Herman den Blijker maakt per 1 januari de overstap naar Talpa Network
Rotterdamse ras ondernemer pur sang, chef-kok en presentator Herman den Blijker maakt per 1
januari 2020 de overstap naar Talpa Network. Hij tekende onlangs een meerjarig contract bij het
multimediabedrijf. Den Blijker wordt breed ingezet bij de televisiezenders. De exacte invulling van
de programma’s die hij gaat maken en hoe de andere gezamenlijke activiteiten eruit gaan zien,
wordt op een later moment bekend gemaakt.
Herman den Blijker: “Talpa maakt het mogelijk om de komende jaren programma’s te maken en te
ontwikkelen die altijd op mijn verlanglijstje hebben gestaan! Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat
John de Mol, Erland Galjaard en Marco Louwerens in mij hebben en ik kan niet wachten om aan de
slag te gaan!”
Marco Louwerens, directeur Televisie: “Geweldig dat deze ruwe bolster met blanke pit bij ons aan de
slag gaat. Herman is een uitgesproken, oprecht karakter dat in al die jaren zichzelf is gebleven. Zijn
liefde voor lekker en goed eten spat van het scherm. Mede vanwege zijn Rotterdamse directheid is hij
onweerstaanbaar voor zijn vele fans. Ik verheug me op alle mooie programma’s die we met elkaar
gaan ontwikkelen en op het plezier tijdens het maken.”
--------------------------------

TALPA NETWORK
Voor meer informatie over Talpa Network:
Tel: +31 35 533 31 11
E-mail: pr@talpanetwork.com
Website: talpanetwork.com
TALPA NETWORK
Talpa Network is de onderneming waarbinnen John de Mol zijn (multi)media-activiteiten heeft
ondergebracht. Talpa Network bestaat uit de onderdelen Events., TV. (o.m. SBS6, Net5, Veronica en
SBS9), Radio. (o.m. 538, Sky Radio, Veronica en Radio 10), Social (StukTV, Social1nfluencers), Digital
(o.m. KIJK, JUKE en VoetbalTV) en de eCommerce divisie (o.m. VakantieVeilingen, Actievandedag).
Ook het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) maakt deel uit van het concern. Deze onderdelen
worden ondersteund door Media Solutions, Platform en Creative. Met dit netwerk is het
Nederlandse multimediabedrijf meer dan relevant voor de consument en de adverteerder.
John de Mol is de bedenker van een aantal wereldwijde blockbuster formats, zoals Big Brother, Deal
or No Deal en The Voice. Voor laatstgenoemde show ontving hij vier Emmy Awards. Zijn laatste
productiemaatschappij, Talpa Media, is in 2015 overgenomen door het Britse ITV.

