
De Van Munster Media Groep houdt zich al jarenlang bezig met het vervaardigen en uitgeven van 
consumenten- en vakbladen, het bouwen van websites en –shops en eigenlijk alles wat met tekst en 
beeld te maken heeft. Omdat de vraag vanuit externe bedrijven op dat gebied maar blééf groeien, is 

nu de Van Munster Media Factory (VMMF) opgericht. Een bedrijf met alle disciplines onder één dak, 
dat is gespecialiseerd in het creëren en beheren van media in de breedste zin van het woord. “We 

zijn veel meer dan een standaard reclamebureau”, aldus directeur Michael van Munster.

Waar het voor de Van Munster Media Groep ooit begon 
met ‘alleen’ het maken en uitgeven van consumenten- en 
vakbladen, zijn de werkzaamheden door de jaren heen 
flink uitgebreid. Naast ‘papier’ kwam ‘digitaal’ en dat 
bracht volop nieuwe kansen en speelvelden met zich 
mee. Uiteraard werd voor de eigen merken volop content 
gemaakt in zowel woord als beeld, maar ook andere 
bedrijven schakelden steeds vaker de diensten van het 
Nijmeegse bedrijf in. “Niet alleen om teksten te schrijven 
en bijbehorende fotografie te verzorgen, maar steeds 

vaker ook om complete huisstijlen, marketingplannen, 
websites of webshops te ontwikkelen én maken”, vertelt 
directeur Michael van Munster desgevraagd. “Alles wat 
we samen met de klant bedenken, kunnen we vervolgens 
namelijk daadwerkelijk in eigen huis realiseren.”

VAN BEGIN TOT EIND
De term ‘one-stop shop’ klinkt soms bijna als een dood-
doener, maar is wel de omschrijving die precies omvat 
wat VMMF is op het gebied van het creëren en beheren 
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van media. “We kunnen onze opdrachtgevers 
helpen met elke gewenste media-uiting, of 
het nu online of offline is”, legt Van Munster 
uit. “Onze tekstschrijvers, webdevelopers, 
marketingexperts en grafische creatievelin-
gen denken mee met onze klanten. Samen 
met die klanten bepalen ze welke middelen 
het beste passen bij de doelstellingen en hoe 
de concurrentiepositie het best versterkt kan 
gaan worden. Dat kan van heel klein, het 
ontwerpen van een logo of het schrijven van 
een tekst bijvoorbeeld, tot heel groot. We heb-

ben namelijk al diverse bedrijven begeleid 
vanaf het allereerste begin tot het succesvolle 
bedrijf van nu.”

ALLES ONDER ÉÉN DAK
Het team van VMMF kan bogen op een kar-
revracht aan ervaring. Voor de uitgeverstak 
van de Van Munster Media Groep wordt al 
meer dan vijftien jaar lang content gemaakt 

voor magazines, online platforms en externe 
bedrijven. Dat laatste zal nu alleen nog maar 
meer gaan worden. “Opdrachtgevers kunnen 
voor veel verschillende zaken bij ons terecht. 
Ontwerp, fotografie, tekst, webdesign en web-
sitebouw, online marketing, mediaplanning, 
drukwerk, video…maar ook voor het beheer 
of een analyse van je social media kanalen 
kun je bij ons aankloppen”, legt Van Munster 
uit. “Wat dat betreft zijn we veel meer dan 
een standaard reclamebureau. We hebben 
letterlijk alle disciplines onder één dak zitten 
en kunnen dus bijzonder snel schakelen en 
creatieve ideeën omzetten in tastbare en 
zichtbare resultaten.”

WEBDEVELOPMENT
Naast het echte ‘content creëren’, verwacht 
Van Munster ook flink verder te groeien op 
het gebied van webdevelopment. “Daarmee 
bedoelen we feitelijk alles wat met internet 
te maken heeft”, geeft hij aan. "Of het nu een 
eenvoudige website is voor een lokale hob-
byclub, een uitgebreid en geautomatiseerd 
handelsplatform of alles daar tussenin, 
we kunnen het allemaal verzorgen. Onze 
ontwikkelaars hebben tientallen jaren erva-
ring, hebben het begin van het internet nog 
meegemaakt. Zo loop je als opdrachtgever 
dus  nooit achter de feiten aan.”

Meer informatie is te vinden op www.vmmf.nl 


