media report 2020

NIEUWE
CATEGORIE
ACTUALITEITEN

DE INSCHRIJVING VOOR 2020 IS GEOPEND
2020 was een bijzonder jaar waarin ook bijzondere cases gemaakt

Voor het Media Report 2020 heeft
Adformatie, in samenwerking met Ipsos,
wederom aan spelers uit de mediabranche
gevraagd elkaar te beoordelen.
Oók in dit zware jaar. Dit zijn de beste
media-exploitanten en bureaus.

zijn die een plek in het SAN Jaarboek en misschien wel een
SAN Accent verdienen. Stuur ze in voor 18 december a.s.
Bel RSM 020-770 84 81 of ga naar www.sanaccent.nl
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het jaar van
covid, crisis en
Qmusic
Hoe reageerden mediabedrijven en -bureaus in dit
jaar van de crisis en wie sprongen eruit?
Dat was dit jaar de grote vraag. Qmusic blijkt daar
het beste uit te komen als nieuwe nummer 1.
Het is onderhand een cliché: het was een
zwaar, bijzonder en bizar jaar (pik er een
term uit). Maar oké dat was het ook allemaal. Mediabedrijven en -bureaus werden
vanaf half maart midscheeps geraakt
als het gaat om advertentie-inkomsten,
out-of-home werd het hardst getroffen,
gevolgd door radio. De branche krabbelde weer wat op in de zomer en het vierde
kwartaal wordt het beste van dit jaar. Uiteraard maakt dat het jaar niet meer goed
en we moeten maar afwachten wat 2021
brengt, nu het virus nog altijd rondwaart.

Versnelling digitalisering en consolidatie
De covidcrisis zorgde er ook voor dat
verdere digitalisering en consolidatie – de
trends van de afgelopen jaren – in een
hogere versnelling gingen. Kijkend naar
de grote lokale spelers dan zagen we
dat DPG Media de Sanoma-magazinetak
en NU.nl integreerde en met een eigen
advertentieplatform begon met data,
trading en creatie als ingrediënten. DPG
Media is daarmee steeds meer de partij
die een alternatief kan zijn voor Facebook, Google en de andere ‘big techs’.
Dat begint het concern gezien het bereik
van de verschillende mediatitels waar
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te maken, terwijl het eigenlijk een paar jaar geleden de
ambitie was van John de Mol met Talpa Network.
Maar bij Talpa Network lijkt het meer op een ontmanteling. Het kon dit jaar niets anders doen dan reorganiseren, samenvoegen en afstoten. De datastrategie mislukte,
volgens de inmiddels vertrokken ceo Peter de Mönnink
mede door de strenge AVG en de grote internationale
techjongens. Het was zijn missie dat de mediaconsument
met een single signed inlog bij alle Talpa-content zou
kunnen. Nu moet het bedrijf het vooral weer hebben
van de tv/video- en radioactiviteiten en is het voor een
groot deel afhankelijk – zo’n 90 procent – van advertentie-inkomsten. De tv- en radiotak werden inmiddels
samengevoegd op één fysieke locatie en de creatieve
unit werd anders georganiseerd. Op tv boekt SBS6 vaker
successen, maar in radio is Talpa Network marktleider
af. De Mol zelf bouwt inmiddels zelf weer aan een nieuw
(tv-)productiebedrijf.
Ondertussen ontwikkelde RTL saleshuis Ad Alliance
verder – daarmee kwam een einde aan onder meer
BrandDeli – en profiteerde toch ook een beetje van de
covidcrisis met grote groeicijfers voor Videoland. De publieke omroep was en is de grote winnaar bij de lineaire
tv-kijker en Ster hoopt daar met zijn ‘logisch aandeel’
strategie van te profiteren, aan de vooravond van het
verdwijnen van online reclame. Per januari valt voor Ster
adverteren rond online video weg, terwijl zijn cookieloze strategie meer en meer tractie begint te krijgen. Al
verdwijnt online adverteren niet helemaal, want Ster mag
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nog wel ‘boodschappen van algemeen
nut’ en display advertising inzetten.

De uitgeefsector en de NPO
Er werd nog meer geconsolideerd. In
de uitgeefsector was er de overname
van NDC Mediagroep door Mediahuis
Nederland. Inmiddels heeft de ACM de
overname goedgekeurd. En het is een
feit: er zijn op die markt nog twee grote
spelers uit België over: DPG en Mediahuis.
Verderop in dit Media Report verzucht
algemeen directeur Eugenie van Wiechen
van FD Mediagroep dat deze duopolie
‘riskant is voor kleinere partijen’.
De lokale private spelers vinden elkaar
dan wel weer als het gaat om de rol van
de publieke omroep in de online markt,
die volgens hen te dominant is. Ook al
verliest Ster straks een groot deel van de
online reclame-inkomsten, de publieke
omroep beconcurreert de commerciële
nieuwsbedrijven met tekst (de NOS). Dat
is killing, zegt Mediahuis Nederland ceo
Rien van Beemen verderop in dit nummer.
‘Wij zijn voor een groot deel afhankelijk
van abonnee-inkomsten. Er lopen door
corona tientallen miljoenen weg aan
advertentie-inkomsten. Als lezer gratis artikelen zonder video lezen bij de NOS, is
het voor ons veel lastiger om abonnees te
werven. We willen er dus afspraken over.’

Samenwerking op langere baan?
Daarmee verwees hij naar de ‘tafels van
Slob’, die de minister anderhalf jaar geleden organiseerde voor meer publiek-private samenwerking. Daar kwam tot nu
toe weinig uit, terwijl de lokale spelers
voortdurend aangeven graag met elkaar
samen te werken. Op datavlak sneuvelde eerder dit jaar al NLProfiel, waarin
DPG Media, Mediahuis Nederland en RTL
Nederland samen optrokken. Er was ook
het plan voor één kijk- en luisterplatform
van de lokale mediabedrijven, maar dat
principeakkoord stamt alweer uit augustus 2019.
Logischerwijs verdwijnt die intensievere
lokale samenwerking dit jaar wat meer
naar de achtergrond, want elke partij
heeft met covid-19 zijn eigen sores. Positief om te zien is dat er nog geen bedrijf

in de sector is omgevallen. Dat geldt ook voor mediabureaus. Daar was dit jaar ook sprake van consolidatie
waarbij twee onafhankelijke bureaus (of netwerken)
elkaar vonden: Mediaxplain fuseerde met het grotere
Duitse Serviceplan (Mediaplus). Zigt nam MediaScience
over. Candid Group kwam met een rebranding en werd
Candid, maar moest de gewenste internationale expansie door de crisis natuurlijk even uitstellen.

Qmusic op 1
Bij Qmusic – onderdeel van DPG Media – zullen ze dit
jaar wat vaker feest hebben gevierd. Niet alleen overvleugelde de radiozender Radio 538 en werd het nieuwe
marktleider in die nog steeds belangrijke commerciële
doelgroep 20-49 (tijd om die doelgroep eens wat aan te
scherpen?), ook in de algemene 10+ groep lijkt Qmusic
op weg naar de nummer-1 positie. In het Media Report is
Qmusic elk jaar al een stabiele speler in de top, dit jaar
staat het radiobedrijf op nummer 1. Dus er komt nog
een feestje aan. Het jaar van Qmusic dus, mogen we wel
stellen.
Qmusic komt in het onderzoek sterk naar voren als
zowel servicegerichte, innovatieve en toonaangevende speler. Misschien is dat service-element wel extra
belangrijk geweest dit jaar, net als de korte lijnen. Het
zou daarom ook best kunnen dat relatief kleinere spelers
als Value Zipper (weer hoog geëindigd), OOHA Media,
blowUP Media, Massarius, Jean Mineur Mediavision én
De Media Maatschap (de nummer 1 bij mediabureaus) zo
hoog geëindigd zijn dit jaar.
In de enquête van dit Media Report geven sommige respondenten aan moeilijker contact te hebben kunnen krijgen en ook een aantal vond dat bureaus een te afwachtende houding hebben aangenomen. Doorslaggevend
bleek de relatie die klant, exploitant en bureau hebben.
Iemand zegt: ‘De crisis heeft geleid tot het inzicht dat
relatie in onze branche nog belangrijker is dan aangenomen. Daarnaast is in tijden van crisis kwaliteit nog
belangrijker dan prijs. Dit samen laat de beste bedrijven
en personen naar voren komen.’ Een ander zegt: ‘In een
crisis zie je wie het echt begrijpt, kansen pakt en rustig
blijft.’
Dat lijkt echt de sleutel tot succes. Iets om mee te nemen
naar volgend jaar.
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ALLE RESPONDENTEN
Rangorde/
(positie vorig jaar)

TOP 50 2020

Exploitant

Waardering

1 (2)

Qmusic (Audiovisuele Media)

79,9

2 (7)

Value Zipper (Online)

69,0

3 (1)

Value Zipper (Print Media)

64,3

4 (-)

OOHA Media (Out of Home)

56,8

5 (-)

Ocean Nederland (Out of Home)

56,4

6 (14)

DPG Media (Online)

55,6

7 (-)

Spotify (Online)

54,7

8 (-)

blowUP media (Out of Home)

54,2

9 (-)

Massarius (Online)

53,3

10 (3)

Exterion Media (Out of Home)

50,8

11 (17)

FD Mediagroep (Print Media)

50,6

12 (6)

Jean Mineur Mediavision (Audiovisueel)

50,0

13 (10)

CS Digital Media (Out of Home)

49,6

14 (28)

DPG Media - h-a-hbladen (Print Media)

48,5

15 (47)

NRC Media (Print Media)

48,3

16 (45)

BNR Nieuwsradio (FD Mediagroep) (Audiovis.)

45,6

16 (3)

DPG Media - dagbladen (Print Media)

45,6

16 (-)

Snapchat (Online)

45,6

19 (-)

DPG Media - publiekstijdschriften (Print Media)

42,5

20 (-)

Ster (voor televisie) (Audiovisuele Media)

40,4

21 (18)

Google (Online)

40,1

22 (18)

Talpa Network (Online)

39,1

23 (26)

NRC Media (Online)

38,8

24 (49)

E Power Radio Sales (Audiovisuele Media)

38,7

25 (-)

New Skool Media (Print Media)

37,1

26 (8)

Hearst Netherlands (Print Media)

37,0

27 (-)

Ster (voor radio) (Audiovisuele Media)

36,7
34,8

28 (37)

Marktplaats (Online)

29 (39)

RTL/Ad Alliance (Audiovisuele Media)

34,7

30 (12)

Talpa Network (radio) (Audiovisuele Media)

34,0

31 (33)

FD Mediagroep (Online)

33,5

32 (40)

JCDecaux Nederland (Out of Home)

33,2

33 (-)

Ster (Online)

32,7

34 (-)

Funda (Online)

31,0

34 (-)

New Skool Media (Online)

31,0

36 (-)

Facebook (Online)

30,7

37 (30)

Mediahuis Nederland - dagbladen (Print)

30,3

38 (15)

Mood for Magazines (Print Media)

30,0

39 (27)

Radiocorp (Audiovisuele Media)

29,7

40 (44)

Clear Channel Nederland (Out of Home)

28,7

41 (21)

Hillenaar Outdoor (Out of Home)

28,5

42 (-)

Hearst Netherlands (Online)

27,8

43 (5)

Azerion (Online)

27,5

44 (-)

Centercom (Out of Home)

27,4

45 (11)

Talpa Network (voor TV) (Audiovisuele Media)

25,8

45 (48)

Linkedin (Online)

25,8

47 (31)

WPG Media (Print Media)

25,7

48 (-)

RTL/Ad Alliance (Online)

23,7

49 (-)

Mediahuis Nederland (Online)

22,5

50 (41)

Sublime FM (Audiovisuele Media)

22,4
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TOP 10 LIJSTJES
SUBCATEGORIEËN

MEEST INNOVATIEF - ALLE RESPONDENTEN
1

Massarius (Online)

65,0%

2

Value Zipper (Online)

59,2%

3

Qmusic (Audiovisuele Media)

58,6%

4

Value Zipper (Print Media)

58,3%

5

DPG Media - dagbladen (Print Media)

53,2%

6

DPG Media (Online)

51,7%

7

Ocean Nederland (Out of Home)

46,0%

8

Exterion Media (Out of Home)

43,2%

9

RTL/Ad Alliance (Audiovisuele Media)

40,8%

10

Facebook (Online)

35,3%

MEEST KLANT-/SERVICEGERICHT- ALLE RESPONDENTEN

De rode draad
is: dichtbij
Massarius wordt als meest innovatief beloond. De programmatic
trading desk biedt (zelfstandige)

1

Value Zipper (Online)

74,7%

2

Value Zipper (Print Media)

65,2%

publishers – juist de vaak iets klei-

3

Qmusic (Audiovisuele Media)

59,8%

nere, onafhankelijke spelers. Het

4

Massarius (Online)

58,3%

is toch een beetje de rode draad

5

Exterion Media (Out of Home)

54,9%

6

DPG Media - dagbladen (Print Media)

52,8%

7

DPG Media (Online)

49,7%

8

DPG Media - publiekstijdschriften (Print Media)

44,5%

een partij als Value Zipper, dat in

9

Ocean Nederland (Out of Home)

42,2%

de subcategorieën eveneens hoge

10

Jean Mineur Mediavision (Audiovisuele Media)

38,6%

ogen gooit en bij klant/service ge-

		
		
TOONAANGEVEND - ALLE RESPONDENTEN

door dit Media Report: kortere
lijnen, dichtbij. Dat zien we ook aan

richt zelfs de eerste twee plaatsen
inneemt. Meest toonaangevend is

1

Qmusic (Audiovisuele Media)

45,7%

2

Exterion Media (Out of Home)

45,1%

niet DPG Media als geheel, maar

3

Ocean Nederland (Out of Home)

39,7%

wel audiotak Qmusic, waar de

4

RTL/Ad Alliance (Audiovisuele Media)

38,4%

dominante speler in online en print

5

DPG Media - dagbladen (Print Media)

32,3%

6

JCDecaux Nederland (Out of Home)

31,1%

7

DPG Media (Online)

26,5%

8

Google (Online)

24,7%

dat ondanks het loodzware jaar

9

Ster (voor televisie) (Audiovisuele Media)

20,0%

toch drie out-of-homemerken in de

10

Talpa Network (voor TV) (Audiovisuele Media)

19,5%

top-10 toonaangevend staan.
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verder de vijfde en zevende plaats
inneemt. Het is goed om te zien
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PRINT MEDIA

AUDIOVISUELE MEDIA

18,9%

Jean Mineur Mediavision

38,6%

3

RTL/Ad Alliance

33,5%

4

Ster (voor radio)

26,1%

5

BNR Nieuwsradio

25,6%

25,8

MEEST TOONAANGEVEND
1

Qmusic

45,7%

2

RTL/Ad Alliance

38,4%

3

Ster (voor televisie)

20,0%

4

Talpa Network (TV)

19,5%

5

Talpa Network (Radio)

15,3%

Bert Jan ten Kate, founder Massarius:
‘De consument gaat vaker voor content betalen’
Wat vond je de meest opvallende
gebeurtenis van dit jaar in de Nederlandse mediasector (corona even buiten
beschouwing)?
‘- De langverwachte Amazon entree
- Betalen voor content wordt ook door het
grote publiek geaccepteerd.
- Het staken van NLProfiel: ik hoop dat er
een nieuwe vorm gevonden wordt
- Journalistiek was al vereenvoudigd tot
verslaglegging, en is nu ook gepolitiseerd, geschreven vanuit een identiteit.’
Wat zou er beter kunnen in de Nederlandse mediabranche?
‘- Journalistiek werd afgelopen jaar sterk
gepolitiseerd. Daardoor polariseert de

maatschappij verder. Geen goede ontwikkeling.
- Veel mediabureaus zijn al transparant, echter twee daarvan
hebben kickbackroutes die naar ons idee niet meer kunnen in
2020.’

Bart Jan ten
Kate is oprichter van
Massarius
dat dit jaar
het beste
scoort in
innovatie.

Welke trend zie je voor het komende jaar?
‘- MKB en burgers zijn massaal digitaal gegaan, waardoor het
e-commerce ecosysteem hard blijft groeien.
- Deep fake video apps en games voor de massa
- Gevecht om de beste ID-systemen om thirdpartycookies te
vervangen.
- Sales komt terug, omdat cookieloze omgevingen afstemming
vergen.
- Voor content gaat de consument vaker betalen; niet alleen
omdat het moet, maar ook omdat het gegund wordt.
- Nederlands regionaal nieuws wordt belangrijker omdat we
nauwelijks in het buitenland zijn’
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NRC Media

2

45,6

42,5

37,1 37,0

30,3 30,0

ONLINE
69,0

Value Zipper

58,3%

2

DPG Media - dagbladen

53,2%

3

DPG Media - tijdschriften 33,5%

4

Hearst Netherlands

32,2%

5

Mood for Magazines

30,0%

1

Value Zipper

65,2%

2

DPG Media - dagbladen

52,8%

3

DPG Media - tijdschriften 44,5%

4

Hearst Netherlands

34,9%

5

NRC Media

33,1%

MEEST TOONAANGEvend
1

DPG Media - dagbladen

32,3%

2

DPG Media - tijdschriften 19,3%

3

Het Financieele Dagblad

17,4%

4

Mood for Magazines

13,0%

5

NRC Media

12,8%

Massarius

65,0%

2

Value Zipper

59,2%

3

DPG Media

51,7%

4

Facebook

35,3%

5

Google

31,4%

MEEST KLANT/SERVICE GERICHT

55,6 54,7
53,3
40,1 39,1 38,8

1

		

WAARDERING ALLE RESPONDENTEN

45,6

1

MEEST INNOVATIEF

Value Zipper wint ook de online ranglijst dit jaar, waar de nummer 1 van
vorig jaar Azerion helemaal verdween uit de bovenste regionen. Spotify en
Snapchat zijn de echte digitale nieuwkomers in het Media Report. DPG Media
wil de volgende stappen in de digitale transitie nemen en laat hier zien
een sterke partij te zijn. Massarius scoort als meest innovatieve speler.

34,8 33,5

1

Value Zipper

74,7%

2

Massarius

58,3%

3

DPG Media

49,7%

4

Marktplaats

38,4%

5

NRC Media

37,9%
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Massarius

59,8%

Value Zipper
tijdschriften

Qmusic

		

Talpa Network (TV)

29,7
Radiocorp

Talpa Network
(Radio)

RTL/Ad
Alliance

Ster
(voor radio)

E Power
Radio Sales

40,4 38,7
36,7 34,7 34,0

Ster (voor
televisie)

45,5

BNR Nieuwsradio

Jean Mineur
Mediavision

50,0

1

Value Zipper

WAARDERING ALLE RESPONDENTEN

DPG Media
huis-aan-huisbladen

50,6 48,5 48,3

MEEST KLANT/SERVICE GERICHT

Mood for
Magazines
tijdschriften

BNR Nieuwsradio

MEEST INNOVATIEF

MEEST KLANT/SERVICE GERICHT

WAARDERING ALLE RESPONDENTEN
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FD
Mediagroep

5

64,3

Mediahuis
Nederland
dagbladen

22,7%

Marktplaats

Talpa Network (Radio)

Hearst Netherlands
tijdschriften

4

NRC Media

23,2%

New Skool Media
tijdschriften

Talpa Network (TV)

Talpa Network

3

DPG Media
tijdschriften

40,8%

Google

RTL/Ad Alliance

DPG Media
dagbladen

2

Snapchat

58,6%

Spotify

Qmusic

FD Mediagroep/
Het Financieele Dagblad
dagbladen

1

		

79,9

Qmusic

MEEST INNOVATIEF

Met de overname van de magazinetak van Sanoma Media Netherlands is DPG Media
de dominante factor in het Media Report en zeker bij print met drie top-10
plaatsen. Maar Value Zipper blijkt ook dit jaar weer de nummer 1 en dat is
voor het derde jaar op rij. Vorig jaar zei Value Zippers Patrick van Hooy
dat zijn bedrijf ‘écht wil helpen en meedenken, één loket zijn dat waarde
toevoegt en relaties aangaat’. Dat hebben ze dit jaar blijkbaar weer gedaan,
zoals ook te zien is bij meest innovatief en klantgericht.
NRC Media doet het eveneens goed in de top-10 met een vierde plaats.

DPG Media

Qmusic en Jean Mineur Mediavision behouden dit jaar hun posities bij audiovisuele media. Radio wist in het derde kwartaal bij te trekken, maar de
bioscoopzalen zijn momenteel noodgedwongen weer leeg. Des te knapper dus
als je je bovenin kunt handhaven. Verrassend is de derde plaats voor BNR
Nieuwsradio, dat het dit jaar met bezuinigingen op de redactie niet makkelijk had. Ster speelt zich in de kijker met een vierde (tv) en zesde plaats
(radio). Blijkbaar kan het commerciële beleid steeds meer mensen bekoren.
Het ‘nieuwe’ Ad Alliance houdt het voorlopig op een zevende plaats. Met de
integratie van BrandDeli verdwijnt dit succesvolle merk uit het Media Report. Qmusic weet ook de nummer-1 positie te behalen bij de sublijsten.

1

DPG Media

26,5%

2

Google

24,7%

3

Facebook

15,1%

4

Spotify

14,7%

5

FD Mediagroep

12,0%
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OUT OF HOME
Nu eens niet Exterion Media op 1, maar een kleinere partij. OOHA Media,
gespecialiseerd in digitale snelwegreclame. Het nieuwe Ocean Nederland (dat
Interbest en Ngage vorig jaar overnam) maakt meteen indruk met een tweede
plaats. En blowUP media is terug in de top. Out of Home werd dit jaar het
zwaarst getroffen, maar de branche wist met creativiteit en geholpen door
de groeiende digitalisering het hoofd boven water te houden.

WAARDERING ALLE RESPONDENTEN

46,0%

2

Exterion Media

43,2%

3

CS Digital Media

34,3%

4

blowUP media

15,3%

5

Clear Channel Nederland

12,4%

28,7 28,5 27,4

1

Exterion Media

54,9%

2

Ocean Nederland

42,2%

3

Clear Channel Nederland

35,9%

4

CS Digital Media

34,3%

5

OOHA Media

30,9%

		

Centercom

MEEST TOONAANGEVEND

JCDecaux
Nederland

CS Digital Media

Exterion Media

blowUP media

Ocean Nederland

Ocean Nederland

		

50,8 49,6

33,2

OOHA Media

1

MEEST KLANT/SERVICE GERICHT

Hillenaar
Outdoor

54,2

Clear Channel
Nederland

56,8 56,4

MEEST INNOVATIEF

1

Exterion Media

45,1%

2

Ocean Nederland

39,7%

3

JCDecaux Nederland

31,1%

4

Clear Channel Nederland

13,5%

5

CS Digital Media

10,8%

Rick Vriesema, Partner Out Of Home Masters:
‘De inhousing-trend zet door volgend jaar’
Wat vond je de meest opvallende
gebeurtenis van dit jaar in de Nederlandse mediasector (corona even buiten
beschouwing)
‘Dat de Nederlandse mediabranche eindelijk serieus de handschoen heeft opgepakt
wat betreft diversiteit en inclusiviteit.
Organisaties en bureaus als Hammerfest,
Result, HERC, ADCN en Maak Amsterdam
zijn hierin wat mij betreft echte voortrekkers en hebben deze sneeuwbal aan het
rollen gekregen.’
En specifiek in de OOH-branche? Hoe
heeft Out Of Home Masters daar op
ingespeeld?
‘OOH wordt steeds meer als echt speci-

alisme gezien. Adverteerders durven inmiddels te kijken naar
oplossingen buiten hun traditionele bureau. Het Nederlandse
OOH-landschap is complex, met meer dan 25 verschillende
media-owners.

Rick Vriesema is
partner in
buitenreclamespecialist
Out Of Home
Masters.

‘Een allround bureau of adverteerder ziet al snel door de bomen
het bos niet meer. Wij selecteren de meest relevante locaties aan
de hand van onze (zelfontwikkelde) data- en planningstool. Een
adverteerder kan zelf veel bewuster keuzes maken.’
Welke trend zie je voor het komende jaar?
‘Inhousing zet door. Adverteerders, en niet alleen de top 10, willen zelf “in control” zijn. Voor ons biedt dit kansen. Onze tooling
en dashboarding zijn zo ontwikkeld dat adverteerders voor een
groot gedeelte zelf achter de knoppen kunnen zitten en de voor
hun meest relevante locaties of netwerken kunnen selecteren.’
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MEDIABUREAUS
Reprise heeft zijn topppositie afgestaan aan De Media Maatschap, het kleinere en onafhankelijke mediabureau. Het is goed voor te stellen dat de
belofte van De Media Maatschap ‘hét bureau met korte lijnen, voor lange
relaties’ in deze periode wordt waargemaakt. Mediabrands Nederland met zijn
merken Magna en Initiative doet het goed in de top-10. Zigt en Vizeum zijn
steady spelers en op 10 de fusiebureaus Serviceplan Group Netherlands/Mediaxplain. Opvallend is dat er in de top-10 geen GroupM-bureaus staan dit
jaar. Wél bij de subcategorieën.
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Eugenie van Wiechen, algemeen directeur FD Mediagroep:
‘Duopolie in uitgeefsector riskant voor kleinere partijen’
Wat vond je de meest opvallende gebeurtenis van dit jaar in de Nederlandse mediasector?
‘De competitieve dynamiek in de Nederlandse mediasector wordt steeds
intenser. We zien een steeds verder toenemende concentratie in de markt (DPG/
Sanoma, Mediahuis/NDC). Verder neemt
de impact van privacywetgeving op online
verdienmodellen toe. En als derde leggen
de grote Amerikaanse spelers (met stores
en/of browsers) steeds meer beperkingen
op aan derden en daarmee aan Nederlandse mediaspelers. Gelukkig hebben wij
acht jaar geleden al koers gezet richting
een verdienmodel dat daar enigszins
tegen opgewassen is, maar de consolida-

tie om ons heen maakt dat we als kleine speler goed op moeten
blijven letten.’

Eugenie van
Wiechen is
directeur
van FD
Mediagroep
dat hoog
scoorde in
Print dit
jaar.

Wat zou er beter kunnen in de Nederlandse mediabranche?
‘Zorg ervoor dat je je als ACM niet zand in de ogen laat strooien
met te veel focus op Google en Facebook die hier concurreren.
Dat is maar deels het geval. We hebben in de commerciële uitgeverijsector intussen zo ongeveer te maken met een duopolie
en dat is riskant voor kleinere partijen. Ook zou het fijn zijn als er
beter gelet wordt op de rol die de publieke omroep soms speelt
als directe online concurrent van de commerciële partijen.’
Welke trend zie je voor het komende jaar?
‘Een verdere versterking van de trend die we dit jaar, misschien
wel versneld door corona, al zagen: onderscheidende content is
dé manier om toekomstbestendig te zijn en blijven. Daarnaast
zien we dat digitale audio nu echt voet aan de grond krijgt.’

40

media report 2020

ONDERZOEKSVERANTWOORDING

DE KPI’S DIE DE RANGLIJST BEPALEN
Het was een bewogen jaar, ook al kwam
er veel tot stilstand. Heeft de coronacrisis ook impact gehad op de prestaties
in de mediasector? In het Media Report
2020 hebben we de mensen binnen de
‘industrie’ wederom gevraagd de spelers in de markt te beoordelen, binnen
de volgende categorieën mediatypen:
Audiovisueel (TV, radio en bioscoop),
Print (dagbladen, huis-aan-huisbladen,
publieksbladen en vakbladen), Out Of
Home en Online.
De kpi’s die de ranglijst bepalen zijn de
algehele waardering en de keuze voor
het bedrijf dat het meest innovatief en
meest klantgericht is van de bedrijven
waarmee afgelopen jaar contact was en
daarnaast het bedrijf dat het meest toonaangevend was in de gehele sector.
Voor algehele waardering rapporteren we
alleen het percentage mensen dat vindt
dat het bedrijf het uitstekend tot zeer
goed heeft gedaan, de zogeheten ‘Top 2
box score’.

methode en
veldwerkperiode
De exploitanten, adverteerders en de vertegenwoordigers van de mediabureaus
zijn online ondervraagd via een uitnodigingsmail of een pop-up op adformatie.
nl. Dubbele en onjuiste deelnames zijn
niet meegenomen in verdere analyse. Het
veldwerk is uitgevoerd in de periode van
27 oktober tot en met 18 november 2020.

respons
In totaal zijn de antwoorden van 241 functionarissen in
het onderzoek meegenomen; 103 adverteerders, 59 mediaplanners en 79 media-exploitanten. De beoordeling
van de mediaexploitanten is gedaan door adverteerders
en mediaplanners die in 2020 zakelijk contact hebben
gehad met één of meer exploitanten. De beoordeling
van de mediabureaus is gedaan door exploitanten en adverteerders die in 2020 zakelijk contact met één of meer
mediabureaus hebben gehad.

weging
De drie doelgroepen (exploitanten, adverteerders en
mediaplanners) tellen in het onderzoek allen voor een
derde mee.

criteria
Voor de ranking van de exploitanten binnen de categorieën en de mediabureaus geldt dat indien het aantal
respondenten dat zakelijk contact heeft gehad kleiner is
dan n=12, deze niet meegenomen wordt in het overzicht.
Voor vermeldingen in de subgroepen adverteerders,
mediaplanners en exploitanten geldt een ondergrens van
n=6 per groep.
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