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AMSTERDAM, 28 januari 2016. Peter Mulder, CCO bij SBS Broadcasting, is per 1 januari van dit jaar benoemd 
tot voorzitter van SPOT. Peter volgt Arian Buurman (ex-Ster) op, voor wie de termijn van twee jaar 
verstreken is. 

 
Het SPOT Bestuur  
Het SPOT Bestuur wordt gevormd door Peter Mulder (SBS 
Broadcasting), Ton Rozestraten (RTL Nederland), Susan van 
Geenen (Fox International Channels), Rogier van de Paverd 
(Viacom), Marieke van Echtelt (Ster) en SPOT Directeur 
Michel van der Voort.  
 
Peter Mulder is sinds drie jaar werkzaam bij SBS 
Broadcasting. Daarvoor was hij onder meer Commercieel 
Directeur bij de 538 Groep. Peter over zijn nieuwe rol als 
voorzitter van SPOT: “Er is een toenemende schaarste van 
het kunnen bereiken van de massa. De kijktijd van lineaire 
TV staat onder druk, maar de groei van consumptie van 
kwalitatieve videocontent accelereert. Rapportage van deze kijktijd en het door ontwikkelen van dataverrijking 
om lineaire TV nog meer accountable te maken, heeft volledige focus van alle betrokken partijen in de keten. 
TV is sexy, hot en effectief. Be good and tell it. Op beide elementen gaan we vanuit SPOT de komende periode 
nog meer focus leggen”. 

 
Over SPOT 
SPOT is het Nederlandse marketingcentrum voor televisiereclame. SPOT verzorgt informatie over televisie als 
reclamemedium, biedt services ten behoeve van adverteerders en vertegenwoordigt de belangen van de 
reclamebedrijven van de televisiezenders. In SPOT participeren de volgende organisaties: Ster, Discovery 
Networks Benelux, ORN, RTL Nederland, FOX International Channels, AT5, SBS Broadcasting, Disney Channels 
Benelux, Viacom International Media Network Benelux, NBCU, Eurosport, A&E Networks en Ziggo Sport.  
 
Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie: 
Voor verdere vragen kunt u zich richten tot: 

Michel van der Voort, Directeur SPOT, via 

telefoon :  020 - 40 44 271 

mobiel  :  06 - 53 65 50 25 

e-mail  :  vandervoort@spot.nl 

Twitter  :  @michel_SPOT 

 

Peter Mulder nieuwe voorzitter SPOT 
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