van € 7.149K in 2006 met € 4.947K 
naar een bedrijfsresultaat van € 12.096K in 2007. De netto 
omzet steeg met 11,1% ten opzichte van 2006. De EBITDA  
voor het jaar kwam uit op € 17.741K (2006: € 12.777K).  
Het resultaat na belastingen steeg met 74% van € 5.331K  
in 2006 naar € 9.251K in 2007. Ook in 2007 werd een 5% 
winstrecht ten behoeve van de medewerkers van Audax in 
mindering op het resultaat gebracht. Dit winstrecht bestaat al 
sinds 2003. De bedrijfslasten stegen met 9,6%. Nemen we de 
positieve correctie van RJ271 ad € 2,4 miljoen niet mee, dan 
stegen de kosten met 10,5% en benaderden daarmee de 
stijging van de netto omzet. Mede gezien het feit dat er een 
omvangrijke vaste kosten component van deze totale kosten 
deel uitmaakt, is deze stijging veel te hoog. De cash-flow van 
het jaar kwam uit op € 14.896K (2006: € 10.959K). Deze werd 
aangewend voor investeringen en dividend. De investeringen 
van het afgelopen jaar lagen met name op het vlak van logis- 
 tiek en bedroegen in totaal € 5,7 miljoen. Voor 2008 staan er 
investeringen gepland voor een totaalbedrag van € 7,1 miljoen. 
De huidige kaspositie en de te verwachten cash-flow geven 
voldoende ruimte om deze plannen te kunnen realiseren.

Gezien de huidige  
ontwikkelingen blijft 
kostenefficiency een 
permanent punt van 
aandacht

Carel Bikkers,
Voorzitter Hoofddirectie
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Medewerkers
Het gemiddeld aantal medewerkers nam in het boekjaar toe 
met 128,4 FTE tot 1.176,5 FTE, mede onder invloed van de 
overname van de stationswinkels van Bruna door AKO in het 
boekjaar. Het percentage flex-inzet steeg van 13,7% naar 
17,2%. Het ziekteverzuim kwam uit op een percentage van 
4,1% en ligt daarmee nagenoeg op het niveau van 2006.  
Het verloop van medewerkers steeg ten opzichte van 2006  
en kwam uit op 13%. 

Audax maakt zich zorgen over de jaarlijkse stijging van de 
loonkosten ten gevolge van carrière- en leeftijdontwikkeling en 
de effecten hiervan op het resultaat. Deze kostenverhogingen 
moeten we terugverdienen uit efficiency en loonkostenbeheer-
sing. Resultaatafhankelijke beloningselementen blijven hierbij 
een belangrijke rol spelen.

Strategie
De strategie van Audax is gericht op het behoud van haar 
zelfstandigheid en het verzekeren van haar continuïteit, met 
name door het marktaandeel op haar markten uit te breiden  
en te zorgen voor een voldoende rendement. Zij doet dit door 
alert te reageren op actualiteiten en een omgeving te creëren 
waarin de medewerkers – op basis van haar familiaire en 
sociale grondslag – de ruimte krijgen om hun creativiteit en 
inzet tot toegevoegde waarde voor het bedrijf te maken.

Vooruitzichten
In de huidige tijd van toegenomen luxe en veranderende 
invulling van vrije tijd, is het een uitdaging om steeds weer 
aandacht (en dus leestijd) in te kopen bij de consument.  
Dit kan alleen als de beschikbare producten voldoende 
interessant zijn en verkrijgbaar tegen een aanvaardbare prijs 
zijn.  

Daarnaast zullen de producten van Audax steeds meer 
multimediaal moeten zijn. De snel voortschrijdende techniek 
– met name velerlei internet applicaties – biedt nieuwe 
mogelijkheden aan het uitgeven en kunnen ondersteunend 
werken. De consument vindt het steeds gewoner om verschil-
lende soorten media tegelijkertijd tot zich te nemen en hier 
tussen te switchen. Audax zal in 2008 opnieuw breed investe-
ren in verdere efficiency, maar ook in multimediale concepten 
teneinde de klant nog meer waar voor zijn geld te geven.  
Dat geldt niet alleen voor de consument, maar ook voor de 
bedrijven die met Audax zaken doen. De inventiviteit en  
het ondernemerschap binnen Audax zal in 2008 weer breed 
worden aangesproken. Audax is klaar om deze uitdaging aan 
te gaan!

De hoofddirectie

Peter Brouwer

Roland van Geest

Carel Bikkers MSc

Voorzitter

Gilze, 17 maart 2008

Onze producten 
zullen steeds  
meer multimediaal 
moeten zijn
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(in duizenden euro) 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Netto omzet 294.208 264.590 258.639 265.844 265.866 249.624
Bruto marge 116.421 106.351 105.280 112.308 110.552 103.867
Bedrijfsresultaat 12.096 7.149 11.557 16.187 19.339 15.633
Resultaat na belastingen 9.251 5.331 7.344 10.482 12.471 11.004
Afschrijvingen 5.645 5.628 5.427 6.068 4.941 5.150
Cash-flow 14.896 10.959 12.771 16.550 17.412 16.154

Netto investeringen in
(im)materiële vaste activa 5.379 7.199 3.886 8.418 9.327 3.911
Vermogen ultimo* 10.179 7.428 9.906 10.614 12.918 12.918
Duurzaam aan de onderneming
verbonden vermogen 12.112 12.325 13.690 14.289 12.918 12.918

Gemiddeld aantal  
medewerkers in vaste dienst 1.215 1.123 1.118 1.150 1.159 1.126
Totaal aantal FTE (vast en flex) 
inclusief over-/meeruren 1.176,5 1.048,1 1.013,0 1.074,4 1.054,4 1.022,2

Return on sales 4,1% 2,7% 4,5% 6,1% 7,3% 6,3%

* Met ingang van 2004 verlaagd als gevolg van stelselwijziging.

MEERjAREnoVERzIchT
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WERkMAATSchAPPIjEn

De werkmaatschappijen onder de paraplu van Audax zijn 
verspreid over Nederland en België en houden zich in de 
breedste zin van het woord bezig met het uitgeven, versprei-
den en retailen van mediaproducten en aanverwante artikelen.

De verschillende disciplines van Audax zijn ondergebracht in 
een viertal kernen: Publishing, Groothandel, Dienstverlening  
en Retail. Deze kernen worden ondersteund door Audax 
stafdiensten.

Iedere kern kent haar eigen specifieke werkgebied, met een 
eigen visie en strategie. Binnen alle werkmaatschappijen vindt 
u naast een sterke drang naar onafhankelijkheid, veel durf en 
vakmanschap terug. Kenmerken die essentieel zijn voor het 
succes van Audax. 

De volgende pagina’s nemen u mee langs de verschillende 
maatschappijen, disciplines en processen.

Publishing

Publishing nederland 

Audax Publishing

Audax Media 

Publishing België

Uitgeverij Cascade

Uitgeverij De Vrijbuiter

Party Publishing

Groothandel

Betapress

Van Ditmar

Van Gelderen en Van Gelderen Inflight

Imapress

Audax stafdiensten
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Facilitaire Dienst

Automatisering en Informatisering

Juridische Zaken

Personeel en Organisatie

Communicatie

Financiën en Administratie

Algemeen Secretariaat



Dienstverlening

Media Logistics

ARL

Retail

AKO

Audax
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‘BlADEn MAkEn  
GEBEURT MET PASSIE,  
InSPIRATIE En  
VERDIEPInG In DE  
BElEVInGSWERElD  
VAn DE conSUMEnTEn’

Publishing
Publishing nederland
Audax Publishing
Audax Media

Publishing België
Uitgeverij Cascade
Uitgeverij De Vrijbuiter
Party Publishing

1

Audax, het proces in beeld 15



Redactie Royalty
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Het medialandschap is volop in beweging, zo ook Audax 
Publishing en Audax Media. In 2007 zijn er 80 nieuwe tijd-
schriften op de Nederlandse markt verschenen, daarentegen 
zijn er 40 verdwenen. 

Audax Publishing kan bogen op een gevarieerd en evenwichtig 
tijdschriftenportfolio. Er bestaat een mooie balans tussen 
mannen- en vrouwentitels, week- en maandtitels en general en 
special interest. In 2007 is het portfolio uitgebreid met Royalty. 
 
Brandthinking staat bij Audax Publishing en Audax Media 
centraal. De wil tot innoveren en lanceren van nieuwe titels - 
gelieerd aan een sterk imago - is van deze tijd. Tijdschriften 
worden uitgebouwd tot een merk.

De titels van Audax Publishing geven aan waar ze voor staan. 
Ze stralen hun sterke formule uit, waardoor optimaal gebruik 
kan worden gemaakt van de schappositie. De consument weet 
zo direct wat hij koopt. Audax realiseert zich dat deze schap-
positie de belangrijkste aankoopimpuls is, omdat de tijd van  
de consument onder druk staat in onze 24-uurs economie.

Bladen maken gebeurt bij Audax Publishing met passie, 
inspiratie en verdieping in de belevingswereld van de consu-
menten. Slagvaardigheid is één van de kernwaarden van Audax 
Publishing en Audax Media. Het unique selling point die Audax 
hanteert is de triangel redactie, marketing en sales. 

Girlz! heeft tijdens het tiende TijdschriftenGala de Mercur voor 
‘Crossmediaal concept van het Jaar’ gewonnen. ‘Het merk zit 
niet op, maar onder de huid van de doelgroep’, meende de 
jury. Een bruisend merk dat continu naar wegen zoekt om op 
alle mogelijke manieren nog dichter bij de doelgroep te komen 
en is daar op buitengewoon goede wijze in geslaagd. Een prijs 
van de toekomst!
Girlz! had, naast een nominatie voor ‘Crossmediaal concept 
van het Jaar’, ook een nominatie in de categorie ‘Tijdschrift  
van het Jaar’.

In 2007 is het 10-jarig jubileum van Vriendin uitgebreid 
gevierd. Vriendin heeft de hoogste oplage en het hoogste 
bereik van de jongere vrouwenweekbladen en is de nummer  
3 van het totale segment in Nederland. Vriendin is verder 
versterkt door middel van brandthinking, onder andere op  
het gebied van uitbreiding van de KatjeKaarten wenskaarten-
lijn, een nieuwe agenda, succesvolle specials, haar aanwezig-
heid op diverse evenementen en de lancering van de ver-
nieuwde internetsite www.vriendin.nl. 

De jaarlijkse succesvolle royaltyspecial van weekblad Weekend 
is een zelfstandig blad geworden. Vanaf januari 2007 verscheen 
voor het eerst de spin off van Weekend, Royalty, met een 
frequentie van 10 edities per jaar. Het tijdschrift brengt 
uitgebreide reportages over de Europese vorstenhuizen, 
waarbij de nadruk ligt op de Nederlandse en Belgische 
koninklijke familie. Royalty onderscheidt zich van bestaande 
tijdschriften op dit gebied door een modernere aanpak en 
lay-out. Zo wordt de mode van de prinsessen onder de loep 
genomen, worden schandalen ook belicht en worden de royals 
tevens van hun minder bekende kant getoond.

Er is in 2007 ook op het gebied van campagnes in diverse 
merken geïnvesteerd. Aktueel Sportief pakte uit met een 
gedurfde reclamecampagne: ‘Het realiseren van jongens-
dromen’. Deze campagne heeft mede bijgedragen tot een  
nog verdere stijging van de oplage. Aktueel Sportief is nu  
het 2e mannenblad in Nederland, uitgaande van de 3 general 
interest mannenweekbladen. Ook is een nieuwe website voor 
Aktueel Sportief gelanceerd: www.aktueel.nu.
Verder heeft Aktueel Sportief in 2007 een exclusief, redactio-
neel samenwerkingsverband gesloten met de Britse krant  
The Sun. Dit samenwerkingsverband komt overeen met  
de overeenkomst tussen Aktueel Sportief en het succesvolle 
Franse tijdschrift Paris Match.

BlADEn MAkEn  
MET PASSIE

Publishing Nederland 
Audax Publishing en Audax Media
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Audax Publishing  
kan bogen op  
een gevarieerd  
en evenwichtig  
tijdschriftenportfolio

Glossy is een ijzersterk merk in het segment glamour. Binnen 
dit segment zijn er de afgelopen jaren zeer veel toetreders 
geweest. Vooral op het gebied van wekelijkse uitgaven waren 
er grote introducties. Glossy heeft in het najaar van 2007 een 
succesvolle televisiecampagne gehad waarbij ‘Je eigen 
glamourworld’ in een commercial tot uiting is gekomen.

Voor Stars betekende 2007 het jaar van de doorbraak op de 
lezersmarkt. De betaalde kernoplage groeide naar ruim 74.000 
exemplaren in het 3e kwartaal van 2007. Vooral onder jongeren 
tot 18 jaar heeft dit tijdschrift aan populariteit gewonnen. 

In 2007 werd een aantal grote internationale glossy’s in een 
Nederlandse versie op de markt geïntroduceerd. Zowel op  
de lezersmarkt als op de advertentiemarkt ondervonden de 
bestaande titels, zoals AvantGarde, de gevolgen hiervan. 
AvantGarde blijft een sterk nationaal merk met een internatio-
nale allure.
Op de advertentiemarkt voorziet AvantgardeMEn duidelijk in 
een behoefte. Door de grote belangstelling bij adverteerders 
hebben diverse andere uitgeverijen het voorbeeld van Audax 
gevolgd door in 2007 een eigen op mannenlifestyle gerichte 
titel uit te brengen.

Diva is voor de doelgroep die zich kan identificeren met 
celebrities, beauty en fashion.

hP/De Tijd heeft het afgelopen jaar een totale restyling 
ondergaan. Zo zijn onder andere de kleurschema’s, streamers, 
witruimtes en kopteksten onder handen genomen. Dit om veel 
meer in te haken op het fenomeen ‘tijd’. 
In navolging van de overeenkomst tussen Aktueel Sportief  
en Paris Match is er ook een overeenkomst gesloten tussen  
HP/De Tijd en het gerenommeerde Duitse tijdschrift  
Der Spiegel. 
Ook was de titel het afgelopen jaar genomineerd voor 
‘Reportage van het Jaar’ tijdens het tiende TijdschriftenGala.

Audax Publishing en Audax Media zijn in 2007 tevens een 
strategische alliantie aangegaan met Bonnier Publications door 
het ondersteunen van de titel Wetenschap in Beeld op diverse 
vlakken. Bonnier Publications is een onderdeel van het 
Scandinavische mediaconcern The Bonnier Group. De organi-
satie is actief in meer dan 20 landen en nu ook in Nederland. 
De verwachting is dat beide partijen elkaar zullen versterken  
op de Nederlandse markt.

In de gehele bedrijfskolom staat prijsprestatie centraal. Audax 
Publishing is met haar titels over het algemeen de goedkoop-
ste op de consumentenmarkt, de coverprijzen van haar titels 
zijn het laagst in hun segment. De duidelijke prijsprestatie op 
de advertentiemarkt heeft geleid tot een goede kwalificatie  
in het jaarlijkse Kerstrapport van Adformatie. Audax Media  
is gestegen naar de eerste plaats in de categorie ‘beste 
prijs prestatie’. In bekendheid is Audax Media ook gestegen: 
van een vijfde naar de derde plaats.

Audax Publishing streeft naar een crossmediale aanpak om een 
multimediale rol te kunnen vervullen en zal zich richten op een 
diverse doelgroep met de focus op kwaliteit. Audax Publishing 
wil de consument in aanraking laten komen met haar platforms 
waardoor Audax Media de adverteerder mogelijkheden biedt 
om de consument zo effectief en efficiënt mogelijk te bereiken 
met een boodschap die beklijft. Voor beide bedrijven zal de 
strategie erop gericht zijn het marktaandeel te vergroten. 
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Redacties van de 

tijdschriften van 

Audax Publishing, 

van links naar rechts  

en van boven naar beneden

Redactie HP/De Tijd

Redactie Aktueel Sportief

Redactie AvantGarde

Redactie Stars

Redactie Glossy

Redactie Weekend

Redactie Diva

Redactie Vriendin

Redactie HP/De Tijd

19Audax, het proces in beeld



Cover06_Joran_E.indd   3 04-02-2008   12:09:36

MAART 2OO8 € 4,5O

altijd je eigen stijlaltijd je eigen stijl

LENTE
LOOKS

EXTRA DIK

MODE
NUMMER

SHOPPEN IN

HONG KONG
KOPEN? NEE, HUREN!
ALTIJD DE NIEUWSTE IT-BAG

ROOD, BLAUW & PAARS
KNALLEN MET DIE 
MAKE-UPKWAST

DRESS-UP DIVA’S
GEORGINA VERBAAN 
& SANNE VOGEL

w
w

w
.a

va
n

tg
a

rd
e

.n
l

   a
ltijd

 je
 e

ig
e

n
 stijl   M

A
A

R
T 2

O
O

8

 PIEPKLEINE TASSEN >>> TORENHOGE HAKKEN >>> ZWIERIGE JURKJES >>> TRANSPARANTE STOFFEN >>> HEEL VEEL BLOEMEN 

129 PAGINA'S

AG03COVER_Martine.indd   2 31-01-2008   09:32:07

NUMMER 05 - VOORJAAR 2008 NL € 6,95  B € 6,95 

PRADA FOR PRESIDENT:

SUCCESVOLLE LEIDERS LATEN ZICH STYLEN       DE IDEALE VROUW,

VOOR 1 NACHT OF VOOR ALTIJD?      GOOD GUYS & BAD GUYS

RACEN IN GLAMOURLAND: PERCY PIMPT MV AGUSTA

TOP 10 DROOMREIZEN       BREISELS, OVERALLS EN KNALKLEUREN:

MODE HITLIST VOORJAAR 2008       MAESTRO ARMANI

PARTYPEOPLE: EGO'S EN MEDITEREN     OLYMPISCHE SPORTERS

BEREIDEN ZICH VOOR OP BEIJNG       INTERVIEWS: GIEL BEELEN,

COEN SWIJNENBERG, MAARTEN LAFEBER, DUNCAN STUTTERHEIM

BEAUTY: MANNEN ZIJN MONOGAAM (IN DE BADKAMER)

WIN EEN WORKSHOP RADIOMAKEN       ANNA DRIJVER:

‘ONE-NIGHT-STANDS? HET IS ALTIJD IETS GEWORDEN’

A
VA

N
TG

A
RD

EM
EN

V
O

O
RJA

A
R 2008

05

 Roxeanne Hazes 

‘Ik kan goed mensen
  in de maling nemen!’
Girlz! ook op internet: www.girlz-online.nl

Helemaal            voor jou 
Nr. 3 - 7 feb. – 5 mrt. 2008 Adviesprijs NL �2,60 B/Lux �2,70 

8 pagina’s 

Girlz! Talk
over seks, 

liefde, 
lichaam 

en relaties

E
xp

or
t 
�

4,
20

 /
 S

fr
  �

7,
20

Dromen verklaard
Zie jij je ex nog
elke nacht in je slaap?

Kussen of tongen
Het grote zoendossier

Naomi (15):
‘Ik haat mijn
stiefmoeder’

Lovely lip- en eyegloss
Extra

Heftig
Lianne (14) heeft
een afwijking aan
haar gezicht

Budgetmode
Hip voor nog
geen �25,-

Real Life
Johanna werd 
geadopteerd
uit Colombia

03_01_Cover.indd   1 23-01-2008   13:08:34

JE
 E

IG
E

N
 G

LA
M

O
U

R
W

O
R

LD
 •

 Y
O

LA
N

T
H

E
 C

A
B

A
U

 V
A

N
 K

A
S

B
E

R
G

E
N

 •
 N

R
 2

 –
 2

0
0

8
 •

 A
LLE

S
 O

V
E

R
 S

T
E

R
R

E
N

: R
O

M
A

N
C

E
S

, S
H

O
W

N
IE

U
W

S
 &

 P
A

R
T

Y
’S

Cover 02. yolanthe 875 2.indd   69 22-01-2008   14:49:38

Royalty

The love & life van de sterren

JessicaSimpsonSimpsonJessicaSimpsonJessicaZussenliefde...JessicaZussenliefde...JessicaSimpson
‘Voor love advice ga ik altijd naar Ashlee’

01_coverJesSimpson•2.indd   1 15-01-2008   12:20:13

• Duitsland • Frankrijk • Griekenland • Italië • Oostenrijk  • Spanje • Portugal (continent) • € 3,20 • Luxemburg • € 1,95 • Zwitserland SFr. 5,50

Écht zoals jij!

Adviesprijs € 1,85  (België € 1,95)
Nr. 8   20 t/m 26 februari 2008

www.vriendin.nl

JOUW BUREAU OF HET MIJNE
Flirtcoach op werkbezoek

Ik zie... Ik denk...
Maar klopt het ook?

ZO KWETSBAAR
Kind met 3 nieren

BORDERLINE 
Een vrouw met een 
gebruiksaanwijzing

SEXY CORRECTIE
Mooi zonder mes

Feiten & fabels over

TROUWEN MET HEM, VERLIEFD OP EEN ANDER

VOOROORDELENVOOROORDELEN

&
AFVALLEN

DIËTEN
cover8b.indd   1 13-02-2008   13:01:15

Margarita’s babywens eindelijk in vervulling

BEATRIX LAPT ROOKVERBOD 
AAN HAAR LAARS

In werkpaleis Christina Aguilera’s 
liefdesbaby

NR
. 0

9/
5 M

AA
RT

 20
08

  A
DV

IES
PR

IJS
 € 

1,9
0  

(BE
LG

IË,
 LU

XE
MB

UR
G: 

€ 1
,95

)

WAT DE TV NIET LAAT ZIEN

Patty Brard 
slaat man 
ziekenhuis in

Waarom 
Jeroen 

nog niet is 
geaccepteerd 
door familie 

De Mol

Met Edwin lukte het niet

www.heleweekweekend.nl

met jonge minnaarmet jonge minnaar

Linda’s 
liefdesvakantie

Ze straalt van geluk...

NR
. 0

9/
5 M

AA
RT

 20
08

NR
. 0

9/
5 M

AA
RT

 20
08

  A
DV

IES
PR

IJS
 € 

1,9
0  

(BE
LG

IË,
 LU

XE
MB

UR
G: 

1,9
0  

(BE
LG

IË,
 LU

XE
MB

UR
G: 

€

HOE MATTHIJS VAN 
NIEUWKERK ZICH 
GEHAAT MAAKT

 D
ui

ts
la

nd
, F

ra
nk

ri
jk

, G
ri

ek
en

la
nd

, I
ta

lië
, O

os
te

nr
ijk

, P
or

tu
ga

l c
on

t.
, S

pa
nj

e 
€

 3
,1

0
, Z

w
it

se
rl

an
d 

 S
Fr

 5
,3

0

Cover We09Bgec.indd   57 25-02-2008   16:41:31

UITGAVEn 
PUBlIShInG nEDERlAnD

20



0801p01_Cover.indd   1 09-01-2008   16:46:05

De meiden van 
de Rode Loper

even wachten nog
KONINGIN MAXIMA: 

Georgina: van 
soapie tot vamp

DO WIL
MAMMA
WORDEN 

Tatjana: 
vrijheid is
mijn alles

PRIJZEN: COSMETICA VAN REMARK; VAKANTIE BUNGALOWPARK EMS NARINA; NAIL PERFECT VAN BESTRON; 
VENDOUX-HORLOGE; MELPOLO LEREN DAMESJACK ; BRIGHT-SPIJKERBROEK; BESTEKKOFFER BERGDORF

SHOWMIX

eos sciences
le magazine des

S C I E N C E S  •  R E C H E R C H E  •  T E C H N O L O G I E S  •  H I S T O I R E

ma
ga

zin
e

FE
LIZ

JA
A

R
G

A
N

G
 2 • N

R
. 1 • 2008 I STILTE

D
E W

ERELD
 &

 IK

HET GEHEIM VAN DE MONNIKEN
Stilte

FELIZ TIPT CD’S CULINAIR BOEKEN REIZEN CULTUUR GENIETEN

“MEDITEREN IN HIMALAYA OP DE KLANK VAN STILTE GEEFT VRIJHEID”
ACUPUNCTUUR LAAT UW ENERGIE WEER STROMEN
DANS MEE OP HET RITME VAN JAZZY NEW ORLEANS
EXCLUSIEF GESPREK ERVIN LASZLO, OPRICHTER CLUB VAN BOEDAPEST
GEBRUIK JE STEM ALS JUKEBOX VAN JE ZIEL
HUIZEN BOUWEN SAMEN MET DE NATUUR

DE WERELD & IK
nr. 1 – 2008

‘Vreemdgaan zal ik
 nooit doen’

50 
style-
geheimen
van de 
sterren

Nicollette Sheridan
Desperate Housewives

JE
 E

IG
E

N
 G

L
A

M
O

U
R

W
O

R
L

D
 • N

IC
O

L
L

E
T

T
E

 S
H

E
R

ID
A

N
 • N

R
 2

 
 2

0
0

8
 • A

L
L

E
S

 O
V

E
R

 S
T

E
R

R
E

N
: R

O
M

A
N

C
E

S
, S

H
O

W
N

IE
U

W
S

 &
 P

A
R

T
Y

’S
 G

lossy

   100% 
Glamour

Waarom 
Julia Roberts 

geen size 
zero wilHet romantische 

appartement van 
Las Vegas-actrice
Molly Sims 

Exclusief
Zijn enige 

interview tot juni 
JAN SMIT 

GEEFT ZICH 
BLOOT

‘Ik vraag haar op mijn 
knieën ten huwelijk...’

 
     Mode & beauty
• De nieuwste lentemake-up met 
        Scarlett Johansson
• Ingesnoerd: hippe korsetten
• Luxueuze nieuwe geuren
• Grote lenteschoonmaak voor je lijf

De 10 machtigste vrouwen 
in de showbizz 

Nu
m

m
er

 2
, 7

 fe
br

ua
ri 

– 
3 

m
aa

rt 
20

08
Ad

vie
sp

rij
s €

3,5
0 L

ux
 €3

,60
  E

xp
or

t €
5,7

0 S
fr 

9,7
0

Leontine Borsato over Marco, 
de kinderen en haar onafhankelijkheid

Zon, zee en romantiek 

Pi
n

k 
Po

ck
et

s

Gestrand!

Julie Ortolon

“TOEN VADER HAAR VERLIET, 
SCHREEF ZE DE MANNEN 

VOORGOED AF”

 W
ee

kb
la

d 
17

de
 ja

ar
ga

ng
 n

r. 
08

08
 • 

12
 fe

b
ru

ar
i 2

00
8 

• A
fg

ift
ek

an
to

or
 A

nt
w

er
p

en
 X

 • 
 P3

A
90

51
 w

ek
el

ijk
s PETER ROUFFAER 

HEEFT EEN INNIGE BAND MET ZIJN MOEDER

‘EUROSONG’

KATY SATYN STELT 
METEKINDJE LEVY VOOR

  1

MEGARIJK
TÓCH SUPERZUINIG

MARCEL VANTHILT
TWIJFELT AAN

‘EUROSONG’5 413095 501539

0 8

DR. GEERT 
UIT ‘THUIS’

WEDUWE VAN 
SENNE ROUFFAER

ROMANTISCHE VAKANTIEFOTO’S

JAN SMIT WIL TROUWEN 
MET YOLANTHE

EXCLUSIEF

DIËTEN ZONDER
WEEGSCHAAL

NIEUW BOEK

 Programma’s van 16 tot 22 februari 2008

 
 &

 

 PSYCHE &
 BREIN

&

NR. 01 • 2008 • 6,90

We hebben 256 geheugens, en de meeste zijn niet te trainen

nummer 2 •  2008 • Nederlandstalige editie

Klimaat
DE VLOEK VAN
ANTARCTICA

WELKE NATUURWET 
SNEUVELT EERST?

De LHC draait warm

Het lichaam als 
energiecentrale

NEDERLANDSTALIG

Het lichaam als 
energiecentrale

in samenwerking met

5 , 90

UITGAVEn 
PUBlIShInG BElGIë

21Audax, het proces in beeld



Kristine Ooms en Koen De Buck,
Directie Publishing België
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Uitgeverij Cascade, Uitgeverij De Vrijbuiter en Party Publishing 
vormen samen Publishing België. Deze 3 uitgeverijen hebben 
het afgelopen jaar een goed resultaat neergezet. 

Audax Publishing België staat voor de volgende 17 titels of 
reeksen: 
Uitgeverij cascade: Primo/TVgids, Eos, Eos Sciences, 
Scientific American, Psyche & Brein, Feliz en Glossy editie 
België. Ook het Vlaamse seniorenblad Pasc@l wordt bij 
Uitgeverij Cascade gemaakt; deze titel is eigendom van 
Seniorennet. 
Uitgeverij De Vrijbuiter: Mijn Geheim, Intiem, Mijn Geheim 
Special, Intiem Special, Candlelight Historische Romans en de 
nieuwe reeks romans Pink Pockets. 
Party Publishing: Party, Party Special en Showmix.
 
Onder leiding van Ton de Wit behaalt Party Publishing ook dit 
jaar mooie resultaten. Mede door het slechte weer tijdens de 
zomermaanden zijn er in 2007 minder exemplaren van Party 
verkocht. Toch is Party erin geslaagd tijdens dit lastige jaar haar 
marktaandeel te vergroten. De leuke internetsite van Party is 
niet onbesproken gebleven. 
De redactie heeft in 2007 het puzzel- en entertainmentblad 
Showmix in een nieuwe formule gegoten die op de adverten-
tiemarkt erg succesvol blijkt te zijn. 

Uitgeverij De Vrijbuiter heeft in 2007 meer dan 1 miljoen 
pockets geproduceerd en verkocht. De resultaten van de 
pockets stegen door de lancering van een nieuwe reeks en 
goede verkoopcijfers.
Moeilijker ging het op de tijdschriftenmarkt. De verkoopcijfers 
bleven dalend tot in het derde kwartaal. In het vierde kwartaal 
werd de papierkwaliteit van Mijn Geheim verbeterd, de covers 
kregen een aantrekkelijker beeld en er werd een prijsactie 
gebruikt met als resultaat betere verkoopcijfers dan het vorige 
jaar. De ommekeer is hiermee gemaakt en toont de richting die 
volgend jaar nog strakker zal worden gevolgd.

Bij Uitgeverij Cascade is het resultaat ten opzichte van vorig 
jaar verdubbeld. De gekozen strategieën blijken te werken.  
De bladen Eos en Primo/TVgids leveren mooie bijdragen. 
Primo/TVgids verkoopt vanaf het vierde kwartaal telkens meer 
dan 100.000 exemplaren per week en is daarmee het blad dat 
de grootste groei laat zien in Vlaanderen. 
Ook Eos heeft in 2007 meer exemplaren verkocht dan in 2006. 
Dit is hoofdzakelijk te danken aan de uitgekiende pakketstrate-
gie met de andere wetenschappelijke titels van Uitgeverij 
Cascade. Eos behaalt bovendien een mooi resultaat op de zeer 
moeilijke advertentiemarkt. Dat is deels toe te schrijven aan 
Eos Sciences, het Franstalige broertje van Eos dat op zijn 
beurt, na een moeizame start, stijgende verkoopcijfers laat 
zien. 
Psyche & Brein werd gelanceerd als nieuwe titel. Dit blad  
haalt positieve commentaren in de pers en bij de doelgroep. 
Het draagt ook onmiddellijk bij aan het resultaat.  
Scientific American draait dit jaar nagenoeg break-even door 
het uitblijven van voldoende resultaat op de advertentiemarkt.
Uitgeverij Cascade is erin geslaagd om een contract af te 
sluiten met één van de belangrijkste websites van Vlaanderen: 
Seniorennet. Samen met hen maakt Uitgeverij Cascade het 
maandelijkse magazine Pasc@l. Naast een mooie bijdrage 
resulteert deze samenwerking in een versterkte positie in 
Vlaanderen. 
feliz is het nieuwste project van Uitgeverij Cascade: meeliftend 
op de trends van zingeving, religie en psychologische verdie-
ping wordt deze nieuwe titel in de markt gezet. Feliz is hoopvol 
gestart en heeft alles in zich om de verdere uitbouw van de 
Belgische uitgeverij in een volgende fase te brengen. 

UITGEVERIjEn 
WETEn ook 
In 2007 
TE ScoREn

Publishing België 
Uitgeverij Cascade, Uitgeverij De Vrijbuiter en Party Publishing
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Groot handel

‘VooRTDUREnD  
kAnSEn BEnUTTEn’

2
Betapress
Van Ditmar
Van Gelderen en Van Gelderen Inflight
Imapress
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Betapress zorgt ervoor dat tijdschriften en aanverwante consumentenartikelen op 
het juiste moment, in de juiste hoeveelheid én in de juiste winkels beschikbaar zijn.
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SUccESSEn,  
zoRGEn  
En kAnSEn

Betapress 

Het jaar 2007 heeft zich laten kennen als een grillig jaar.  
De sterke groei in zowel omzet als marktaandeel stemt tot 
tevredenheid. De marges staan echter sterk onder druk.

Het portfolio van Betapress is met tal van nieuwe titels 
uitgebreid dankzij de komst van onder andere uitgeverijen als 
Weekbladpers Groep en Z-Press. Verder heeft de veranderde 
manier van handelen (van product- en procesgericht naar 
commercieel en klantgericht), geïnitieerd in 2005, gezorgd 
voor een sterke autonome groei. Door een verdere professio-
nalisering is de relatie met uitgever en retailer geoptimaliseerd. 
Door probleemoplossend en pro-actief te zijn, wordt Beta-
press, als belangrijke schakel in het hele proces van uitgever 
naar consument, gewaardeerd als partner in business.

Betapress kan de uitgevers een steeds breder en beter 
dienstenpakket bieden. Naast de distributie van tijdschriften 
voor losse verkoop en het verzorgen van abonnementen, biedt 
Betapress steeds meer ondersteuning op het gebied van trade 
marketing.

Voor retailers heeft Betapress de productenstroom gebundeld 
door een structurele poot op te bouwen in non-traditionals, 
zoals kantoorartikelen, boeken en verzamelproducten. Hierin  
is het afgelopen jaar een forse groei gerealiseerd. Richting 
retailpartijen werkt de procesvereenvoudiging sterk probleem-
oplossend: er kunnen nu bij één partij meerdere product-
groepen worden besteld.

De marktontwikkelingen zijn evenwel zorgwekkend te noemen. 
De sterke margedruk aan zowel retail- als uitgeefzijde heeft 
gevolgen voor het resultaat. Die druk op het resultaat is voor 
een deel opgevangen door een sterke kostenbeheersing  
en een efficiëntere logistieke operatie. Geplaatst in de 
Nederlandse markt en de ons omringende markten steekt  
de resultaatontwikkeling van Betapress positief af.

In 2007 is ook het consumentengedrag veranderd. Een 
groeiend aanbod in betaalde en onbetaalde content - zowel  
in druk als digitaal - bedreigt de verkoop van tijdschriften. 
Tegelijkertijd ontstaan er kansen. In 2007 richtten uitgevers  
zich met succesvolle (her)lanceringen als Hollands Diep, 
Wetenschap in Beeld, Catherine en Heleen op specifieke 
doelgroepen. De branche vraagt een heel gerichte aanpak. 
Door in voorgaande jaren een omschakeling te maken naar  
een bedrijf waar het vizier wordt gericht op de consument, is 
Betapress in staat om samen met de twee partners - de 
uitgevers en de retailers - in te spelen op deze trends.

Dat de systematiek, die Betapress hanteert voor tijdschriften, 
inzetbaar is voor andere producten heeft zich verder bewezen. 
Albert Heijn heeft in 2007 besloten om de distributie van haar 
huismagazine AllerHande onder te brengen bij Betapress.  
De ANWB heeft hetzelfde gedaan met haar gratis krant ANWB 
Auto. Dit is een erkenning voor de prestaties van de organisa-
tie op het gebied van logistiek, uitzetsturing en beheersing  
van dergelijke omvangrijke productstromen. Hiermee kan 
Betapress eveneens inspelen op de kansen die de nieuwe 
marktontwikkelingen bieden.
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Het ketendenken wordt van groot belang om succesvol te 
opereren. Uitgeverij, distributie en retail zijn geen afzonderlijke 
grootheden meer. In het totaalproces wil Betapress de 
verbindende factor zijn. Verder is de commerciële organisatie 
uitgebreid. Ook in 2008 blijft de aandacht uitgaan naar het 
gericht versterken van de Betapress-organisatie, het verminde-
ren van complexiteit en het verhogen van de efficiency.

In 2008 zal Betapress haar positie innemen als één van de twee 
grote partijen die verantwoordelijk is voor het vermarkten en 
distribueren van tijdschriften in Nederland. Dit jaar zal in het 
kader staan van groeien door verandering. Dit betreft natuurlijk 
groei in omzet, maar bovenal in rendement. In de snel 
veranderende markt stelt Betapress ondernemingsgeest en 
innovatie centraal. Met onder andere haar voorsprong in kennis 
en kunde, daadkracht en ondernemerschap gaat Betapress  
zich nog meer profileren als probleemoplossende partner  
voor uitgevers en retailers. Toegevoegde waarde leveren in  
de keten zal verder worden ontwikkeld.

In 2008 wordt het distributieproces meer maatwerk: gedifferen-
tieerd en geoptimaliseerd. Betapress zal ook operationeel zijn 
in replenishment: met dit aansturingsmechanisme zal een 
sterke reductie in retouren gerealiseerd kunnen worden. Er is 
opnieuw sprake van een sterke toename van de titelportfolio 
met de komst van drie nieuwe uitgeefpartijen. Hachette 
Filipacchi Media met een titel als Quote, Reed Business met 
onder andere de titel Elsevier en computer- en gamebladenuit-
geverij HUB, dat VNU-titels als Computer Idee heeft overgeno-
men in 2007. Betapress verwacht in 2008 nog meer uitgevers 
te verwelkomen. Het verder uitbouwen van de distributie en 
omzet van boeken, het verder vergroten van de omzet van 
non-traditional producten en het uitbreiden van haar abonne-
mentenactiviteiten zullen in 2008 structureel bijdragen aan de 
verdere groei van Betapress.

Geplaatst in de  
Nederlandse markt  
en de ons omringende  
markten steekt de  
resultaatontwikkeling  
van Betapress positief af

foto’s boven:

Klantendienst Losse Verkoop

op de pagina hiernaast van boven naar beneden:

Enkele leden van het commerciële team van 

Betapress en de Klantendienst Abonnementen
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Met onder andere haar 
voorsprong in kennis en 
kunde, daadkracht en  
ondernemerschap gaat 
Betapress zich nog meer 
profileren als probleem
oplossende partner voor 
uitgevers en retailers
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Dé hAnDElS
PARTnER VooR 
BoEkEn En 
STRIPS

Van Ditmar

“Het adres voor Engelse boeken”, zo noemde Van Ditmar 
zichzelf toen zij zich in 1924 meldde als nieuwkomer in de 
boekenmarkt. Inmiddels speelt Van Ditmar al meer dan 
driekwart eeuw een grote rol in de import en verspreiding  
van het Engelse boek in Nederland. 

Hoewel het Engelse boek de kern van Van Ditmar vormt, 
behoren ook strips en het Nederlandse boek tegenwoordig  
tot haar portfolio. Van Ditmar heeft zich door de jaren heen 
dan ook ontwikkeld tot ‘dé handelspartner voor boekhandel  
en uitgever wanneer het gaat om boeken en strips’.

Van Ditmar heeft geïnvesteerd in organisatie, producten en 
systemen en daarmee - na het mindere jaar 2006 - de basis 
gelegd voor de weg terug omhoog. Een duidelijk voorbeeld 
van die investering in systemen is de dit boekjaar volledig 
vernieuwde bestelsite www.vanditmar.nl. Als gevolg van deze 
vernieuwing zijn de online verkopen inmiddels toegenomen. 

De uitkomsten van investeren in producten zijn de in 2007 
nieuw opgebouwde Engelstalige assortimenten ‘Graphic 
Novel’ (een mixvorm van boek en strip), ‘kunst’, ‘reizen’ en 
‘kinderboeken’. Door kansen in de markt te signaleren en 
daarop in te spelen heeft Van Ditmar haar concurrentiepositie 
versterkt en haar rol als dé handelspartner voor boekhandel en 
uitgever bevestigd. Tegelijkertijd bieden deze verkopen een 
tegenwicht aan de prijserosie van het algemene Engels in 
paperback. De sterk toegenomen competitieve markt heeft in 
dit segment geleid tot een gemiddelde prijsdaling van € 1,- op 
een populaire paperback, terwijl boeken in andere assortimen-
ten, zoals een Engels kunstboek, al gauw € 50,- en meer mag 
kosten. Niet onvermeld mag blijven dat Van Ditmar wederom 
de grootste leverancier was van het nieuwe Engelstalige, en 
tevens laatste deel uit de serie Harry Potter. 
Komend jaar zal Van Ditmar zeker kapitaliseren op haar nieuwe 
assortimenten en de inmiddels opgebouwde klantenbestanden 
uitbreiden. Ten aanzien van de meer populaire paperbacks zal 
Van Ditmar de ingezette koers om vraag en aanbod strakker op 
elkaar af te stemmen, doorzetten. Hiermee wordt tevens een 
verhoging van de omloopsnelheid van goedlopende titels 
alsmede een verdergaande reductie van het aantal titels op 
voorraad nagestreefd. 

Was 2006 voor wat betreft strips al een mager jaar qua aanbod 
aan nieuwe titels, 2007 doet daar niet voor onder. Het omzet-
niveau is dan ook vergelijkbaar met dat van het voorgaande 
jaar. Dat is de brutowinstmarge echter niet; als gevolg van het 
stroomlijnen van de verleende korting aan de handel en het 
doorbelasten van bepaalde kosten aan de uitgever, zoals de 
kosten van retour- en in opslag nemen, is de brutowinst 
aanmerkelijk gestegen. Van Ditmar zal dit het komende jaar 
verder optimaliseren. 

De omzet Nederlands is het afgelopen jaar bijna verdubbeld 
en bestaat enerzijds uit de verkopen aan de tabak & gemakke-
tens en anderzijds uit verkopen Nederlandse boeken aan de 
boekhandel, waarbij geen boekhandelketen ontbreekt als 
klant. De boekhandelverkopen zijn het afgelopen jaar zeer 
sterk gestegen en grofweg te verdelen in klantbestellingen  
via de website en in verkopen van merendeels specifiek op de 
boekhandel gerichte titels. De benodigde inspanningen van 
Van Ditmar zijn ingebed in bestaande structuren: dat geldt voor 
de verkooprondes op basis van de catalogi met de nieuwe 
titels (in voorjaar, zomer en najaar) en voor de verkopen via de 
bestelsite.

Een belangrijke verandering binnen de organisatie is de 
gemaakte omslag in denken. Vele woorden zijn daaraan te 
wijden; de twee Franse woorden ’frapper toujours’ beschrijven 
evenwel alleszins nauwkeurig houding en opstelling van het 
hedendaagse Van Ditmar. Naast de mentaliteit om voortdurend 
kansen te benutten, spelen kengetallen en klant- en resultaat-
gericht optreden een grote rol in de huidige organisatie. 

Van Ditmar was marktleider, is marktleider en heeft zich dat 
voor de komende jaren ook ten doel gesteld. Een punt van 
zorg is dat het klantenbestand Engelstalig als gevolg van de 
sterk toegenomen concurrentie onder druk staat. Het klanten-
bestand en het marktaandeel per verkoopkanaal zullen 
komend jaar moeten toenemen. Met de binnen de organisatie 
opgebouwde ervaring in combinatie met de gedane investerin-
gen, aangebrachte vernieuwingen en spirit is Van Ditmar 
overtuigd dat zij in 2008 de weg verder omhoog zal vervolgen.
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Rob Alberts,
Directeur Van Gelderen en  
Van Gelderen Inflight
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MARkTlEIDER In 
BUITEnlAnDSE  
DAGBlADEn  
En oPInIE
TIjDSchRIfTEn

Van Gelderen en Van Gelderen Inflight 

Sinds 1948 houdt Van Gelderen zich bezig met de import en 
distributie van ruim 300 verschillende buitenlandse dagbladen 
en opinietijdschriften. Vrijwel alle titels worden dagelijks op de 
dag van verschijning, ’s morgens vroeg bij ruim 1.000 winkels 
en ruim 10.000 abonnees, geleverd via een fijnmazig distribu-
tienetwerk dat 7 dagen per week operationeel is.

Enkele klinkende namen uit het tijdschriftenassortiment zijn 
Time, Newsweek, The Economist, Focus en Der Spiegel. Voor 
wat betreft de dagbladen zijn alle grote namen eveneens 
aanwezig zoals Financial Times, International Herald Tribune, 
Wall Street Journal Europe, The Times, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung en Bildzeitung. 

Van Gelderen heeft in 2007 drie prijzen van vooraanstaande 
internationale uitgevers mogen ontvangen. International 
Distributor of the Year van Financial Times, International 
Distributor for innovation 2007 en tenslotte de tweede prijs 
voor distributeur van het jaar van ACE (the Association of 
Circulation Executives).

Ook bij de buitenlandse kranten en tijdschriften blijven de 
oplages onder druk staan, waarbij gezegd mag worden dat 
met het aantrekken van de economie een stabilisering 
merkbaar is. 
Het aantal gespecialiseerde persverkooppunten neemt verder 
af en kiosken zijn al lange tijd uit het straatbeeld verdwenen. 
Van Gelderen heeft na een uitvoerige testperiode in 2006 nu  
in 2007 de mobiele kiosk, de City Press Bike, zeer succesvol in 
het straatbeeld van Amsterdam geïntroduceerd. 

Gestaag werkt Van Gelderen aan de ontwikkeling van haar 
wenskaartendistributie-activiteiten. Daarbij wordt ook gedacht 
aan het goede doel, middels de verkoop van De Zonnebloem-

wenskaarten. Op 17 december 2007 heeft Van Gelderen 
samen met haar partner Procard Vlinders een cheque van  
€ 60.000,- aan Nationale Vereniging De Zonnebloem overhan-
digd. Ook de eigen kaartenlijn van het tijdschrift Vriendin, de 
zogenoemde KatjeKaarten, heeft in 2007 een zeer positieve 
ontwikkeling doorgemaakt en is aangevuld met een uitgebreid 
kerstkaartenassortiment.

Van Gelderen Inflight  
Schiphol airport services
Bij Van Gelderen Inflight worden dagelijks 50.000 kranten en 
tijdschriften verwerkt tot handzame pakketten voor tal van 
luchtvaartmaatschappijen op Schiphol. Het betreft hier zowel 
binnen- als buitenlandse dagbladen en tijdschriften waaronder 
De Telegraaf, De Volkskrant, Financial Times, International 
Herald Tribune, Time, Newsweek en The Economist.

De Gate Service, het systeem waarbij een door de luchtvaart-
maatschappij geselecteerd assortiment dagbladen en/of 
tijdschriften in een speciale display tot aan de gate wordt 
gebracht en de passagier op vertoon van zijn/haar boarding 
card een keuze kan maken, verloopt succesvol en vindt steeds 
meer navolging.
Van Gelderen Inflight heeft enkele nieuwe concepten voor de 
on board verkoop van tijdschriften ontwikkeld en verwacht in 
2008 de eerste luchtvaartmaatschappijen met deze service van 
dienst te kunnen zijn. 

Tevens verzorgt Van Gelderen Inflight de volledige distributie 
en presentatie van kranten en tijdschriften aan alle verkoop-
punten op Schiphol, waaronder de AKO-winkels en de  
Grab & Fly punten van HMS Host.
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Van links naar rechts: Jeroen Lambert, 
John Maas en Peter Vermeersch,
Management Imapress
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GRoEI AlS  
conSTAnTE  
VooR  
DE BElGISchE 
MARkT

Imapress

Imapress verzorgt in België (Vlaanderen en Wallonië) de 
distributie, import en marketing van tijdschriften, verzamel-
werken, boeken, strips, rage-artikelen en DVD’s voor de  
pers- en foodretailers.

De voorbije jaren liet de omzet op de Belgische markt een 
aanzienlijke én gestage groei zien. Een trend die in 2007 nog 
verder is versneld. 
Imapress heeft recent een binnen de markt toonaangevend 
logistiek apparaat geïntroduceerd. In combinatie met een 
commerciële ‘op maat’ benadering van uitgevers en pers-
verkopers, heeft dit geresulteerd in het vertrouwen van nieuwe, 
vooraanstaande uitgevers uit zowel binnen- als buitenland. 

Bekende tijdschriften waaronder Ambiance, Cyclosprint, 
Psychologie, Runner’s World en Gala zijn in 2007 aan het 
uitgebreide portfolio toegevoegd. De positie van Imapress in 
diverse segmenten is daarmee verder versterkt. Het marktlei-
derschap op het gebied van computer- en gamesbladen is 
bovendien verder onderstreept met de komst van o.a. het 
Belgische Playstation Magazine, PC Gameplay, Computer Idee 
en Power Unlimited. Ondanks beperkte groei van de totale 
markt presteerden magazines in de bestaande portefeuille zeer 
goed. 

De omzet uit abonnementen kende een significante verbete-
ring en droeg, met een uitstekende rentabiliteit, substantieel 
bij tot het resultaat. 
Met opnieuw een toename van de import van Franstalige 
tijdschriften mag het duidelijk zijn dat de belangrijkste 
productgroep van Imapress uiteindelijk een forse groei liet zien 
in 2007 (+15%). Daarmee is uiteraard ook een stevig funda-
ment gelegd voor 2008.

Eind 2006 wekten de eerste resultaten van de nieuwe aanpak 
van boeken, strips en DVD’s hoge verwachtingen voor dit jaar. 
Verwachtingen die uiteindelijk meer dan waargemaakt werden.
De omzet in deze productgroepen nam toe met 33%, met 
boeken en DVD’s als belangrijke katalysator voor deze groei.
Voor de boeken introduceerde Imapress in de loop van het jaar 
met succes diverse nieuwe concepten bij haar klanten, 
waaronder de ‘Boeken Hypes’ en de ‘Boeken Top-10’. Beide 
droegen in belangrijke mate bij tot de forse omzetgroei en de 
versteviging van haar positie op de markt. Zelfs in die mate dat 
voor 2008 al exclusieve samenwerkingsverbanden voor het 
perskanaal zijn aangekondigd. Deze zullen de omzet ook op 
langere termijn verder stimuleren. 
Voor de verdeling van DVD’s werd de samenwerking met een 
aantal bepalende partijen (o.a. Studio 100 en Dutch Film 
Works) steeds intenser. Topproducten (voor consument én 
persverkoper), logistieke slagkracht en uitstekende toegang tot 
belangrijke retailkanalen zijn hier van doorslaggevend belang. 
In 2008 zal deze renderende politiek verder uitgebouwd en 
verfijnd worden.

Ondanks deze forse toename van de omzet, slaagde Imapress 
er toch in om, geheel in lijn met haar traditie, de kostenstijging 
beperkt te houden. Hierdoor heeft het bedrijfsresultaat een 
flinke sprong voorwaarts kunnen maken.
Dit verstevigt de financiële basis en zal bijdragen aan een 
stabiele vertrouwensrelatie met bestaande en nieuwe uitgevers 
en retailers in 2008.
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Dienst 
verlening

‘nAAST DE fInE  
TUnInG VAn DE  
hUIDIGE loGISTIEkE 
PRocESSEn IS EEn 
AAnTAl InnoVATIEVE 
PRojEcTEn  
oPGESTART’

3
Media Logistics
ARL
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Afdeling Inpak
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SPEcIAlIST 
In loGISTIEk

Media Logistics

Media Logistics verricht alle fysieke logistieke diensten voor de 
werkmaatschappijen Betapress, Imapress, Audax Publishing, 
Van Gelderen, AKO en Van Ditmar. Tevens verzorgt Media 
Logistics logistieke activiteiten voor derden. 

Met ingang van 2006 staat het thema expansie, ondersteund 
door ketenoptimalisatie en integrale logistiek, centraal binnen 
de organisatie.

De clustering van alle logistieke activiteiten binnen Audax  
heeft een positief effect gesorteerd ten aanzien van efficiency, 
kwaliteit en kosten, wat een positieve bijdrage heeft geleverd 
aan het financiële resultaat van Media Logistics. In 2007 werd 
groei van de omzet in alle disciplines gerealiseerd.

Een marktontwikkeling is dat de vraag naar de totale logistieke 
dienstverlening en diverse onderdelen zoals reverse logistics 
(het inzamelen van afgewerkte en afgedankte producten, 
verpakkings- en transportmateriaal, geretourneerde bestellin-
gen e.d.) en transport (zowel collectie als distributie) toenam. 
Voorbeelden van de transporttoename zijn Albert Heijn 
(AllerHande), ANWB (Auto) en dagblad De Pers. De toename 
van de vraag naar reverse logistics wordt mede veroorzaakt 
door diverse retailers.

In 2007 is Media Logistics gestart met e-commerce fulfilment. 
Naast AKO Online, waarvoor al enige jaren de logistieke 
dienstverlening wordt verzorgd, is de dienstverlening op het 
gebied van e-commerce fulfilment aanzienlijk uitgebreid door 
de komst van Free Record Shop.

Het door Media Logistics verwerkte aantal tijdschriften is  
in 2007 toegenomen en zal in 2008 nog verder toenemen. 
Media Logistics heeft dit jaar geïnvesteerd in een derde 
inpaklijn. Deze inpaklijn is eind 2007 in gebruik genomen.

Naast de finetuning van de huidige logistieke processen is  
een aantal innovatieve projecten opgestart. Een voorbeeld 
hiervan is het RFID-project: via een tag in een kunststofpallet 
kunnen pallets met goederen gekoppeld en ontkoppeld 
worden aan de diverse depots in het land. Een ander voor-
beeld van een innovatief project is het Document Management 
Systeem: het digitaliseren van de papierstroom output voor 
alle klanten via één centraal systeem. Door middel van printing 
inline kunnen de juiste documenten (pakbon, factuur etc.) 
automatisch in het tijdschriftenkrat worden bijgesloten.

Afdeling Inpak

Diverse processen binnen Media Logistics
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Wim van Os,
Beheerder ARL
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UW BEDRIjf In  
MoBIlITEIT

ARL

ARL is de leasemaatschappij van Audax. Zij richt zich hoofd-
zakelijk op het leasen van auto’s aan de Nederlandse en 
Belgische Audax-bedrijven, alsmede aan Audax gerelateerde 
bedrijven. Het gaat om personenwagens en om lichte bedrijfs-
wagens.
Vanuit de vestiging in Gilze wordt de inkoop, de verkoop, het 
onderhoud, de brandstofverwerking en de financiering van het 
wagenpark verzorgd. Bovendien verzorgt en beheert ARL de 
mobiele telefonie van de Nederlandse Audax-bedrijven.

Het mission statement van ARL luidt: ‘het ter beschikking 
stellen van automobielen en het geven van ondersteuning 
tegen de laagst mogelijke kosten en de hoogst mogelijke  
servicegraad en flexibiliteit’.

Bij de brandstofverwerking wordt gebruik gemaakt van  
de online diensten van een grote landelijke brandstoffen-
leverancier.

ARL kan terugkijken op een uitstekend jaar. De kosten zijn 
optimaal in de hand gehouden en het aanwezige wagenpark  
is optimaal ingezet.

Tevens heeft ARL haar wagenpark, na een lichte daling in 2006, 
dit jaar weer zien groeien.

De kosten zijn  
optimaal in de hand  
gehouden en het  
aanwezige wagenpark  
is optimaal ingezet
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Retail4
AKO

‘BInnEn DE Ako 
foRMUlE STAAT  
lEzEn cEnTRAAl’
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AKO vestiging op 
Rotterdam Airport
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DE lEUkSTE  
lEESWInkEl VAn 
nEDERlAnD

AKO

AKO is in Nederland, met ruim 100 eigen leeswinkels en circa 
800 medewerkers, het grootste filiaalbedrijf op het gebied van 
de verkoop van tijdschriften, kranten en boeken. De winkels 
van AKO zijn gevestigd door héél Nederland op high-traffic 
places zoals de NS-stations, op de luchthavens Schiphol, 
Rotterdam Airport en Maastricht-Aachen Airport alsmede op 
toonaangevende A1-locaties in de belangrijkste winkelstraten 
van Nederland. De internetwinkel www.ako.nl is 7 dagen per 
week en 24 uur per dag open voor verkoop.

Naast de eigen winkels kent AKO ook ruim 150 aangesloten 
Contract Verkooppunten voor wie AKO de centrale inkoop en 
facturering van met name kranten en tijdschriften verzorgt.  
Dit betreft veelal zelfstandige boekhandels en tabaksspeciaal-
zaken, maar bijvoorbeeld ook alle Selexyz winkels behoren 
daartoe.

Binnen de AKO-formule staat lezen centraal. Het kernassorti-
ment bestaat uit een breed aanbod van kranten en tijdschriften 
en een ruime selectie van bestseller boeken en strips, aan-
gevuld met schrijfwaren, kantoorartikelen en wenskaarten.  
Het gemakassortiment bestaat uit rookwaren, zoetwaren, 
frisdranken en kansspelen maar ook voor cadeaubonnen, 
telefoonkaarten en strippenkaarten kan de consument bij  
AKO terecht.

In 2007 heeft AKO het aantal winkels uitgebreid van 82 naar 
102, een groei van maar liefst 20 winkels. AKO kent een 
multi-channel distributiebeleid waarbij de focus enerzijds ligt 
op de uitbouw van ‘travelretail’ door samenwerkingsverbanden 
en anderzijds op de versterking van ‘cityretail’ door het 
verwerven van winkels op A1 high-traffic places in de grotere 
steden van Nederland. 

nSstations: de overname van de laatste 16 Bruna-stationswin-
kels op 23 april 2007 heeft in belangrijke mate bijgedragen aan 
de groei van het aantal winkels in 2007. AKO heeft een 
langdurige masterfranchise-overeenkomst gesloten met Bruna 
waardoor AKO de exploitatie voert, maar deze stationswinkels 
wel de Bruna-merknaam blijven voeren. Op Rotterdam CS is de 
Bruna-vestiging in de zomer direct verhuisd naar een grotere 
noodlocatie in verband met de verbouwing van dit station. In 
het najaar heeft AKO in het vernieuwde Amsterdamse Bijlmer-
Arena station de winkel een nieuwe locatie gegeven en 
verbouwd naar de in 2006 geïntroduceerde formule. Ook de 
AKO-winkels op de stations van Enschede en Venlo zijn 
compleet verbouwd. AKO exploiteert in totaal 43 winkels op 
NS-stations waarvan 27 met de naamsvoering AKO en 16 met 
Bruna. Tegelijkertijd is ook de concessie-overeenkomst met 
NS-stations voor een langdurige periode gecontinueerd. 

Metrostations: naast de uitbreiding op NS-stations heeft  
AKO in het kader van haar focus op uitbouw ‘travelretail’ ook 
samenwerkingsverbanden gesloten met het GVB Amsterdam 
en RET Rotterdam. Beide gemeentelijke vervoersbedrijven 
exploiteren de metronetwerken en -stations in de genoemde 
steden. In de zomer van 2007 is de eerste metrokiosk van AKO 
geopend op het station Waterlooplein onder het stadhuis van 
Amsterdam. Begin 2008 zal AKO de eerste metrokiosk in het 
centrum van Rotterdam openen op het drukke metrostation 
Beurs. AKO streeft ernaar om na een succesvolle start in beide 
steden het aantal metrowinkels op middellange termijn uit te 
breiden. 
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In 2007 is voor  
de 21e keer de  
AKO Literatuurprijs  
uitgereikt

luchthavens: in de zomer van 2007 heeft AKO een nieuwe 
winkel geopend achter de douane op Maastricht-Aachen 
Airport. Dit in navolging van de inmiddels succesvolle AKO-
vestiging op Rotterdam Airport. Op de luchthaven Schiphol 
heeft AKO in mei een tijdelijke pierwinkel gesloten. Medio 
november heeft AKO een kiosk geopend aan de landzijde  
in het nieuw ontwikkelde deel bij Aankomst 4. AKO heeft 
inmiddels 3 winkels binnen het Schiphol Plaza Shoppingcenter. 
Achter de douane is de winkel in Lounge 2 vergroot en 
verbouwd naar de nieuwe formule welke AKO hanteert binnen 
het SeeBuyFly Shoppingcenter. In totaal exploiteert AKO 13 
verkooppunten op Schiphol achter de douane.

Stadswinkels: tot slot heeft AKO in Rotterdam een tweetal 
nieuwe stadswinkels geopend en is de Amsterdamse vestiging 
in de Ferdinand Bolstraat verbouwd. Begin 2008 heeft AKO 
een nieuwe winkel geopend in het centrum van Rotterdam op 
het drukste punt van de Beurstraverse (de Koopgoot). 

Ook in 2007 is de AKO-formule doorontwikkeld. Binnen het 
kernassortiment ‘lezen’ is het collectioneren van het boeken-
assortiment verder aangescherpt, hetgeen zich vertaalt in 
stijgende omzetten. De verkoop van kranten en tijdschriften 
binnen het treinstation staat enigszins onder druk als gevolg 
van de vele gratis kranten die in het voorjaar in omloop zijn 
gebracht. Het gemaksassortiment blijft groeien waarbij zowel 
rookwaren, zoetwaren als kansspelen mooie omzetindexen 
laten zien ten opzichte van 2006. Op promotioneel vlak is AKO 
een samenwerking aangegaan met Stichting Cultureel 
Jongeren Paspoort (CJP) als partner om de tijdschriftenverkoop 
te stimuleren onder jongeren. Begin 2008 zal AKO TV (narrow-
casting) starten in alle vestigingen met een compleet nieuw 
format, hiervoor zijn eind 2007 alle schermen geïnstalleerd. 
Voor de technische realisatie en exploitatie heeft AKO een 
samenwerkingsverband gesloten.

Om de groei en prestaties van de huidige winkels in goede 
banen te leiden is de organisatie op belangrijke posities - zoals 
het verkoopmanagement en personeelszaken - versterkt. 
Verder wordt er enerzijds geïnvesteerd in (ICT-)systemen en 
staat anderzijds de ontwikkeling en coaching van medewerkers 
op sleutelposities centraal. Richting de winkels is in het najaar 
een nieuw programma, genaamd ‘Klant op 1’, gestart om de 
servicebeleving te verhogen en de impulsverkoop te stimule-
ren. Dit programma wordt ondersteund door mystery visits om 
het klantproces kwalitatief te beoordelen. In 2008 zal dit verder 
vervolg krijgen en zal voorts worden geïnvesteerd in bedrijfs-
kleding voor de medewerkers van de AKO-winkels en passan-
tentellers in alle vestigingen. 

In 2007 is voor de 21e keer de AKO Literatuurprijs uitgereikt, 
dit keer door juryvoorzitter Gerlach Cerfontaine tijdens een 
feestelijke bijeenkomst in Paleis Het Loo te Apeldoorn. De 
gelukkige winnaar was A.F.Th. van der Heijden met zijn boek 
‘Het Schervengericht’. De AKO Literatuurprijs heeft een nieuwe 
mediapartner gevonden in het succesvolle VARA tv-programma 
‘Pauw & Witteman’ dat live vanaf de locatie in Apeldoorn een 
gehele uitzending heeft gewijd aan de prijsuitreiking. Een 
nieuw initiatief van AKO, genaamd de ‘Nieuwe Schrijversprijs’, 
werd in samenwerking met uitgeverij Free Musketeers in 2007 
uitgereikt aan Wim Niesten voor zijn debuutroman ‘Het Stille 
Later’.

AKO kan terugkijken op een zeer geslaagd jaar waarin  
de strategie en ambities, met name door de overname van  
de Bruna-winkels, een versnelde invulling hebben gekregen.  
De ingezette koers op basis van de ontwikkelde toekomstvisie 
en strategie voor AKO zal ook in 2008 verder vervolg krijgen.

AKO verwelkomt u graag in één van haar winkels of op  
www.ako.nl.

46



Binnen het kern
assortiment ‘lezen’ is  
het collectioneren van 
het boeken assortiment 
verder aangescherpt  
hetgeen zich vertaalt  
in stijgende omzetten

Uitreiking Ako literatuurprijs 2007

Boven: Pauw en Witteman in gesprek met 

juryvoorzitter Gerlach Cerfontaine

Onder: Prijswinnaar A.F.Th. van der Heijden
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5     Stafdiensten
Facilitaire Dienst
Automatisering en Informatisering
Juridische Zaken

Audax Diensten
Alle werkmaatschappijen van Audax maken gebruik van  
Audax Diensten. Dit bedrijfsonderdeel geeft de werkmaat-
schappijen een voortdurende ondersteuning op de gebieden 
van personeel en organisatie, financiën en administratie, 
automatisering en informatisering, juridische zaken, facilitaire 
zaken, communicatie en algemeen secretariaat.

EffIcIEncy En 
WERkPlEzIER
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hET VERVUllEn 
VAn WEnSEn 
BInnEn 
GREnzEn

Facilitaire Dienst

Rob Sel, Hoofd Facilitaire Dienst

De Facilitaire Dienst ondersteunt de werk maatschappijen  
van Audax op het gebied van onderhoud van de gebouwen, 
installaties en productiemiddelen. Daarnaast draagt het  
bedrijfsonderdeel zorg voor de catering, postvoorziening, 
beveiliging, energievoorziening en al die andere zaken die  
niet tot de core business van de werkmaatschappijen behoren. 
De Facilitaire Dienst vervult hierdoor de wensen binnen 
grenzen.
 
Ook dit jaar zijn de gebouwen en gebouwgebonden installaties 
zoals de koeling, elektra, noodstroom en sprinklerinstallatie 
optimaal onderhouden om een zo goed mogelijk werkklimaat 
te scheppen voor de medewerkers van Audax. Begin 2007,  
op het juiste moment vanwege de stijgende olieprijzen, is een 
nieuw contract gesloten voor de levering van gas aan de 
Audax-bedrijven in Gilze.
Er is gestart met het invoeren van een facilitair meldpunt 
waarbij het de bedoeling is dat alle zaken zoals storingen, 
interne verhuizingen, reserveringen van vergaderruimtes e.d. 
centraal gemeld worden. De meldingen worden hierdoor 
optimaal bewaakt en zodra ze zijn afgewerkt krijgt de aanmel-
der een terugkoppeling. Ook dit jaar zijn er op beveiligings-
gebied diverse voorzieningen getroffen die ten goede komen 
aan de veiligheid van de mensen en goederen binnen de 
organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de komst van extra 
beveiligings camera’s en deurbeveiliging.
In 2007 hebben ook diverse kleine renovatiewerkzaamheden 
plaatsgevonden bij het hoofdkantoor van Audax te Gilze.
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conTInUïTEIT En 
RISIcoSPREIDInG

Automatisering en Informatisering

Audax A&I voorziet alle Audax-bedrijven van een stabiele en 
flexibele ICT-infrastructuur en levert ICT-diensten die kosten-
efficiënt en doelmatig de bedrijfsprocessen binnen de 
organisatie ondersteunen. 

Continuïteit en risicospreiding zijn daarbij van essentieel 
belang. Dit vertaalt zich in een hoge veiligheidsgraad en uit 
zich onder meer in het dubbel uitvoeren van diverse cruciale 
systemen en het inrichten van uitwijkmogelijkheden bij 
calamiteiten. 

Ook in 2007 heeft A&I diverse nieuwe functionaliteiten en 
procesondersteunende aanpassingen aan SAP toegevoegd. 
Vermeldenswaardig hierbij is dat buiten Business-to-Business 
leveringen, ook Business-to-Consumer leveringen zijn  
geïntroduceerd in de SAP-omgeving. Hiermede kan direct uit 
voorraad en ook via crossdocking (direct bij ontvangst) worden 
geleverd.
Speciale aanpassingen voor lopende, logistieke processen 
zoals inline printing, automatische packing (document auto-
matisch in de krat) en een aansturing van een nieuwe stop- en 
pickline zijn in 2007 gerealiseerd. 
Voor de retail was de integratie van Bruna-stationswinkels een 
belangrijke toevoeging.
Voor de lange termijn is voor het distributieproces van Audax 
een nieuwe roadmap gemaakt om voorbereid te zijn op de 
toekomst. Het leveren van boeken en non-traditionals zal 
hierbij het eerste op te leveren project zijn. Ook de verdere 
modernisering van de distributiesystemen van Betapress en 
Van Gelderen zullen hierin aandacht krijgen.

In 2007 is Audax gestart met een nieuw urenregistratiesysteem 
dat integraal toepasbaar zal zijn binnen Audax: een uniforme 
manier van registreren van uren voor winkels, uitzendkrachten, 
productiemedewerkers en kantoorpersoneel.

Als gevolg van de groei zal in 2008 een keuze worden gemaakt 
in de uitbreiding van de automatiseringssystemen. De eerste 
onderzoeken en testen zijn hiervoor reeds uitgevoerd. Boven-
dien is er een start gemaakt inzake uitbreiding van internet-
activiteiten binnen Audax.
Zoals gebruikelijk zal A&I speciale aandacht blijven schenken 
aan het niveau en kennis van haar medewerkers om ook in  
de toekomst een optimale ondersteuning te kunnen blijven 
garanderen aan de Audax-organisatie.
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ADVISEREn,
BEooRDElEn En 
InfoRMEREn

Juridische Zaken

De afdeling Juridische Zaken van Audax houdt zich bezig met 
alle voorkomende juridische aangelegenheden van Audax en 
van haar werkmaatschappijen. 

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het adviseren van 
de hoofddirectie en het management van de werkmaatschap-
pijen, het beoordelen en opstellen van overeenkomsten 
(samenwerkings-, distributie- en licentie-overeenkomsten) en 
algemene voorwaarden, alsook het door middel van nieuws-
brieven en presentaties informeren van de diverse geledingen 
binnen Audax over recente ontwikkelingen op het gebied van 
jurisprudentie en wet- en regelgeving. Daarnaast begeleidt 
Juridische Zaken de diverse werkmaatschappijen in juridische 
procedures.

Het jaar 2007 stond voor Juridische Zaken met name in het 
teken van de verdere implementatie van het door haar zelf 
ontwikkelde contractbegeleidings- en contractbeheersysteem. 
Dit proces is bedoeld om enerzijds reeds bestaande procedu-
res vast te leggen en anderzijds het management meer inzicht 
te geven in de met derden gemaakte afspraken, meer up-to-
date inzage te geven in de daaruit voortvloeiende rechten en 
verplichtingen en op basis daarvan nog meer in de gelegen-
heid te stellen pro-actief de markt te benaderen. 

Eén van de grotere projecten voor Juridische Zaken in 2007 
was de juridische begeleiding van de overname door AKO van 
16 stationswinkels en ruim 180 medewerkers van Bruna en de 
totstandkoming van de vernieuwde huurovereenkomst met  
de Nederlandse Spoorwegen voor 27 stationswinkels. 

Juridische Zaken verwacht voor 2008 nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van de promotionele kansspelen en het 
privacyrecht. Ook het arbeidsrecht is en blijft in beweging. 
Daarnaast komt meer en meer de nadruk te liggen op compli-
ance, het toezicht op de naleving van geldende wet- en 
regelgeving, voor zover relevant binnen de Audax-organisatie.

Hans van Raak,

Manager A&I

Lizette van Doorn 

en Ferenc Welten, 

Bedrijfsjuristen/

Advocaten
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GEconSolIDEERDE BAlAnS

Na winstverdeling (in duizenden euro)

 31 december 2007 31 december 2006

Vaste activa 
Immateriële vaste activa 3.605 4.137
Materiële vaste activa 15.172 14.906
Financiële vaste activa 7.830 6.646
 26.607 25.689
Vlottende activa
Voorraad handelsgoederen 13.186 10.500
Vorderingen 35.606 30.479
Liquide middelen 24.787 23.281
 73.579 64.260

Totaal activa 100.186 89.949

Groepsvermogen 10.179 7.428 

Voorzieningen 8.934 10.942 

Kortlopende schulden 81.073 71.579

Totaal passiva 100.186 89.949
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GEconSolIDEERDE  
WInSTEnVERlIESREkEnInG

(in duizenden euro)

 2007  %  2006  %

netto omzet 294.208  100,0 264.590  100,0

Kosten van grond- en hulpstoffen 177.787  60,4  158.239  60,1
Lonen en salarissen  43.449  14,8  40.232  15,3
Sociale lasten  5.468  1,9  8.520  3,2
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 5.645  1,9  5.628  2,2
Overige bedrijfskosten 49.763  16,9  44.822  16,5

Bedrijfslasten 282.112  95,9  257.441  97,3

Bedrijfsresultaat 12.096  4,1 7.149 2,7

Rentebaten  661  0,2  452  0,2
Rentelasten  (27)  (0,0)  (14)  (0,0)

financiële baten en lasten 634  0,2  438  0,2

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  12.730  4,3  7.587  2,9

Winstrecht derden  (431)  (0,1) (338) (0,1)

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  (3.027)  (1,1)  (1.923)  (0,8)

Aandeel in resultaat van ondernemingen 
waarin wordt deelgenomen (21)  (0,0)  5  0,0

Resultaat na belastingen  9.251  3,1  5.331  2,0

Omdat er in beide verslagjaren geen directe mutaties op het 
eigen vermogen, geen herwaardering van materiële vaste 
activa en geen omrekeningsverschillen buitenlandse deel-
nemingen hebben plaatsgevonden, is het “Overzicht van  
het totaalresultaat” niet opgenomen in dit verslag.

Genoemde percentages zijn uitgedrukt in procenten  
van de netto omzet.

Omwille van de vergelijkbaarheid zijn enkele vergelijkende 
cijfers in de geconsolideerde balans en winst-en-verliesreke-
ning aangepast.

55Audax, het proces in beeld



GEconSolIDEERD oVERzIchT 
VAn kASSTRoMEn

(in duizenden euro)

 2007 2006

kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat  12.096 7.149

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa  5.645  5.628
Mutatie handelsdebiteuren (3.074)  (1.644)
Mutatie overige vorderingen en overlopende activa (2.053)  (585)
Mutatie voorraad handelsgoederen (2.686)  613
Mutatie handelscrediteuren 6.857  (3.472)
Mutatie overige schulden en overlopende passiva 2.637  5.710
Mutatie te vorderen belasting 22  83
Mutatie tekort/overschot pensioenvoorziening (3.128)  296
  (1.425)  1.001

kasstroom uit bedrijfsoperaties  16.316  13.778

Ontvangen interest 661  452
Betaalde interest (27)  (14)
Winstrecht derden (431)  (338)
Winstbelasting (3.027)  (1.923)
  (2.824)  (1.823)

kasstroom uit operationele activiteiten  13.492  11.955

kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in financiële vaste activa (40)  0
Desinvesteringen in financiële vaste activa 0  369
Ontvangen dividend financiële vaste activa 0  107
Waardevermindering financiële vaste activa (67)  123
Investeringen in (im)materiële vaste activa (5.674)  (7.723)
Desinvesteringen in materiële vaste activa 295  339
  (5.486)  (6.785)
kasstroom uit financieringsactiviteiten
Uitgekeerd dividend (6.500)  (7.000)
  (6.500)  (7.000)

netto kasstroom  1.506  (1.830)
 
liquide middelen begin boekjaar  23.281  25.111

liquide middelen einde boekjaar  24.787  23.281
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GRonDSlAGEn VooR conSolIDATIE, 
WAARDERInG En RESUlTAATBEPAlInG

Algemene grondslag
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het 
resultaat geschieden volgens een stelsel gebaseerd op de 
historische verkrijgingsprijs. De activa en passiva zijn, tenzij 
anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
De onderstaande waarderingsgrondslagen hebben zowel 
betrekking op de geconsolideerde alsook op de vennoot-
schappelijke jaarrekening. 

consolidatie
In de consolidatie zijn begrepen de groepsmaatschappijen 
waarin Audax direct of indirect voor minimaal de helft  
zeggenschap heeft.

Integraal geconsolideerd zijn:
(kapitaaldeelname 100%)

Audax B.V., Gilze

Audax Publishing B.V., Amsterdam
Audax Media B.V., Amsterdam
Autopodium Media B.V., Amsterdam
Uitgeverij Cascade N.V., Antwerpen (België) 
Uitgeverij De Vrijbuiter B.V., Gilze
Party Holding B.V., Amsterdam, vanaf overnamedatum  
1 juli 2006
Party Publishing B.V., Amsterdam, vanaf overnamedatum  
1 juli 2006
 
Betapress B.V., Gilze
Van Ditmar Boekenimport B.V., Amsterdam 
Van Gelderen B.V., Gilze
Imapress N.V., Turnhout (België)

Media Logistics B.V., Gilze
Autoreparatie- en Leasingmaatschappij 
ARL B.V., Gilze
Autoreparatie- en Leasingmaatschappij 
ARL België N.V., Turnhout (België)
 

AKO B.V., Amsterdam
AKO CVP B.V., Amsterdam 
AKO N.S. B.V., Amsterdam 
AKO Online B.V., Amsterdam 
AKO Schiphol B.V., Amsterdam 
AKO Winkels B.V., Amsterdam

Audax Diensten B.V., Gilze
Audax A&I B.V., Gilze

Code II B.V., Gilze, tot en met 31 december 2006 
Danklof B.V., Gilze 
Fimli N.V., Turnhout (België)
Nuss Vastgoed B.V., Amsterdam
Uitgeverij Cascade II B.V., Gilze 
Verenigde Lektuur Bedrijven VLB B.V., Amsterdam

Proportioneel geconsolideerde 
deelnemingen
Van Gelderen Inflight B.V., Gilze (50%)

niet geconsolideerde deelnemingen
ABTG B.V., Eindhoven (25%)
Code N.V., Antwerpen (België) (60%)
Mediacom LUX Sprl, Luik (België) (40%)
Code N.V. is niet meegeconsolideerd in verband met de 
discontinuïteit van de titel Deng, die in deze vennootschap 
werd uitgegeven. In het boekjaar hebben in deze vennoot-
schap geen activiteiten plaatsgevonden.

Vreemde valuta
Uit gewone bedrijfsactiviteiten voortvloeiende vorderingen en 
schulden in vreemde valuta worden omgerekend tegen de per 
balansdatum geldende koersen. Indien termijntransacties zijn 
afgesloten, vindt omrekening plaats tegen de termijnkoers.
De omrekeningsverschillen en de gedurende het boekjaar 
optredende koersverschillen zijn verwerkt in de winst-en- 
verliesrekening.
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BAlAnS

Immateriële vaste activa
Betaalde goodwill bij verkrijging van deelnemingen wordt 
geactiveerd en afgeschreven over de geschatte economische 
levensduur. 

Materiële vaste activa
De waardering vindt plaats op basis van de verkrijgingsprijs, 
onder aftrek van afschrijvingen. De lineaire afschrijvingen 
worden bepaald door de geschatte economische levensduur. 
In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

financiële vaste activa
Deelnemingen in maatschappijen, waarin de rechtspersoon 
invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële 
beleid, zijn gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde, 
bepaald op basis van de bij de moedermaatschappij geldende 
grondslagen. De overige deelnemingen zijn gewaardeerd 
tegen de verkrijgingsprijs. Onder de financiële vaste activa is 
eveneens een latente belastingvordering opgenomen voor de 
nominale waarde. Het betreft latent te vorderen winstbelasting 
als gevolg van tijdelijke verschillen tussen de bedrijfseconomi-
sche en fiscale waardering van activa en passiva. De leningen 
zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de 
nodig geachte voorzieningen.

Voorraad handelsgoederen
Waardering geschiedt tegen verkrijgingsprijs of tegen markt-
waarde indien deze lager is. Rekening is gehouden met een 
voorziening wegens incourantheid. Voorraden, waarvoor een 
retourrecht is overeengekomen, worden gesaldeerd met 
handelscrediteuren.

Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde onder 
aftrek van de nodig geachte voorzieningen en hebben een 
maximale looptijd van één jaar.

liquide middelen
Deze staan ter vrije beschikking van de vennootschap.

Voorzieningen
De verplichting voor de toegezegde pensioenregelingen is 
apart berekend voor iedere toegezegde pensioenregeling. 
Hierbij is de projected unit credit methode toegepast. In lijn 
met de voorschriften van deze methode, worden toekomstige 
beloningen die werknemers hebben verdiend in de huidige  
en verstreken diensttijd, geschat. Deze verplichting wordt 
vervolgens contant gemaakt. Voor zover sprake is van  
een overschot wordt dit onder de financiële vaste activa 
verantwoord.
De veronderstellingen voor salarisontwikkelingen, disconte-
ringsvoet en overige veronderstellingen zijn specifiek voor 
Audax afgeleid. 
De actuariële winsten en verliezen die ontstaan door verschillen 
tussen de werkelijke en veronderstelde demografische 
ontwikkelingen en door verschillen in de financiële veronder-
stellingen worden volgens de limiet-methode afgeschreven.

langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen 
met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De op 
korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen 
worden opgenomen onder de kortlopende schulden.

kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd  
van maximaal één jaar.
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WInSTEnVERlIESREkEnInG

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto 
omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te 
kennen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming 
van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten 
worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gereali-
seerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar 
waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten 
worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze 
betrekking hebben.

omzet
Dit betreft de omzet van aan derden geleverde goederen en 
diensten, onder aftrek van verstrekte kortingen en de over de 
omzet geheven belastingen.
Bij de distributie van tijdschriften en kranten voor externe 
uitgevers wordt de verkoopwaarde aan de detailhandel als 
netto omzet in de jaarrekening verantwoord.

kosten van grond en hulpstoffen
Hieronder zijn begrepen de kosten die rechtstreeks zijn toe te 
rekenen aan de geleverde goederen en diensten.

Afschrijvingen op immateriële en materiële 
vaste activa
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van 
de desbetreffende immateriële en materiële vaste activa.

financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen aan derden en groeps-
maatschappijen betaalde (te betalen) en van derden en 
groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) interest.

Winstrecht derden
Dit betreft het 5% winstrecht van Audax Werknemersparti-
cipatie B.V. in Audax B.V.

Belasting
De belasting is berekend over het commercieel resultaat 
overeenkomstig de in de verschillende landen geldende 
belastingtarieven, waarbij rekening is gehouden met fiscale 
faciliteiten, waaronder met ingang van boekjaar 2006 de in 
België geldende “notionele interestaftrek”.

Resultaat deelnemingen
Het resultaat deelnemingen is het aandeel van de vennoot-
schap in het resultaat van de op nettovermogenswaarde 
gewaardeerde deelnemingen, op basis van de grootte van  
het kapitaalbelang, de opbrengsten uit op verkrijgingsprijs 
gewaardeerde deelnemingen alsmede de resultaten uit 
verkoop van deelnemingen.

59Audax, het proces in beeld



ToelichTing op de  
geconsolideerde balans

(in duizenden euro)

   

immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa betreffen uitsluitend 
betaalde goodwill.
   2007  2006 

Boekwaarde per 1-1   4.137  1.209 
Investeringen   0 3.296
Afschrijvingen   (532) (368)

boekwaarde per 31-12   3.605 4.137

Aanschafwaarde per 31-12   7.471 7.471
Cumulatieve afschrijving per 31-12   3.866 3.334

 Machines andere 2007  2006
 en vaste Totaal Totaal
 installaties bedrijfs-
  middelen
Materiële vaste activa
Boekwaarde per 1-1 4.640  10.266  14.906 16.078
Verkregen bij acquisitie 0 0 0 185
Investeringen 759 4.915 5.674 4.242
Afschrijvingen (1.223) (3.890) (5.113) (5.260)
Desinvesteringen 0 (295) (295) (339)

boekwaarde per 31-12 4.176 10.996 15.172 14.906

Aanschafwaarde per 31-12 11.500 37.401 48.901 49.519
Cumulatieve afschrijving per 31-12 7.324 26.405 33.729 34.613
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groepsvermogen
De toelichting op het groepsvermogen is opgenomen in  
de toelichting op de vennootschappelijke balans.

Voorzieningen
Dit betreft voorzieningen voor toegezegd-pensioenregelingen, 
prepensioen en VUT alsmede jubileum- en verlofdagen-
regelingen. Deze voorzieningen hebben een langlopend 
karakter.

Inhoud van de toegezegd-pensioenregelingen
In hoofdlijnen is sprake van gematigde middelloonregelingen 
met voorwaardelijke indexering.

  2007   2006 

Financiële vaste activa
Andere deelnemingen:

Boekwaarde per 1-1 64  535
Verworven deelnemingen 40  0
Dividend 0  (107)
Overige mutaties 0  (369)
Resultaat deelneming (21)  5

Boekwaarde per 31-12  83  64

Te vorderen belasting:  683  705

Overschot pensioenen:  6.764  5.644

Leningen:
Boekwaarde per 1-1 233  356
Opwaarderingen/(afwaarderingen) 67  (123)

Boekwaarde per 31-12  300  233

saldo per 31-12  7.830  6.646

Vorderingen
Handelsdebiteuren  27.173  24.099
Overige vorderingen  4.982  3.115
Overlopende activa  3.451  3.265

saldo per 31-12  35.606  30.479
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Het overschot is onder de financiële vaste activa gerubriceerd 
en het tekort is onder de voorzieningen opgenomen.  
De last met betrekking tot regelingen in de vorm van toe-
gezegde-bijdrageregelingen bedroeg in het boekjaar 2007  
€ 199.000 (2006: € 198.000).

De feitelijk behaalde opbrengst fondsbeleggingen bedroeg 
over boekjaar 2007 € 1.677.000 (2006: € 1.781.000)

Op grond van de geldende financieringsafspraak met Stichting 
Pensioenfonds Audax zal het overschot beschikbaar zijn in de 
vorm van toekomstige premiereductie.

Opbouw
De op de balans opgenomen actief- en passiefposten zijn als 
volgt opgebouwd:

ToElIchTInG oP DE  
GEconSolIDEERDE BAlAnS

(in duizenden euro)

  2007   2006 

Contante waarde toegekende (pensioen)aanspraken 
waartegenover geen beleggingen worden aangehouden  (2.199)  (4.663)
Contante waarde toegekende (pensioen)aanspraken  
waartegenover geheel of gedeeltelijk beleggingen  
worden aangehouden  (56.882)  (63.728)
Fondsbeleggingen  67.243  62.591
Nog niet verwerkte actuariële resultaten  (10.332)  502

Saldo per 3112  (2.170)  (5.298)

Verloopoverzicht
Het verloop in het boekjaar blijkt uit het volgende overzicht:  

  overschot Tekort Saldo

Saldo per 1 januari 2007  5.644 (10.942) (5.298)
Premies  2.341 762 3.103
Lasten in de winst-en-verliesrekening:
Toegekende pensioenaanspraken  (1.775) (1.001) (2.776)
Interest  (1.927) (1.190) (3.117)
Verwachte opbrengst fondsbeleggingen  2.481 847 3.328
Wijziging regeling  0 2.387 2.387
Door werkgever betaalde uitkeringen  0 424 424
Actuarieel resultaat  0 (221) (221)

Saldo per 31 december 2007  6.764 (8.934) (2.170)
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Belangrijkste actuariële grondslagen

 2007 2006

- Gehanteerde disconteringsvoet 
   a) pensioen/VUT  4,60% 4,00%
  b) jubileum/verlofdagen  4,50% 4,00%
- Prijsinflatie 2,00% 2,25%
- Indexering 1,06% 1,19%
- Verwachte rendement op fondsbeleggingen
  a) zakelijke waarden 7,50% 6,50%
  b) vastrentende waarden 4,50% 3,50%
- Verwachte salarisstijgingen   
   a) algemene salarisgroei 2,50% 2,50%
   b) individuele salarisverhogingen Variërend per regeling Variërend per regeling

kortlopende schulden
Handelscrediteuren 46.761 39.904
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.651 1.593
Pensioenen 612 714
Overige schulden 24.434 22.473
Overlopende passiva 7.615 6.895

Saldo per 3112 81.073 71.579

niet in de balans opgenomen informatie

Verplichtingen

De verplichting uit gesloten huurovereenkomsten bedraagt 
€ 14,9 miljoen. De verplichting voor het komende jaar  
bedraagt € 7,1 miljoen en voor de periode 1 tot 5 jaar is  
dit € 7,6 miljoen. De huurverplichting met een termijn langer  
dan 5 jaar bedraagt € 0,2 miljoen.
Voor service-, technische en algemene kosten zijn ver-
plichtingen aangegaan voor een bedrag van € 0,5 miljoen,  
alle met een looptijd korter dan 1 jaar.

Per balansdatum zijn er garanties afgegeven ter waarde  
van € 0,6 miljoen. Tevens waren er valutatermijncontracten 
afgesloten voor € 848.000. Dit is € 290.000 aan Amerikaanse 
dollars met een gemiddelde koers van € 0,6830 en € 558.000 
aan Engelse ponden met een gemiddelde koers van € 1,3954.
De verplichting uit hoofde van licentie- en onderhoudskosten 
van hard- en software bedraagt € 0,5 miljoen en heeft nage-
noeg geheel betrekking op 2008. Uit hoofde van investeringen 
zijn er verplichtingen van in totaal € 0,9 miljoen aangegaan.  
Dit betreft alleen verplichtingen voor het komende jaar.
In 2007 heeft Audax een hernieuwde overeenkomst gesloten 
met de gemeente Tilburg om het Textielmuseum te sponsoren 

voor 5 jaar. Het totale hiermee gemoeide bedrag bedraagt 
€ 840.000. In 2008 zal hiervan € 420.000 worden betaald en  
in de jaren 2009 tot en met 2012 zal in ieder jaar € 105.000 
worden betaald. 

De rechtspersoon maakt deel uit van een fiscale eenheid voor 
de vennootschapsbelasting en omzetbelasting en is uit dien 
hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van  
de fiscale eenheid als geheel.

Transacties met verbonden partijen

In 2007 is er door Audax huur betaald aan Beatus B.V. ter 
grootte van € 2.770.000. De consultancykosten betaald aan  
Vir Est Consulting B.V. bedragen € 208.000 en aan Viab 
Holding B.V. is € 127.000 betaald inzake bestuurskosten.  
In 2008 zal aan Viab Holding B.V. € 18.000 worden betaald 
inzake de verkoop van deelneming Code II B.V. die eind  
2007 plaatsvond.

Bezoldiging van bestuurders

Gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling ex artikel 383 lid 1 
Boek 2 Titel 9 B.W. voor toepassing vermelding bezoldiging 
bestuurders.
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ToElIchTInG oP DE GEconSolIDEERDE  
WInSTEnVERlIESREkEnInG

(in duizenden euro)

 2007 2006

omzet
Publishing 49.610 48.071
Groothandel 178.059 166.577
Dienstverlening 34.435 30.656
Retail 121.047 99.470
Stafdiensten 11.087 10.822
 394.238 355.596

Af: Interne omzet 100.030 91.006

netto omzet (geconsolideerd) 294.208 264.590

De netto omzet wordt nagenoeg volledig in de Benelux 
gerealiseerd.

Bij de distributie van tijdschriften en kranten voor externe 
uitgevers wordt de verkoopwaarde aan de detailhandel als 
netto omzet in de jaarrekening verantwoord. De inkoopwaarde 
die tegenover deze omzet staat bedraagt € 90,0 miljoen  
(2006: € 82,4 miljoen).

Aantal medewerkers
In 2007 waren er gemiddeld, inclusief parttimers, 1.215 (2006: 
1.123) medewerkers bij Audax in dienst. Het gemiddeld aantal 
FTE in 2007 (vast en flex) incl. over- en meeruren bedraagt 
1.176,5 FTE (2006: 1.048,1 FTE).

Sociale lasten
Sociale lasten 5.319 5.074
Pensioenlasten: reguliere jaarlast 2.536 3.446
Pensioenlasten: vrijval RJ271 uit hoofde van CAO wijzigingen  (2.387) 0

Totaal 5.468 8.520
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 2007 2006

Afschrijvingen
Immateriële vaste activa 532 368
Materiële vaste activa 5.113 5.260

Totaal 5.645 5.628

overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten 2.942 3.021
Promotiekosten 5.281 5.079
Magazijn- en distributiekosten 13.961 13.062
Huisvestingskosten 22.336 18.742
Algemene kosten 5.243 4.918

Totaal 49.763 44.822
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VEnnooTSchAPPElIjkE  
BAlAnS

Na winstverdeling (in duizenden euro)

VEnnooTSchAPPElIjkE  
WInSTEnVERlIESREkEnInG

Na winstverdeling (in duizenden euro)

 31 december 2007 31 december 2006

Vaste activa
Immateriële vaste activa 3.552 4.039
Financiële vaste activa 9.508 11.563
 13.060 15.602
Vlottende activa
Vorderingen 399 686
Liquide middelen 8.619 70
 9.018 756

Totaal Activa 22.078 16.358

Groepsvermogen
Aandelenkapitaal 27 27
Wettelijke reserves 165 165
Overige reserves 9.987 7.236
 10.179 7.428

langlopende schulden 8.796 6.796

kortlopende schulden 3.103 2.134

Totaal Passiva 22.078 16.358

 2007 2006

Resultaat deelnemingen na belastingen 9.966 5.826
Vennootschappelijk resultaat na belastingen
(inclusief winstrecht derden) (715) (495)

Resultaat na belastingen 9.251 5.331
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ToElIchTInG oP DE  
VEnnooTSchAPPElIjkE BAlAnS En 
WInSTEnVERlIESREkEnInG

(in duizenden euro)

Algemeen
De bedrijfsactiviteiten van Audax B.V. zijn beperkt tot het 
houden van aandelen in groepsmaatschappijen en het voeren 
van management. In deze toelichting zijn alleen de posten 
vermeld, die niet in de toelichting op de geconsolideerde 
cijfers zijn opgenomen.

Bij het samenstellen van de vennootschappelijke winst-en-
verliesrekening is gebruik gemaakt van de vrijstelling overeen-
komstig artikel 402 Boek 2 Titel 9 B.W.

Indien de nettovermogenswaarde van de deelnemingen 
negatief is, wordt dit aangemerkt als een voorziening voor een 

eventuele vordering of tekort. Voor nadere gegevens omtrent 
de deelnemingen verwijzen wij u naar de grondslagen van 
consolidatie. 

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa betreffen uitsluitend betaalde goodwill.
  2007  2006

Boekwaarde per 1-1  4.039  1.074
Investeringen  0  3.249
Afschrijvingen  (487)  (284)

Boekwaarde per 3112  3.552  4.039

financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen:
Boekwaarde per 1-1 11.464  9.334
Resultaat groepsmaatschappijen 12.974  7.605
Dividend (7.030)  (6.256)
Interim-dividend (8.000)  0
Aankoop deelnemingen 0  781
Verkoop deelnemingen (18)  0

Boekwaarde per 31-12  9.390  11.464

In 2007 heeft Audax B.V. 40% van de aandelen  
in Mediacom LUX Sprl verworven.
 
Andere deelnemingen:
Boekwaarde per 1-1 49  521
Aankoop deelnemingen 40  0
Overboeking naar deelneming groepsmaatschappij 0  (370)
Dividend 0  (107)
Resultaat deelneming (21)   5

Boekwaarde per 31-12  68  49

Overige vorderingen:
Dit betreft een verstrekte lening aan een deelneming.  50  50

Boekwaarde per 3112  9.508  11.563
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ToElIchTInG oP DE  
VEnnooTSchAPPElIjkE BAlAnS En 
WInSTEnVERlIESREkEnInG

(in duizenden euro)

 2007 2006
 
Vorderingen
Groepsmaatschappijen 136 123
Belastingen en premies sociale verzekeringen 145 475
Overige vorderingen 118 88

Saldo per 3112 399 686

Geplaatst aandelenkapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 113.445. Dit kapitaal 
is verdeeld in 2.500 aandelen van nominaal € 45,38. Geplaatst 
en volgestort zijn 600 aandelen van € 45,38. In het boekjaar 
vonden geen mutaties plaats.

Wettelijke reserves
Deze reserve is gevormd bij de Belgische deelnemingen op 
basis van geldende wetgeving en heeft haar maximum bereikt.

langlopende schulden
Dit betreft een schuld aan een groepsmaatschappij. Tot en  
met 30 juni 2007 bedroeg de overeengekomen rentevoet 

overige reserves
Saldo per 1-1 7.236 8.905
Resultaat boekjaar 9.251 5.331
Dividend (6.500) (7.000)

Saldo per 3112 9.987 7.236

EURIBOR +1%. Met ingang van 1 juli 2007 bedraagt de 
rentevoet EURIBOR -/- 0,25%. Omtrent aflossingstermijnen  
en zekerheden zijn geen nadere afspraken gemaakt.
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namens de aandeelhouders
J.J.A.M. de Leeuw
Voorzitter STAVI

 2007 2006

kortlopende schulden
Groepsmaatschappijen 1.933 1.578
Belastingen en premies sociale verzekeringen 734 0
Overige schulden en overlopende passiva 436 556

Saldo per 3112 3.103 2.134

Omwille van de vergelijkbaarheid zijn bij de kortlopende 
schulden enkele vergelijkende cijfers aangepast.

Aansprakelijkstellingen
Voor de Nederlandse groepsmaatschappijen waarin voor 100% 
wordt deelgenomen heeft de vennootschap zich uit hoofde van 
artikel 403 lid 1f Boek 2 Titel 9 B.W. hoofdelijk aansprakelijk 

gesteld voor de uit de rechtshandelingen van deze rechts-
personen voortvloeiende schulden.

hoofddirectie 
P.H.L. Brouwer 

R.E. van Geest

C. Bikkers MSc

Voorzitter

Raad van commissarissen
Prof. Dr. A.H.J. Kolnaar

P. J. Baart*

Gilze, 17 maart 2008

* In verband met ziekte was de heer Baart niet in de  
gelegenheid deze jaarrekening mede te ondertekenen.
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oVERIGE GEGEVEnS

Aan: 
hoofddirectie en Raad van commissarissen
AccoUnTAnTSVERklARInG

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag op pagina 53 tot en met 69 
opgenomen jaarrekening 2007 van Audax B.V. te Gilze 
bestaande uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 
31 december 2007 en de geconsolideerde en enkelvoudige 
winst-en-verliesrekening over 2007 met de toelichting gecon-
troleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor  
het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het 
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het 
opstellen van het directieverslag, beide in overeenstemming 
met Titel 9 Boek 2 B.W. Deze verantwoordelijkheid omvat 
onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van 
een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van 
en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en 
resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en 
toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het maken van schattingen die onder de 
gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over 
de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze 
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. 
Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor 
ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze 
controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke 
mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening  
geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter 
verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de 
toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren 
werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeels-
vorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoor-
deling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang  
als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt  
de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en 
getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en 
resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een 
verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerk-
zaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat 
zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over 
de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de 
vennootschap. Tevens omvat een controle onder meer een 
evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste 
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijk-
heid van schattingen die het bestuur van de vennootschap 
heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld 
van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle- 
informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Audax 
B.V. per 31 december 2007 en van het resultaat over 2007 in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 B.W.

Verklaring betreffende andere wettelijke 
voorschriften en/of voorschriften van regel
gevende instanties
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 
lid 5 onder e B.W. melden wij dat het directieverslag, voor 
zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 
jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 B.W. 

BDO CampsObers Audit & Assurance B.V.

Drs. J.C.E. van Kollenburg RA  
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Bijzondere winstrechten
Audax Werknemersparticipatie B.V. heeft vanaf 2003 een  
5% winstrecht in Audax B.V. 

Statutaire winstverdeling
In de statuten is het volgende bepaald omtrent de verdeling 
van de winst:
Artikel 30: “De winst, zoals uit deze jaarrekening blijkt, staat  
ter beschikking van de algemene vergadering van aandeel-
houders”. 
Artikel 31.1: “Uitkering van winst geschiedt na vaststelling  
van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is”.
Artikel 31.2: “Dividenden zijn opeisbaar op een door de 
algemene vergadering te bepalen datum. Indien de algemene 
vergadering geen datum bepaalt, zijn dividenden opeisbaar 
vier weken na vaststelling”.
Artikel 31.3: “De algemene vergadering van aandeelhouders 
kan bepalen dat een interimdividend wordt uitgekeerd, 
daaronder begrepen een tussentijdse uitkering van reserves”.

Voorstel tot bestemming van het resultaat 
over het boekjaar 2007
De directie stelt met goedkeuring van de Raad van  
Commissarissen aan de aandeelhouder voor het resultaat over 
het boekjaar 2007 ten bedrage van € 9.251.000 toe te voegen 
aan de overige reserves. Dit voorstel is reeds verwerkt in de 
jaarrekening. Met de aandeelhouder is reeds in het boekjaar 
overeengekomen dat het af te dragen dividend over 2007 
€ 6.500.000 zal bedragen. Dit bedrag is reeds in 2007  
uitgekeerd.
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‘EEn GoEDE MoTIVATIE 
En onDERlInG 
VERTRoUWEn BIj DE 
MEDEWERkERS zoRGT 
ER VooR DAT ook DE  
klAnTEn TEVREDEn zIjn 
En BlIjVEn’

Sociaal 
Jaarverslag

Audax, het proces in beeld 73



Algemeen
Audax streeft ernaar om er voor te zorgen dat haar mede-
werkers in een omgeving werken waar zij met plezier naar toe  
gaan en zich thuis voelen. De medewerkers zijn een onmisbare 
schakel binnen de organisatie. Iedereen, van hoog tot laag, 
draagt op zijn of haar manier bij aan de ontwikkeling en het 
succes van Audax. Een goede motivatie en onderling vertrou-
wen bij de medewerkers zorgt er voor dat ook de klanten 
tevreden zijn en blijven.

Ook in het jaar 2007 is er veel veranderd: een nieuwe  
Pensioenwet, nieuwe Arbowetgeving en een nieuwe CAO om  
maar een paar dingen te noemen. Ontwikkelingen die voor 
velen binnen de organisatie een extra uitdaging betekenden. 

Het gemiddeld aantal FTE is in 2007 gestegen, mede als 
gevolg van de komst van de Bruna-stationswinkels. De 
loonkosten zijn ten opzichte van 2006 met 7% gestegen,  
onder andere door de inzet van meer FTE en door de in  
2007 doorgevoerde CAO-verhogingen. Daarnaast is Audax 
erin geslaagd het ziekteverzuim op het lage niveau van 2006  
te handhaven.

cAo
In 2007 is Audax met de vakorganisaties een nieuwe 2-jarige 
CAO overeengekomen. Naast afspraken over de loonstijgingen 
zijn de introductie van een werknemersbijdrage in de WGA-
premie (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) en 
het wijzigen van de seniorenregeling belangrijke uitkomsten. 
Daarnaast wordt in de nieuwe CAO aandacht besteed aan 
leeftijdsbewust personeelsbeleid, gezondheidsmanagement  
en persoonlijke ontwikkelingsplannen voor medewerkers.  
De nieuwe CAO loopt tot en met juni 2009.

ziekteverzuim & Reïntegratie
In 2007 is het ziekteverzuim gestabiliseerd op het niveau van 
2006. Er werd een gemiddeld verzuim geregistreerd van 4,1%. 
Van groot belang hierbij is een goed ziekteverzuimbeleid en 
een goede communicatie tussen medewerker, leidinggevende 
en P&O. De introductie (voor de vestiging in Gilze) in 2007 van 
de bedrijfsarts op locatie in combinatie met een wekelijks 
fysiotherapiespreekuur heeft een positief effect gehad op het 
ziekteverzuimpercentage. In 2008 zal ook de preventie van met 
name psychische klachten extra aandacht krijgen. Aan reïnte-
gratie van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerkers heeft 
Audax ook in 2007 veel aandacht geschonken. 

Arbo
Het bestaande Arbo-beleidsplan heeft ook in 2007 de basis 
gevormd voor de aanpak van arbeidsomstandigheden binnen 
Audax. In 2008 zal dit beleidsplan worden geëvalueerd en waar 
nodig worden aangepast. Uitvoering van de plannen van 
aanpak per AKO-filiaal naar aanleiding van de al eerder 
uitgevoerde RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) is een 
continu proces. In 2008 zullen nieuwe RI&E’s voor de hoog-
bouw van Audax te Gilze en voor Audax Publishing, Audax 
Media en Van Ditmar te Amsterdam worden uitgevoerd. 
Binnen Media Logistics hebben reguliere controles door de 
Arbeidsinspectie het beeld bevestigd dat het Arbo-beleid 
binnen de logistiek een veilige werkomgeving oplevert. Als 
gevolg van de nieuwe Arbo-wet hebben werkgevers en 
werknemers in 2007 meer mogelijkheden om samen afspraken 
te maken over hoe werknemers zo veilig en gezond mogelijk 
hun werk kunnen doen. Het geeft partijen tevens de ruimte  
om het Arbo-beleid goed aan te laten sluiten op specifieke 
werksituaties. In het CAO-overleg is afgesproken dat Audax in 
samenwerking met de ondernemingsraad en de vakorganisa-
ties binnen 3 jaar een Arbo-catalogus zal realiseren. Deze  
Arbo-catalogus zal afspraken over veilige en gezonde arbeids-
omstandigheden bevatten. Samen met de Arbo-coördinatoren 
binnen Audax zal ook in 2008 aan het Arbo-beleid nadere 
invulling worden gegeven.
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Frico Sijbrandi,

Concernmanager P&O

Rien van der Griend,

Voorzitter OR

ondernemingsraad
Gedurende het jaar 2007 heeft de ondernemingsraad een 
aantal instemmingverzoeken behandeld, onder meer betref-
fende de plaatsing van beveiligingscamera’s en de implemen-
tatie van een nieuw tijd- en toegangsregistratiesysteem. 
Daarnaast zijn adviesaanvragen behandeld met betrekking tot 
een aantal organisatorische wijzigingen binnen de Betapress-
organisatie. De samenwerking met de ondernemingsraad en 
haar Commissie Sociaal Beleid is in 2007 op een constructieve 
en plezierige wijze verlopen. 

Sociaal fonds
In 1983 is op initiatief van het bestuur het Sociaal Fonds Audax 
opgericht. Het Sociaal Fonds is in het leven geroepen om 
medewerkers die in financiële nood verkeren te helpen. Ook in 
het afgelopen jaar is weer duidelijk geworden dat ook in ons 
land steeds meer mensen in ernstige geldnood kunnen raken. 
Het Sociaal Fonds biedt maatwerk in de begeleiding van 
Audax-medewerkers die in een dergelijke situatie verzeild zijn 
geraakt. Het Sociaal Fonds bekijkt wat de medewerker op een 
bepaald moment het hardst nodig heeft, bijvoorbeeld een 
maandelijkse bijdrage of het overnemen van een schuld. 
Vervolgens worden afspraken gemaakt over de voorwaarden 
van de lening. Daarnaast wordt de totale financiële situatie in 
kaart gebracht, waardoor de knelpunten ook voor de mede-
werker zelf zichtbaar worden. Indien wenselijk, biedt het 
Sociaal Fonds structurele budgetbegeleiding. 

75Audax, het proces in beeld



Aantal werknemers en fTE in vaste dienst per eind 2007/2006 en inzet gemiddeld aantal 
uitzendkrachten en invalhulpen en over/meeruren
   
 AAnTAl fTE VAST GEMIDDElD AAnTAl fTE PER PERIoDE

 MEDEWERkERS  Uitzendkrachten Invalhulpen over/meeruren
 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

Audax Publishing 118 121 103,2 102,3 0,2 0,6  0,2
Audax Media 19 23 17,5 22,1
Uitgeverij Cascade 19 19 17,8 16,9 0,2 2,0 2,0
Uitgeverij De Vrijbuiter 16 16 12,2 12,8
Party Publishing 14 15 12,5 11,5 1,0 0,3

Betapress 147 147 114,1 115,8 1,5 0,1   1,3 1,0
Van Gelderen  16 15 16,4 12,8 0,4  0,1 0,2 0,1 0,1
Van Gelderen Inflight 13 13 10,8 8,9 0,2 0,5 0,7 0,4 1,8 1,7
Van Ditmar 25 29 23,8 28,6
Imapress 49 44 45,2 39,5  0,2

Media Logistics  268 269 201,9 198,0 74,3 48,9   16,1 12,5

AKO 441 341 328,2 251,4 0,3  88,7 70,6

Audax Diensten 65 65 53,6 54,6 0,2 0,7   0,8 0,9
Audax A&I 29 31 27,5 29,8     0,3 0,2
ARL 2 2 2,0 2,0

Totaal 1.241 1.150 986,5 907,0 78,2 53,3 91,5 71,4 20,3 16,4

Totaal fTE 2006 (vast en flex) inclusief over/meeruren  1.048,1
Totaal fTE 2007 (vast en flex) inclusief over/meeruren  1.176,5

Verloop  2007 2006 2005 2004 2003 2002 
 13% 12% 16% 13% 13% 20%
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Aantal mannen en vrouwen fulltime en parttime per werkmaatschappij    
        

 MAnnEn   VRoUWEn

 fulltime parttime totaal fulltime parttime totaal 
 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006
            
Audax Publishing 35 31 7 10 42 41 35 39 41 41 76 80
Audax Media 5 8 1  6 8 8 11 5 4 13 15
Uitgeverij Cascade 10 8  1 10 9 7 7 2 3 9 10
Uitgeverij De Vrijbuiter 2 3 2 2 4 5 2 2 10 9 12 11
Party Publishing 5  1 6 6 6 5  3 9 8 9
            
Betapress 41 42 2 1 43 43 31 32 73 72 104 104
Van Gelderen 3 3   3 3 7 6 6 6 13 12
Van Gelderen Inflight 4 3 6 7 10 10   3 3 3 3
Van Ditmar 13 15   13 15 11 12 1 2 12 14
Imapress 10 9 1 1 11 10 21 19 17 15 38 34
            
Media Logistics  85 86 30 34 115 120 28 28 125 121 153 149
            
AKO 107 90 37 24 144 114 70 54 227 173 297 227
            
Audax Diensten 33 32 3 3 36 35 6 7 23 23 29 30
Audax A&I 22 24 1 1 23 25 2 3 4 3 6 6
ARL 2 2   2 2      
            
Totaal 377 356 91 90 468 446 233 220 540 484 773 704

In 2007 kwamen 252 medewerkers in dienst en gingen 161 medewerkers uit dienst.
Het aantal medewerkers dat in dienst is gekomen is relatief hoog mede door de overname van de Bruna-stationswinkels.
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Pensioenfonds 
Stichting Pensioenfonds Audax kent een zogenaamde middel-
loonregeling met een voorwaardelijke indexering. Indexering is 
slechts toegestaan voor zover aan alle dekkingsvoorschriften is 
voldaan en slechts mogelijk voor zover er voldoende middelen 
aanwezig zijn. In 2007 heeft het fonds – na advies van de actua-
ris – besloten om per 1 januari van dat jaar aan alle deelnemers 
een toeslag te verlenen van 4,23%. Dit percentage is de som 
van de prijsontwikkeling en een gedeelte inhaalslag voor de 
jaren dat er niet is geïndexeerd. 

Werknemersparticipatie 
De werknemersparticipatie is ingevoerd in 1993. Via deze 
participatie delen de werknemers van Audax voor een deel  
in het resultaat van Audax. Dit is gerealiseerd door de uitgifte 
van aandelencertificaten. Certificaathouders kunnen op deze 
manier profiteren van de financiële resultaten die Audax boekt. 
De werknemers kunnen certificaten verkrijgen van Audax 
Werknemersparticipatie B.V., die op haar beurt via een 5% 
winstrecht direct deelt in het resultaat van Audax. Het bezit  
van certificaten betekent voor de medewerkers dat zij naast  
de normale arbeidsverhouding een extra financieel belang 
hebben bij een goede gang van zaken bij Audax. In 2005 is  
de regeling aangepast ten aanzien van de uitbreiding van het 
aantal certificaten. De achterliggende doelstelling is zoveel 
mogelijk deelnemers te laten participeren. Per eind 2007 waren 
er 745 certificaathouders met gezamenlijk 351.584 certificaten.

Studiekostenregeling
De Audax Studiekostenregeling voorziet in een gehele of 
gedeeltelijke vergoeding van de studiekosten, indien Audax 
belang heeft bij de gevolgde studie. Ook zijn studiekosten-
vergoedingen mogelijk bij arbeidsongeschiktheid. Voor de 
realisatie van opleidingen maakt Audax gebruik van ESF-3 
subsidie van de Europese Unie.

ziekteverzuimgegevens 2007  
per werkmaatschappij    
   
 2007 2006
 %* %*
   
Audax Publishing 3,5% 3,1%
Audax Media 8,7% 4,7%
Uitgeverij Cascade 2,2% 2,8%
Uitgeverij De Vrijbuiter 2,4% 4,1%
Party Publishing 2,8% 5,2%
   
Betapress 4,6% 4,4%
Van Gelderen  4,0% 4,5%
Van Gelderen Inflight 5,0% 1,2%
Van Ditmar  6,4% 3,9%
Imapress 2,6% 2,9%
   
Media Logistics  5,2% 6,0%
   
AKO 4,1% 3,2%
   
Audax Diensten 2,8% 4,1%
Audax A&I 2,7% 2,2%
ARL 0,4% 0,0%
   
Totaal 4,1% 4,0%
   
   
* exclusief zwangerschapsverlof, zwangerschapsklachten  
en arbeidsgehandicapte ziekte-uren
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Stichting Jacques de Leeuw is de stichting die de naam draagt 
van de oprichter van Audax. Deze stichting heeft onder meer 
tot doel de continuïteit van Audax te waarborgen en te 
bevorderen. Daarnaast heeft zij enkele specifieke doelen die 
allen te maken hebben met de roots van Jacques de Leeuw. 
Daarnaast organiseert zij de jaarlijks, inmiddels traditionele, 
Oudgediendendag en beheert zij het Studiefonds. Tevens stelt 
de stichting het prijzengeld (€ 50.000,-) van de AKO Literatuur-
prijs ter beschikking. 

oudgediendendag 
Sinds 1995 nodigt Stichting Jacques de Leeuw de gepensio-
neerden en medewerkers die gebruik maken van een  
vervroegd pensioen uit gezamenlijk, samen met hun partners, 
gezellig uit te gaan. Dit jaar trok het gezelschap met bussen 
naar Den Haag. Na een bezoek aan Madurodam stond hen een 
feestelijke avond met een optreden van Jan Smit te wachten in 
het Kurhaus te Scheveningen.

Studiefonds 
Het Studiefonds van Stichting Jacques de Leeuw heeft tot doel 
financiële ondersteuning in de studiekosten te bieden aan 
kinderen en/of pleegkinderen van Audax-medewerkers in 
Nederland en België. Jacques de Leeuw heeft daartoe in 1993 
het zogenoemde Studiefonds opgericht. Dit Studiefonds wordt 
thans beheerd door het bestuur van Stichting Jacques de 
Leeuw en stelt zich ten doel aanvragers financieel behulpzaam 
te zijn bij hun (beroeps)opleiding door een studiebijdrage 
beschikbaar te stellen. De bijdrage wordt gegeven aan de 
student zelf.

STIchTInG  
jAcqUES  
DE lEEUW

Oudgediendendag 2007
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