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Wisseling van de wacht in directieteam RTL Group 
 

 Anke Schäferkordt heeft besloten zich volledig te focussen op het leiden van 
Mediengruppe RTL Deutschland en haar bijdrage als lid van de Raad van 
Bestuur van Bertelsmann 

 Bert Habets wordt binnenkort benoemd tot co-CEO van RTL Group naast 
Guillaume de Posch 

 
Luxemburg, 8 maart 2017 – RTL Group heeft vandaag aangekondigd dat er een 
wisseling van de wacht zal plaatsvinden binnen het directieteam van het bedrijf, die  
de lange termijn continuïteit van de leiding moet garanderen. Anke Schäferkordt, op 
dit moment co-CEO van RTL Group, verlaat de Directie en de Raad van Bestuur van 
RTL Group op eigen verzoek met ingang van de aandeelhoudersvergadering op 19 
april 2017. Schäferkordt blijft CEO van de grootste business unit van Group, 
Mediengruppe RTL Deutschland, het bedrijf dat zij sinds september 2005 leidt. 
Gedurende haar leiderschap heeft Mediengruppe RTL Deutschland systematisch zijn 
portfolio vergroot met lineaire TV kanalen en digitale activiteiten. De winstcijfers 
(EBITA) zijn gegroeid van €240 miljoen (2005) naar €700 miljoen (2016). Anke 
Schäferkordt blijft lid van de Raad van Bestuur van Bertelsmann, de 
meerderheidsaandeelhouder van RTL Group. 
 
Bert Habets, op dit moment CEO van RTL Nederland, wordt benoemd tot de nieuwe 
co-CEO van RTL Group en zal, naast co-CEO Guillaume de Posch en CFO Elmar 
Heggen, toetreden tot de Raad van Bestuur van RTL Group. Verwacht wordt dat 
Habets ook met ingang van 19 april 2017 zal toetreden tot de Raad van Bestuur van 
RTL Group. Hij blijft voorlopig aan als CEO van RTL Nederland. RTL Group verwacht 
voor het einde van 2017 de nieuwe CEO van RTL Nederland bekend te maken.  
 
Thomas Rabe, voorzitter van de Raad van Bestuur van RTL Group, zegt: “Namens 
het hele bestuur wil ik Anke Schäferkordt bedanken voor haar uitmuntende prestaties 
en ondernemerschap als co-CEO van RTL Group. Samen met haar collega’s van de 
Raad van Bestuur, is zij erin geslaagd om RTL Group digitaler te maken, 
internationaler en is het bedrijf sneller gegroeid dan ooit tevoren. Tegelijkertijd heeft 
zij en haar directieteam in Duitsland het succesverhaal van Mediengruppe RTL 
Deutschland voortgezet. Ik betreur haar beslissing, maar ik respecteer haar redenen 
en ik ben blij dat ze onze grootste business unit blijft leiden en vooruit brengen. 
Bovendien blijft ze haar ervaring en expertise inzetten voor de digitale transformatie 
van onze groep.”  
 
Thomas Rabe vervolgt: “Het voortdurende succes van RTL Group is voor een groot 
deel gekoppeld aan de kwaliteit en ervaring van het management team. Ik ben daarom 
heel blij dat Bert Habets, een sterk leider en digi-savvy media-ondernemer binnen de 
Group, onze nieuwe co-CEO wordt. Sinds Bert Habets is toegetreden tot onze groep 
in 1999, heeft hij zijn uitstekende leiderschap en creatieve talent keer op keer 
bewezen. Hij heeft RTL Nederland getransformeerd van zenderbedrijf tot een 
mediabedrijf dat het publiek entertaint op alle digitale platforms. Bert Habets is de 



 

 

verpersoonlijking van de Group’s total video strategie. Ik kijk er naar uit om met hem 
samen te werken en wens hem veel succes in zijn nieuwe functie.”  
 
Anke Schäferkordt, co-CEO van RTL Group en CEO van Mediengruppe RTL 
Deutschland, zegt: “Ik wil graag het hele managementteam bij RTL Group bedanken, 
vooral Guillaume de Posch en Elmar Heggen, voor de nauwe samenwerking de 
afgelopen vijf jaar en het wederzijdse vertrouwen. Van onze uitgebreide strategische 
review in 2012 tot de beursintroductie van RTL Group in Frankfurt/Main in 2013 en 
onze stap in online video en advertentie technologie, het leiden en herpositioneren 
van RTL Group was voor mij een fantastische ervaring. Dit is voor mij het perfecte 
moment om me volledig te focussen op de verdere vooruitgang van Duitse tv en de 
digitale operatie en tegelijkertijd bij te dragen aan de strategische ontwikkeling van 
Bertelsmann. Ik kijk uit naar het voortzetten van de uitstekende samenwerking met 
het gerenommeerde directieteam van RTL Group.”  
 
Anke Schäferkordt, geboren in 1962, heeft een Master in Business Administration. 
Ze begon haar carrière bij Bertelsmann in 1988. In 1991 verhuisde ze naar RTL Plus 
(nu RTL Television) in Keulen, en nam het jaar erna de leiding over de afdeling 
Controlling. Van 1993 tot 1995 was ze als directeur verantwoordelijk voor de 
Corporate Planning en Controlling divisie bij RTL Television. 
 
In 1995 werd ze als CFO benoemd bij de tv-zender Vox en vanaf 1997 ook als 
programmadirecteur. Van 1999 tot 2005 was zij CEO van Vox. In februari 2005 werd 
Anke Schäferkordt benoemd tot Chief Operating Officer en Deputy CEO van RTL 
Television en sinds september 2005 tot CEO. In november 2007 nam de Duitse RTL-
zenderfamilie de corporate merknaam Mediengruppe RTL Deutschland aan. 
 
Sinds april 2012 is Anke Schäferkordt co-CEO van RTL Group. In die hoedanigheid 
behield ze haar rol als CEO van Mediengruppe RTL Deutschland. Ze zetelt ook in de 
Raad van Bestuur van Bertelsmann Management SE, grootaandeelhouder van RTL 
Group. 
 
Bert Habets, geboren in 1971, treedt in 1999 toe tot RTL Group in de Business 
Development divisie van CLT-UFA (later RTL Group). In maart 2001 werd hij 
benoemd tot CFO van de Holland Media Groep, die in augustus 2004 werd 
omgedoopt tot RTL Nederland. In januari 2008 werd Bert Habets benoemd tot CEO 
van RTL Nederland.  
 
Onder zijn leiding zette RTL Nederland een duidelijke strategie uit van enerzijds de 
versterking van de core business en anderzijds diversifiëren en innoveren. Bert 
Habets heeft de digitale activiteiten van RTL Nederland (overname van weerplatform 
Buienradar en de on demand service Videoland, lancering van RTL MCN, joint venture 
met SpotX voor de Benelux en Nordic regio's) sterk laten groeien en stapte met RTL 
Ventures en RTL Live Entertainment in nieuwe commerciële gebieden.  
 
Tegelijkertijd werden de grootste tv-kanalen versterkt en werden er drie nieuwe betaal-
tv-zenders (RTL Lounge, RTL Crime, RTL Telekids) en de nieuwe free-to-air tv-zender 
RTL Z gelanceerd.  
 



 

 

Met deze verschillende strategische stappen heeft hij RTL Nederland getransformeerd 
van een traditioneel zenderbedrijf tot een allround media- en entertainmentbedrijf. In 
2014 werd Bert Habets uitgeroepen tot Omroepman van het Jaar 2013.  
 
Bert Habets heeft een Master in Economie en Rechten (Fiscaal Recht) aan de 
Universiteit van Maastricht. 


