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Ronald Molendijk aan de slag voor Talpa Network

Credit: William Rutten

DJ, muziekproducent en creatief ondernemer Ronald Molendijk gaat aan de slag
voor Talpa Network. Zijn muzikaliteit en creativiteit zal hij er op meerdere terreinen
aanwenden. Ronald zal in ieder geval als expert bij Shownieuws te zien zijn, maar
bijvoorbeeld ook betrokken worden bij de ontwikkeling van muzikale formats voor
KIJK en de televisiezenders van Talpa Network. Daarnaast blijft hij actief als DJ en
met muzikale en creatieve projecten binnen zijn eigen bedrijf.
Marco Louwerens: “Ronald is een enorm veelzijdig mens bij wie creativiteit, muzikaliteit en onbegrensd
denken elkaar versterken. Kwaliteiten die heel erg bij Talpa Network passen. Ik denk dat hij ons gaat
verrassen met originele bijdragen en invalshoeken voor de programmering van onze zenders en
activiteiten Talpa Network breed. Ik ben erg blij met zijn komst.”
Ronald Molendijk: “Ik ben super enthousiast over het scala aan mogelijkheden die Talpa Network mij
biedt. Ik kan er mijn passie voor muziek, talent- en conceptontwikkeling in alle vrijheid aanwenden en
ontwikkelen. Een lang gekoesterde wens die in vervulling gaat.”

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 (o.m. Social1nfluencers, StukTV en
Gierige Gasten), Digital (o.m. KIJK, JUKE en VoetbalTV), LINDA. en de eCommerce divisie (o.m.
VakantieVeilingen en Actievandedag). Ook het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) maakt deel
uit van het concern. Deze onderdelen worden ondersteund door Media Solutions, Technology en
Creative. Met dit netwerk is het Nederlandse multimediabedrijf meer dan relevant voor de
consument en de adverteerder.
John de Mol is de bedenker van een aantal wereldwijde blockbuster formats, zoals Big Brother, Deal
or No Deal en The Voice. Voor laatstgenoemde show ontving hij vier Emmy Awards. Zijn laatste
productiemaatschappij, Talpa Media, is in 2015 overgenomen door het Britse ITV. Talpa Media is
verantwoordelijk voor het management van het internationale content bedrijf, en daarmee dus voor
de creatie en productie van de televisieformats en concepten en voor de internationale distributie
daarvan. De grootste productie is The Voice, voor het eerst uitgezonden in 2010. Inmiddels bestaan
er van dit programma meer dan 65 lokale producties, uitgezonden in maar liefst 180 landen.

