
 

Voor het Media Report 2021 heeft
Adformatie, in samenwerking met Ipsos, 
wederom aan spelers uit de mediabranche 
gevraagd elkaar te beoordelen. 
Dit zijn de beste media-exploitanten en bureaus.
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mediabranche 
krabbelt op, 
Value Zipper 

weer winnaar
Waar we 2020 gerust het covidjaar kunnen noemen, 
is 2021 voor de mediabranche misschien wel het jaar 
van opkrabbelen, opschalen, afstoten, samenwerken 
en fuseren, maar vooral weer doorgaan. De mediabe-
stedingen trokken fors aan, er werd een grote fusie aange-
kondigd en de digitalisering jaagt alles aan.

Ook al was er nog een lange lockdown in 
het eerste kwartaal en is het onduidelijk 
hoe lang de golf waarin we nu met z’n 
allen zitten aanhoudt, waren er positieve 
ontwikkelingen in medialand. Was het 
eerste kwartaal – mede door die lock-
down – nog donker, al snel trokken de 
mediabestedingen in de meeste branches 
aan en waren de bestedingen alweer 
terug op pre-covid niveau bij onder meer 
radio en tv en zeker bij online. De digitale 
versnelling van 2020 zette uiteraard ver-
der door en het is eigenlijk overbodig om 
te onderstrepen dat dit ook de komen-
de jaren gaat gebeuren. Het vermelden 
waard is verder de presentatie van het 
nieuwe geïntegreerde bereiksonderzoek 
NMO waar we in 2022 echt mee te maken 
gaan krijgen. 
 
De industrie heeft in 2021 in het alge-
meen gewoon een goed jaar gedraaid, 
becijferden verschillende media-inkopers. 
Met name rond tv waren er veel discus-

sies: uitverkochte blokken, overvraag, prijsstijgingen 
en de discrepantie dat de kijktijd terugloopt, terwijl 
adverteerders massaal voor het medium tv kiezen. Ook 
ging de online gokmarkt al deels open en dat zorgt voor 
nieuwkomers in de reclameblokken (én voor irritatie, 
maar dat is een andere discussie). Bij Ster zuchten ze 
onder het feit dat er op tv beperkte reclamezendtijd is 
en ze sinds januari aan strengere regels gebonden zijn. 
Zo zijn er online alleen nog maar boodschappen van 
algemeen nut toegestaan. Ton Rozestraten van Ad  
Alliance ziet de prijsstijging als een logisch gevolg van 
het brengen van meer kwalitatieve en dus duurdere con-
tent. Verderop in dit nummer ex-Talpa Network ceo Peter 
de Mönnink uit dat het de komende jaren gaat draaien 
om de vraag hoe je de waarde van content in een snel 
veranderende omgeving kunt exploiteren. 
 
Daarmee komen we uit bij de belangrijkste gebeurtenis 
in onze mediabranche: de aankondiging van de megafu-
sie tussen RTL Nederland en Talpa Network. Die draait 
vooral ook om de prijs van content en een platform 
bouwen – met lokale content – om te kunnen concurre-
ren met de techreuzen. Nu is het nog de vraag hoe de 
Autoriteit Consument en Markt (ACM) naar de fusieplan-

nen kijkt. Mag het überhaupt en draait het 
om concurrentie op de lineaire tv-markt, 
of om internationale concurrentie? We 
zullen het snel weten. 
 
De vraag is verder of dit het voorlopige 
sluitstuk is in de consolidatieslag die er 
het afgelopen decennium is geweest. 
DPG Media is misschien wel hét voor-
beeld van die consolidatie en zag het 
plan mislukken om RTL Nederland in te 
lijven. Hier heeft DPG Media in tegenstel-
ling tot de Belgische markt niet een eigen 
tv/video-tak. Het is niet ondenkbaar dat 
we daar komend jaar nog bewegingen 
gaan zien. Dat hangt mogelijk weer af van 
wat de ACM beslist over ‘dé fusie’. 
 
DPG Media ging zelf door met schaven 
en bijsturen. Het eigen advertentieplat-
form is inmiddels in bedrijf, hier en daar 
werden wat ‘oude’ media gestaakt (Viva) 
of verkocht (huis-aan-huisbladen). Elders 
in die traditionele markt waarin print nog 
dominant is, moest Hearst Nederland fors 
bijsturen, reorganiseren en titels afstoten. 

Ondertussen wil DPG Media met zijn 
eigen advertentieplatform ‘los’ van 
giganten als Facebook en Google en 
kijkt het ook nog naar juridische stap-
pen tegen het ‘stelen’ van nieuws door 
Google News. ‘Google News is bijna onze 
homepage en daar hebben ze geen euro 
aan uitgegeven en wij miljoenen euro’s. 
Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Dat 
is juristenwerk’, zei ceo Erik Roddenhof 
onlangs in een interview met Adformatie. 
 
Samen met andere lokale spelers als Tal-
pa Network, Mediahuis, NPO en RTL deed 
DPG Media in de zomer nog een oproep 
aan Den Haag met de strekking dat de in-
ternationale techplatformen aan dezelfde 
eisen moeten gaan voldoen als Neder-
landse bedrijven. Alleen als er sprake is 
van een ‘level playing field’ kan misbruik 
van de marktmacht van de buitenlandse 
techbedrijven worden voorkomen, zo was 
de strekking. 
 
Of de brief in Den Haag is aangekomen? 
Geen idee. Hij was toen gericht aan ka-
binetsinformateur Mariëtte Hamer en die 
heeft die klus inmiddels al lang opgege-

ven. Als dit nummer uitkomt dan is er een opzet tot een 
aanzet tot een nieuw (nou ja, nieuw?) kabinet. Dan is 
het interessant om te zien wie de nieuwe bewindsvrouw 
of -man op media wordt en wat die gaat doen aan het 
vraagstuk rond de grote techspelers versus de lokale 
partijen.  
 
Het blijft in ieder geval ook komend jaar spelen, onder 
invloed van de techplatformen en buitenlandse partijen 
met een zak met geld. Zo kunnen we in 2022 nieuwe, 
concurrerende streamingdiensten verwachten (Viaplay 
met de Formule 1, HBO Max, zie het verhaal hierover 
verderop in dit nummer) en wordt de digital audiomarkt 
steeds volwassener. Op dat vlak ontstaan ook samen-
werkingen op de lokale markt, maar ontwikkelen grote 
buitenlandse spelers (zoals Spotify) verder door. Ergens 
verderop is Facebook Meta geworden en moeten we 
deze virtuele wereld die alle andere virtuele werelden 
met elkaar verbindt in de gaten gaan houden.    

Mediabureaus 
Bij de mediabureaus was het een jaar van aangescherpte 
proposities. Zo liet dentsu de merken Vizeum en Carat 
min of meer opgaan in ‘dentsu media’ en was een derge-
lijk proces bij Publicis met Starcom en Zenith al eerder in 
gang gezet. IPG Mediabrands deed een rebranding naar 
House of Challengers en GroupM gaat meer naar buiten 
treden als…GroupM. Bij Candid werd mediabureau De 
Media Maatschap toegevoegd.  
 
Winnaars Media Report 
Daarover gesproken: De Media Maatschap werd vorig 
jaar nog verkozen tot beste mediabureau in het Media 
Report. Dentsu media is dit jaar de beste. Wat valt er 
op in de top van de exploitantenlijst? Dat het met name 
‘kleinere’ partijen zijn die hoog gewaardeerd worden. 
Value Zipper is voor de derde keer de totaalwinnaar. Het 
bedrijf slaat steeds een jaar over zo lijkt het, want het 
won eerder in 2017 en 2019. Bioscoop-mediaexploitanten 
Fox Screen en  Jean Mineur staan twee en drie. Bemoe-
digend voor deze twee bedrijven in een dit jaar weder-
om zwaar getroffen branche. En de rest van de top-10 
bestaat geheel uit kleinere exploitanten. Dat is opvallend, 
of geldt hier toch weer: kleiner, maar ook lekker dichtbij 
en kortere lijnen?

media report 2021media report 2021

30 31



TOP 50 2021
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Rangorde/
(positie vorig jaar) Exploitant Waardering

ALLE RESPONDENTEN

1 (3) Value Zipper (Print Media) 83,4

2 (-) FoxScreen (Audiovisuele Media) 72,1

3 (12) Jean Mineur Mediavision (Audiovisuele Media) 71,4

4 (8) blowUP media (Out of Home) 69,6

5 (16) BNR Nieuwsradio (Audiovisuele Media) 68,5

6 (2) Value Zipper (Online) 68,3

7 (-) ShowHeroes (Online) 65,3

8 (44) Centercom (Out of Home) 62,3

9 (24) E Power Radio Sales (Audiovisuele Media) 62,1

10 (4) OOHA Media (Out of Home) 61,6

11 (1) Qmusic (Audiovisuele Media) 61,4

12 (34) New Skool Media (Online) 60,1

13 (40) Clear Channel Nederland (Out of Home) 59,9

14 (5) Ocean Nederland (Out of Home) 58,8

15 (31) FD Mediagroep (Online) 58,5

16 (13) CS Digital Media (Out of Home) 58,4

17 (-) ORN (voor tv) (Audiovisuele Media) 56,8

18 (15) NRC Media (Print Media) 55,0

19 (25) New Skool Media (Print Media) 53,5

20 (38) Mood for Magazines/Linda. (Print Media) 51,4

21 (30) Talpa Network (voor radio) (Audiovisuele Media) 50,6

22 (10) Exterion Media (Out of Home) 49,2

23 (45) Talpa Network (voor TV) (Audiovisuele Media) 48,1

24 (-) OVMedia (Out of Home) 45,0

25 (11) FD Mediagroep (Print Media) 44,1

26 (29) RTL/Ad Alliance (Audiovisuele Media) 41,8

27 (43) Azerion (Online) 37,8

27 (26) Hearst Netherlands (Print Media) 37,8

29 (48) RTL/Ad Alliance (Online) 37,5

30 (6) DPG Media (Online) 36,9

31 (-) Mediahuis Limburg - huis-aan-huisbladen (Print Media) 35,0

32 (19) DPG Media - publiekstijdschriften (Print Media) 34,8

33 (42) Hearst Netherlands (Online) 34,7

33 (-) Mediahuis Limburg - dagbladen (Print Media) 34,7

35 (22) Talpa Network (Online) 34,1

36 (27) Ster (voor radio) (Audiovisuele Media) 33,7

37 (33) Ster (Online) 33,6

38 (20) Ster - voor televisie (Audiovisuele Media) 33,2

39 (-) Ad Alliance (Online) 33,0

40 (16) DPG Media - dagbladen (Print Media) 32,8

41 (49) Mediahuis Nederland (Online) 32,2

42 (32) JCDecaux Nederland (Out of Home) 31,4

43 (-) Mediahuis Nederland - h-a-hbladen (Print Media) 30,9

44 (21) Google (Online) 29,9

44 (41) Hillenaar Outdoor (Out of Home) 29,9

46 (7) Spotify (Online) 28,8

47 (45) Linkedin (Online) 27,6

48 (-) Teads (Online) 24,8

49 (23) NRC Media (Online) 23,9

50 (39) Radiocorp (Audiovisuele Media) 22,8

inleiding
 
Het afgelopen (tweede) coronajaar liet 
weer veel tumult zien binnen het toch 
al versnipperde medialandschap: grote 
internationale media reuzen zijn actief 
op de Nederlandse markt, er zijn overna-
mes (of pogingen ertoe), titels worden 
afgestoten en ook zijn er toch altijd 
weer relatief kleine partijen die tegen 
de stroom in weten te schitteren. In het 
Media Report 2021 maken we de balans 
op door de mensen uit de ‘industrie’ te 
vragen hoe de diverse spelers in de me-
diasector presteren: wie scoort het beste 
overall, wie is het meest toonaangevend, 
innovatief of klantgericht. 
We maken onderscheid in vier mediaty-
pen: Audiovisueel (TV, radio en bio-
scoop), Print (dagbladen, huis-aan-huis-
bladen, publieksbladen en vakbladen), 
Out Of Home en Online. Voor de algehele 
waardering is het bedrijf met het hoogste 
percentage uitstekend tot zeer goed 
de winnaar. Verder kijken we naar het 
bedrijf dat het meest innovatief en meest 
klantgericht is binnen de bedrijven waar-
mee afgelopen jaar contact was. Tot slot 
rapporteren we ook het bedrijf dat het 
meest toonaangevend was in de gehele 
sector. 
We zijn blij dat ook dit jaar weer een gro-
te groep respondenten bereid is geweest 
om aan het Media Report mee te werken, 
zodat we 2021 met een aantal mooie 
‘lijstjes’ kunnen afsluiten. 

TEKST IPSOS 

 methode en  
veldwerkperiode
 
De exploitanten, adverteerders en de vertegenwoordi-
gers 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 perio-
de van 8 november tot en met 6 december 2021. 
 

respons
 
In totaal zijn de antwoorden van 211 functionarissen in 
het onderzoek meegenomen; 93 adverteerders, 49 me-
diaplanners en 69 media-exploitanten. De beoordeling 
van de media-exploitanten is gedaan door adverteerders 
en mediaplanners die in 2021 zakelijk contact hebben 
gehad met één of meer exploitanten. De beoordeling 
van de mediabureaus is gedaan door exploitanten en ad-
verteerders die in 2021 zakelijk contact met één of meer 
mediabureaus hebben gehad. 
 

rekenregels 
 
De drie doelgroepen (exploitanten, adverteerders en 
mediaplanners) tellen in het onderzoek allen voor een 
derde mee. 
Voor de ranking van de exploitanten binnen de catego-
rieën 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.

ONDERZOEKS-
VERANTWOORDING
VAN HET MEDIA REPORT 2021
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TOP 10 LIJSTJES

Het is niet 
allemaal 
online
De waardering voor Value Zipper 

wordt in alle drie de sublijsten 

nog eens dubbel onderstreept. 

Het ‘nieuwe’ ShowHeroes betrad 

vorig jaar de Nederlandse markt 

door de overname van Streamads 

en is actief in de groeimarkt van 

online video-inkoop. ShowHeroes 

weet meteen een tweede en vierde 

plaats te pakken. Verder is er niet 

echt een rode draad te ontdekken, 

met verschillende mediatypen 

door elkaar. Print staat zelfs twee 

keer op één. Het is dus niet alle-

maal online. Verder doen bepaalde 

exploitanten het altijd goed. Zoals 

Qmusic, dat net als vorig jaar het 

meest toonaangevend is. Nog ver-

meldenswaardig is dat ook Out of 

Home-exploitant Ocean Nederland 

in drie ranglijsten voorkomt.

SUBCATEGORIEËN

MEEST INNOVATIEF 
1 Value Zipper (Print Media) 64,4%

2 ShowHeroes (Online) 56,6%

3 Ocean Nederland (Out of Home) 49,2%

4 Value Zipper (Online) 47,1%

5 Google (Online) 45,0%

6 Qmusic (Audiovisuele Media) 44,8%

7 CS Digital Media  (Out of Home) 39,0%

8 DPG Media (Online) 37,8%

9 Exterion Media (Out of Home) 36,2%

10 FD Mediagroep (Print Media) 35,1%

MEEST KLANT/SERVICE GERICHT 
1 Value Zipper (Print Media) 79,3%

2 Value Zipper (Online) 78,8%

3 FoxScreen (Audiovisuele Media) 72,1%

4 ShowHeroes (Online) 69,4%

5 BNR Nieuwsradio (Audiovisuele Media) 59,5%

6 CS Digital Media (Out of Home) 52,9%

7 NRC Media (Online) 52,8%

8 blowUP media (Out of Home) 48,4%

9 Ocean Nederland (Out of Home) 47,9%

10 Jean Mineur Mediavision (Audiovisuele Media) 47,4%

TOONAANGEVEND 
1 Qmusic (Audiovisuele Media) 37,7%

2 Ocean Nederland (Out of Home) 36,9%

3 RTL/Ad Alliance (Audiovisuele Media) 35,9%

4 Exterion Media (Out of Home) 32,8%

5 JCDecaux Nederland (Out of Home) 30,0%

6 DPG Media - dagbladen (Print Media) 29,0%

7 Talpa Network (voor radio) (Audiovisuele Media) 27,8%

8 Value Zipper (Print Media) 19,1%

9 Google (Online) 18,9%

10 blowUP media (Out of Home) 17,4%

Mattie, Marieke, Domien én Bram 
zitten voor onbeperkte tijd 24 uur per 
dag opgesloten in de Q-escape room.  
Ze kunnen er pas uit als de muzikale 
code gekraakt is.

HELP DE DJ’S ONTSNAPPEN

Qmusic-M&M-adformatie-226x300mm.indd   1 02/12/2021   11:49
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MEDIABUREAUS
Het gerebrande dentsu Benelux, of beter dentsu media, is het meest gewaar-
deerde mediabureau geworden. Eerder lukte het wel met onderdelen van een 
netwerk, zoals Reprise twee jaar geleden. Reprise staat nog wel eerste bij de 
exploitanten. De Media Maatschap daalt in de totaallijst van één naar twee, 
maar doet het dus nog altijd uitstekend. Het bureau behoort vanaf nu tot het 
Candid-platform. Ook Mindshare. Greenhouse scoort, met hoge posities in inno-
vatief en toonaangevend. GroupM wint het bij meest toonaangevend en Stroom is 
de nieuwe koploper bij klant/servicegericht.

INNOVATIEF 

1 MINDSHARE.GREENHOUSE 53,3%

2 DENTSU BENELUX  47,6%

3 STROOM  39,5%

4 INITIATIVE 29,1%

5 MEDIACOM 25,0%

5 ZIGT MEDIABUREAU 25,0%

 

KLANT/SERVICE GERICHT 

1 STROOM  42,2%

2 DE MEDIA MAATSCHAP 32,9%

3 DENTSU BENELUX 32,2%

3 IPG MEDIABRANDS NEDERLAND 32,2%

5 MINDSHARE.GREENHOUSE 32,0% 

 

TOONAANGEVEND 

1 GROUPM 20,3%

2 MINDSHARE.GREENHOUSE 18,1%

3 DENTSU BENELUX 17,2%

4 ZIGT MEDIABUREAU 11,6%

5 STROOM  10,3%

WAARDERING ALLE RESPONDENTEN
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Els Wijnstekers, director of client management dentsu:  
‘Media heeft een unieke kracht om mensen en merken te verbinden’

Els 
Wijnstekers, 
director 
of client 
management 
dentsu

Wat viel jou in 2021 op in de media-
sector? 
‘Het opengaan van de online gambling 
markt. Dit zorgde voor de drukte in de 
advertentiemarkt. Een andere cruciale 
verschuiving is de opkomst van e-com-
merce waarbij merken rechtstreeks 
naar de consument gaan. Covid19 heeft 
de manier waarop we kopen voor altijd 
veranderd. We zien als gevolg hiervan 
dat sales en marketingbudgetten vaker 
worden samengevoegd. Dit vraagt om 
een meer geïntegreerde aanpak.’

Welke trend zie je voor 2022? 
‘Dit jaar hebben veel adverteerders en 
bureaus zich voorbereid op de cookie-

less future. Volgend jaar is het moment van de waarheid. Media 
heeft een unieke kracht om mensen en merken te verbinden. Merken 
moet zich richten op zichtbaarheid op plekken waar creatie het 
meeste impact maakt. Als trend zien wij daarom dat onderscheiden-
de creatie nog belangrijker is om je merkpositionering geïntegreerd 
uit te dragen op de juiste plekken en momenten.’

Waar heeft dentsu zijn eerste plaats, denk jij, aan te danken? 
‘Onze geïntegreerde manier van werken met de beste specialisten, 
daarmee voegen we altijd iets nieuws toe. Ons belangrijkste doel 
dit jaar was om het simpeler te maken voor klanten en partners om 
met ons te werken. De samenwerking met onze collega’s bij CXM 
(Merkle) en Creatie (dentsuAchtung!) om customer journeys volledig 
geïntegreerd aan te vliegen heeft ook steeds meer vorm gekregen. 
Bijvoorbeeld met klanten als T-Mobile en recenter KLM. Dat geeft 
veel vertrouwen en laat zien dat wij voorop lopen met onze geïnte-
greerde dienstverlening.’

mediabureau 
van het jaar

innovatief#2
toonaangevend#3

Media Report 2021

mediabureau 
van het jaar

innovatief#2
toonaangevend#3
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Dank voor de fi jne samenwerking.
36



media report 2021

ONLINE
Terwijl Facebook en Google de markt domineren scoren ze minder in waarde-
ring. Allebei staan ze niet in de toptien. Dat geldt wel voor de grotere 
lokale partijen als RTL/Ad Alliance en DPG Media. Maar winnaar is ook hier 
Value Zipper, net als vorig jaar. Opvallende nieuwkomer is online videospe-
cialist ShowHeroes; meteen op twee. Plek drie springt er eveneens uit met 
New Skool Media. Azerion, twee jaar geleden de beste online speler, keert 
terug in de hoogste regionen.

WAARDERING ALLE RESPONDENTEN

DP
G 
Me
di
a

Va
lu
e 
Zi
pp
er

Sh
ow
He
ro
es

Ne
w 
Sk
oo
l 
Me
di
a

FD
 M
ed
ia
gr
oe
p

Az
er
io
n

RT
L/
Ad
 A
ll
ia
nc
e

He
ar
st
 

Ne
th
er
la
nd
s

Ta
lp
a 
Ne
tw
or
k

St
er

68,3 65,3
60,1 58,5

37,8 37,5 36,9 34,7 34,1 33,6

MEEST INNOVATIEF 

1 ShowHeroes 56,6%

2 Value Zipper  47,1%

3 Google 45,0%

4 DPG Media 37,8%

5 Linkedin  29,2%

MEEST KLANT/SERVICE GERICHT

1 Value Zipper  78,8%

2 ShowHeroes 69,4%

3 NRC Media  52,8%

4 FD Mediagroep  40,9%

5 New Skool Media  35,2%

TOONAANGEVEND

1 Google 18,9%

2 Facebook  16,1%

3 DPG Media 15,2%

4 Linkedin  13,4%

5 Spotify 12,6%

: 
‘Merken creëren steeds meer hun eigen content’
Wat viel je het meest op in de Neder-
landse mediasector in 2021?
‘De fusie tussen RTL en Talpa Network. 
Ik zie dit als een nieuw voorbeeld 
van de consolidatie in de markt van 
media-exploitatie. Ik ben erg benieuwd 
hoe de markt met deze nieuwe posi-
tie zullen omgaan. Met Value Zipper 
geloven we ook in het idee van één 
loket van waaruit adverteerders rele-
vante adviezen en oplossingen worden 
geboden.’ 
 
Welke trend zie je voor 2022? 
‘Al een tijd valt op dat merken hun 
eigen content gaan creëren. Het idee 
van “every company is a media com-

pany” is al vrij oud maar komt de laatste jaren steeds meer in een 
stroomversnelling. Ik vind dit een interessante ontwikkeling. Voor de 
adverteerders zelf, en ook voor partijen aan onze kant van de tafel. 
Merken zullen namelijk ontdekken dat het maken en verspreiden van 
content een vak is. Aan onze uitgevers de schone taak om de exper-
tise die zij hebben in te zetten voor merken.’

Value Zipper opnieuw eerste in print én bovenaan in Online. Wat 
heeft Value Zipper daar dit jaar voor gedaan?
‘2021 was voor Value Zipper een geweldig jaar en dat zien we ook in 
onze cijfers. We zullen het jaar afsluiten met een van index 190 ten 
opzichte van 2020. Verder hebben we dit jaar hetzelfde gedaan als 
altijd: een positie opbouwen in te advertentiemarkt. Niet transac-
tie-gedreven, maar juist gericht op relaties. Nu ons portfolio verder 
uitbreidt zien we dat dit zich in toenemende mate uitbetaalt. Ook 
worden we steeds vaker door bureaus en adverteerders uitgeno-
digd voor pitches en die winnen we (soms) ook.’ 

Patrick 
van Hooy, 
directeur/
eigenaar 
Value Zipper
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OUT OF HOME
It’s huge. blowUP media, bekend van enorme ledschermen en innovaties in di-
gital out-of-home (DOOH) is nummer 1. Dat waren ze al eens eerder, vijf jaar 
geleden. De topper van vorig jaar, OOHA Media, houdt ook aardig stand met dit 
jaar een derde plaats. Tussendoor staat nog Centercom. De hele categorie werd 
in 2020 het zwaarst getroffen van alle media, maar komt sterk uit de strijd. 
Mede aangestuurd door de groei van digitale buitenreclame. Ocean Nederland 
doet het goed als meest innovatieve en toonaangevende partij. Van de ‘grote-
re’ outdoorpartijen komt Clear Channel overigens als hoogste in de totaal-
lijst.
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MEEST INNOVATIEF 

1 Ocean Nederland 49,2%

2 CS Digital Media  39,0%

3 Exterion Media  36,2%

4 blowUP media 33,5%

5 JCDecaux Nederland  24,5%

Meest KLANT/service gericht 

1 CS Digital Media  52,9%

2 blowUP media 48,4%

3 Ocean Nederland 47,9%

4 OOHA Media  41,6%

5 Clear Channel Nederland  33,8%

Meest Toonaangevend 

1 Ocean Nederland 36,9%

2 Exterion Media  32,8%

3 JCDecaux Nederland  30,0%

4 blowUP media 17,4%

5 CS Digital Media  14,5%

Ernst Vos, chief commercial officer blowUP media:
‘Force for good wordt dominanter’ 

Ernst Vos, 
cco van 
blowUP Media

Wat was voor jou de meest opvallende 
gebeurtenis van 2022 in media? 
‘Voor ons ons was dit de beslissing van 
het stadsbestuur van Amsterdam om 
vanaf 2021 minder reclame in de openbare 
ruimte toe te staan. Na 18 jaar steiger-
doekreclame te hebben aangeboden in 
Amsterdam, was dit voor blowUP media 
niet meer mogelijk. Ondanks dit besluit 
van het gemeentebestuur bleef de moti-
vatie voor groei, innovatie en vooruitgang 
onverminderd.’ 
 
Welke trend zie je voor 2022?
‘Hoe verander je advertising in een “force 
of good”? Steeds meer bedrijven en mer-
ken denken na over de vraag waar ze zich 

verantwoordelijk voor voelen. Dit is een prachtige ontwikkeling en zien 
wij ook terug. blowUP media heeft inmiddels een lange geschiedenis 
met welzijn en duurzaamheid. Zoals het stimuleren van kunst, vergroe-
ning in steden - door bijvoorbeeld verticale tuinen rondom digitale 
schermen -, het gebruik van milieuvriendelijke materialen, een duidelijke 
Net-Zero ambitie en de verdere ontwikkeling van ons partnership met 
non-profit organisatie Justdiggit.’ 
 
Hoe kijk je aan tegen jullie nummer-1 positie dit jaar? 
‘Dan heb je een heel fijn en bijzonder team. In 2021 realiseren we een 
organische groei van zo’n 200 procent op DOOH in de Benelux. De 
grootste uitdaging was onze focus op kwaliteit, innovatie en design bij 
de uitbreiding van ons netwerk The Collective. Voor nu ligt de focus op 
data en insights, het stimuleren van creatieve content en het bieden van 
flexibiliteit. Aan alle adverteerders, mediabureaus, specialisten en exploi-
tanten; heel veel dank voor dit mooie compliment en voor alle support 
in 2021.’

AUDIOVISUELE MEDIA
In de lijsten van 2021 doen de bioscoopreclame-exploitanten het erg goed. 
Het is een understatement dat het voor zowel Fox Screen en Jean Mineur Me-
diavision een moeilijk jaar was door de lockdowns en maatregelen. Beide par-
tijen scoren hoog op klant- en servicegerichtheid. BNR Nieuwsradio staat net 
als vorig jaar derde, voor E Power Radio Sales. Van deze top-4 kun je zeggen 
dat ze de al eerder beschreven korte lijnen hebben. Qmusic was vorig jaar de 
overall nummer 1 en dus ook de beste exploitant audiovisuele media. Dit jaar 
staat het radiomerk vijfde, maar er is genoeg te vieren.
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MEEST INNOVATIEF 

1 Qmusic  44,8%

2 BNR Nieuwsradio 34,4%

3 RTL/Ad Alliance  28,5%

4 Talpa Network (radio) 23,0%

5 E Power Radio Sales  19,2% 

 

MEEST KLANT/SERVICE GERICHT 

1 FoxScreen 72,1%

2 BNR Nieuwsradio 59,5%

3 Jean Mineur Mediavision 47,4%

4 Qmusic  34,8%

5 E Power Radio Sales  28,6%

MEEST TOONAANGEVEND 

1  Qmusic  37,7%

2  RTL/Ad Alliance  35,9%

3  Talpa Network (radio) 27,8%

4  BNR Nieuwsradio 16,9%

5  Talpa Network (TV) 16,8%

PRINT MEDIA
Value Zipper domineert al een paar jaar het Media Report. Innovatief en ser-
vicegericht, dat maakt Value Zipper de nummer 1. NRC Media heeft een opmars 
gemaakt naar de tweede plaats. De uitgever heeft het afgelopen jaar vooral 
fors geïnvesteerd in (digital) audio en podcasts, maar blijft het ook in 
het vertrouwde print goed doen. DPG Media is wat weggezakt in de lijst, maar 
blijft wel het meest toonaangevend. Verder valt nog op dat Mediahuis Neder-
land buiten de toptien valt. De Limburgse tak staat er wel in.
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MEEST INNOVATIEF 

1 Value Zipper  64,4

2 FD Mediagroep 35,1%

3 Mood for Magazines  34,4%

4 DPG Media - tijdschriften 26,4%

5 NRC Media  23,7%

  

MEEST KLANT/SERVICE GERICHT

1 Value Zipper  79,3%

2 FD Mediagroep 40,7%

3 New Skool Media  35,4%

4 DPG Media - dagbladen  31,4%

5 Mediahuis NL - huis-aan-

    huisbladen 30,5%

MEEST TOONAANGEVEND

1 DPG Media - dagbladen  29,0%

2 Value Zipper  19,1%

3 DPG Media - tijdschriften 16,1%

4 Mood for Magazines  14,6%

4 NRC Media  14,6%
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