
Een nieuwe naam, een nieuwe winnaar. 
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Trends 
Wat waren de trends van 2019? Er komen 
steevast twee woorden terug als we 
de Nederlandse mediasector anno nu 
moeten duiden: consolidatie en samen-
werking. Consolidatie om in ieder geval 
te proberen een grotere vuist te maken 
tegen – daar zijn ze weer – de grote 
internationale techreuzen als Google, 
Facebook en vanaf 2020 ongetwijfeld 
ook Amazon. Samenwerking idem: de Ne-
derlandse mediapartijen zullen wel samen 
moeten optrekken om niet verder achter-
op te raken. In data ga je het niet winnen 
van de techbedrijven, rond inkoop heeft 
Google grote macht en op contentgebied 
kunnen de Nederlandse mediabedrijven 
niet de gigantische investeringen van 
Netflix en de nieuwe uitdager Disney+ 
doen.  
 
Toch zullen de lokale spelers grotere 
slagen moeten maken in hun samen-
werkingen, zeker aan de ‘achterkant’, op 
distributie, investeringen in technologie 

Value Zipper 
winnaar in jaar 

van verdere 
consolidatie

en het koppelen van content. Een groot audio- en video-
platform met sterke Nederlandse content van alle par-
tijen is al tijden een wens. Mediaminister Arie Slob kreeg 
de verschillende betrokkenen al wel aan (ronde) tafels 
en in de zomer zou er een ‘principeafspraak’ over één 
kijk- en luisterplatform zijn gemaakt. Maar het concreet 
maken blijft lastig. Want hoewel Nederlandse mediabe-
drijven wel zeggen dat ze graag willen samenwerken, in 
de praktijk blijkt dat toch lastiger te realiseren. 
 
RTL versus Talpa 
De toegenomen concurrentie tussen RTL en Talpa Net-
work is exemplarisch. Die strijd speelt zich met name 
af rond tv. John de Mol haalde een aantal tv-sterren 
naar zijn lineaire zenders, met Linda de Mol als grote 
vis. Ook gingen enkele bekende tv-directeuren die kant 
op. RTL en Talpa Network bestrijden elkaar sindsdien 
met counter-programmering van formats die wel erg op 
elkaar lijken. Er waren wel degelijk gesprekken over een 
verregaande samenwerking tussen De Mol en RTL-baas 
Sven Sauvé, maar die liepen begin dit jaar spaak. 
Sauvé zei daarover in april tegen Adformatie: ‘In de 
periode dat we het hebben gehad over samenwerking, 
kwam Talpa met bepaalde voorwaarden. Die waren voor 
RTL, en dus voor mij, niet acceptabel. Die gingen heel 

erg over het traditionele, lineaire domein. 
Rond digitale proposities stond, en staat, 
de deur wagenwijd open voor samenwer-
king, maar vanwege Talpa’s strategie op 
het traditionele domein is die deur op slot 
gegaan.’ 
 
Zo doen de partijen het nu zelf: Talpa 
Network heeft de ambitie om de Ne-
derlandse consument binnen zijn eigen 
domein op alle fronten te bedienen. Het 
liefst met één inlog voor alle content. RTL 
investeert veel in ad-tech en in Videoland.  
 
De andere partij die zou moeten instap-
pen in een groter samenwerkingsverband, 
de publieke omroep, heeft zo zijn eigen 
sores. Slob kondigde aan vóór 20.00 uur 
reclame op de zenders te willen bannen 
en er zijn weer bezuinigingsrondes. De  
reclameban was één van de grotere 
issues in de media in 2019 en de Ster was 
er dan ook druk mee. Ondanks een grote 
lobby van adverteerdersbond bvA en 
andere branchepartijen om alles bij het 
oude te houden, wil de minister de recla-
mebeperking doorzetten.  
 
Eerder dit jaar sneuvelde het gezamen-
lijke online salesplatform van negen Ne-
derlandse mediabedrijven, Buy-media.nl, 
omdat er ‘onvoldoende draagvlak’ voor 
was. En dus is de enige, tot nu toe ge-
slaagde samenwerking in groter verband 
die van NLProfiel, rond data. DPG Media, 
Sanoma, Mediahuis Nederland en RTL 
zijn daarbij aangesloten, maar de snelheid 
van de markt vraagt om snellere stappen.  
 
Consolidatie  
Ondertussen blijft de consolidatie in 
de mediabranche doorgaan: bedrijven 
nemen over, stoten af en voegen samen. 
Vorig jaar lijfde Mediahuis Wayne Parker 
Kent geheel in en zo ontstond er één 
salesorganisatie bij de Telegraaf Media 
Groep (TMG). Die laatste naam verdwijnt 
nu definitief en is Mediahuis Nederland 
geworden. Ondertussen keek Mediahuis 
naar expansie en schaalvergroting in 
Ierland en acquireerde de krantengroep 
Independent News & Media.  
 
Talpa Network lijfde niet alleen Linda zelf 

in, maar ook haar uitgeverij Mood for Magazines en liet 
het Linda.-team Net5 hervormen. Volgend jaar alsnog 
NU.nl? 
DPG Media ging in Nederland niet op het overnamepad 
(in 2018 wel, met Independer), in tegenstelling tot België 
waar tv-groep Medialaan werd overgenomen. Omdat het 
concern internationaler wil opereren én klinken, wijzigde 
het de naam. De Persgroep is dus voortaan DPG Media. 
 
RTL nam vorig jaar al strategische stappen. Het nam 
BrandDeli over en zet in 2020 door met de vorming 
van salesbedrijf Ad Alliance búiten RTL. Toch doet het 
een handreiking naar de branche, want andere partijen 
kunnen zich aansluiten. 
Een aardige om nog te noemen is Azerion: eerder werd 
al Improve Digital geïntegreerd samen met mobile 
advertisingbedrijf Widespace. Recent werden daar 
Semilo en Zoomin.tv aan toegevoegd. En nu is er de 
joint-venture met Talpa Network in het nieuwe, casual 
gamesbedrijf Talpa Gaming. Daarmee is deze van 
oorsprong gamefirma een speler op diverse digitale 
vlakken geworden. Ze komen hoog binnen in het Media 
Report van dit jaar.
 
Belangrijk zijn ook de ontwikkelingen in de out of 
home-branche. De Britten van Global zijn nu eigenaar 
van Exterion Media – de nummer 2 van dit jaar in het 
Media Report. Exterion Media investeerde vervolgens 
zelf in het winkelcentranetwerk van Centercom en het 
tankstationnetwerk van MMD Media. Het eveneens Britse 
Ocean kocht Interbest en NGage Media. Het is geen 
rocket science om te voorzien dat OOH in 2020 verder 
gaat consolideren.

Groot en klein 
Een expert in de mediabranche liet zich onlangs 
ontvallen dat je misschien wel heel groot moet zijn (en 
dus steeds kijkt naar hoe je kunt ‘opschalen’, zoals DPG 
Media, Talpa Network, Mediahuis en RTL), of juist flexibel 
en kleiner moet blijven om nu in de branche te overleven. 
Dit Media Report is daar een mooie afspiegeling van. 
Het ‘kleinere’ Value Zipper – dat de sales doet voor 
tijdschrifttitels van verschillende uitgevers, zoals Vrij 
Nederland, Happinez, Zin en Opzij – weet ook dit jaar 
een snaar te raken bij mediaplanners en adverteerders. 
Het behaalde een eerste plaats op ruime afstand van 
nummer 2, Qmusic. Ook dit jaar, want twee jaar geleden 
stond Value Zipper al op 1.

Het Kerstrapport heet dit jaar voor het eerst Media Report, 
omdat deze titel de lading beter dekt. Het gaat immers om 
hoe adverteerders en mediaplanners de Nederlandse 
mediabranche beoordelen en dan hoort het woord 
‘media’ in de titel thuis. De ingrediënten blijven 
hetzelfde: adverteerders en planners beoordelen 
media-exploitanten op meerdere dimensies. Ook 
mediabureaus worden beoordeeld. 
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ALLE CATEGORIEËN EN RESPONDENTEN
Rangorde/ 

(positie 
vorig jaar)

Exploitant Waardering

1 (6) Value Zipper (Print Media) 80,4

2 (5) Qmusic (Audiovisuele Media) 66,5

3 (8) Exterion Media (Out of Home)  63,7

4 (23) DPG Media - voorheen De Persgroep - dagbladen (Print Media) 57,4

5 (-) Azerion (Online) 56,3

6 (1) Jean Mineur Mediavision  (Audiovisuele Media) 55,9

7 (13) Value Zipper (Online) 51,5

8 (38) Hearst Netherlands (Print Media) 50,2

9 (-) CS Digital Media (Out of Home)  48,4

10 (9) Talpa Network (TV) (Audiovisuele Media) 48

11 (3) Talpa Network (radio)  (Audiovisuele Media) 47,5

12 (-) Promille Media - huis-aan-huisbladen  (Print Media) 47

13 (14) DPG Media - voorheen De Persgroep (Online) 46,8

14 (47) Mood for Magazines (Print Media) 46

15 (15) Adfactor  (Online) 45,8

16 (7) FD Mediagroep (Print Media) 45,6

17 (16) Google (Online) 44,6

17 (32) Talpa Network  (Online) 44,6

19 (-) Telegraaf Media Groep - publiekstijdschriften  (Print Media)  43,9

20 (46) ANWB & Partners (Print Media) 41,3

20 (17) Hillenaar Outdoor (Out of Home)  41,3

22 (40) Sanoma (Online) 40,5

22 (10) Talpa Network (Radio Online) 40,5

24 (-) Sanoma (Print Media) 40,1

25 (-) NRC Media (Online) 39,9

26 (39) Radiocorp (Audiovisuele Media) 38,2

27 (24) DPG Media - voorheen De Persgroep – hah-bladen (Print Media) 38

28 (-) NDC Mediagroep - dagbladen (Print Media) 37,4

29 (42) Telegraaf Media Groep - dagbladen (Print Media) 37,2

30 (-) WPG Media (Print Media) 36,7

30 (-) Promille Media - dagbladen (Print Media) 36,7

32 (33) FD Mediagroep (Online) 36,5

33 (-) Fox Screen  (Audiovisuele Media) 36,4

34 (4) BrandDeli - onderdeel van RTL (Audiovisuele Media) 36,3

35 (-) Platform 161 (Online) 36,1

36 (44) Marktplaats (Online) 35

37 (-) BrandDeli (Online) 34,9

38 (-) RTL (Audiovisuele Media) 34,5

39 (11) JCDecaux Nederland (Out of Home)  34,4

40 (-) Sublime FM (Audiovisuele Media) 34,3

40 (-) ORN voor tv  (Audiovisuele Media) 34,3

40 (-) NDC Mediagroep - huis-aan-huisbladen  (Print Media) 34,3

43 (21) Clear Channel Nederland (Out of Home)  34,1

44 (21) FD Mediagroep/BNR  (Audiovisuele Media) 33,7

45 (31) Interbest (sinds kort Ocean) (Out of Home)  31,9

46 (36) NRC Media (Print Media) 31

47 (-) Linkedin (Online) 30,8

48 (48) E Power Radio Sales (Audiovisuele Media) 30,5

49 (-) Ster (Online) 30

50 (-) OOHA Media (Out of Home) 28,6

TOP 50 2019 Onderzoek: Ipsos

?
!
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We zijn trots op deze hoge waardering! Qmusic maken we samen met onze 
luisteraars en relaties. En daar hoor jij bij. Q sounds better with you.

PIEKEND HET JAAR UIT!
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AUDIOVISUELE MEDIA
Qmusic wordt samen met Jean Mineur Mediavision jaar in jaar uit hoog 
gewaardeerd. Talpa Network laat zich met verschillende onderdelen ook 
steeds meer bovenin zien. Verder valt de daling van BrandDeli op, een 
voorbode voor volgend jaar. Het bedrijf werd vorig jaar door RTL over-
genomen en komend jaar geïntegreerd in het nieuwe Ad Alliance, waarmee 
deze merknaam definitief uit dit overzicht verdwijnt. BrandDeli was in 
2016 nog de overall winnaar van het (toen geheten) Kerstrapport.

MEEST INNOVATIEF

1 Talpa Network (TV)   43,2%

2 Qmusic   27,1%

3 BrandDeli - ond. van RTL 23,5%

4 Talpa Network (Radio)      21,9%

5 BNR    21,2% 

 

MEEST KLANT-/SERVICEGERICHT

1 Jean Mineur Mediavision 50,8%

2 Qmusic   43,4%

3 Fox Screen   36,4%

4 Talpa Network (TV)   33,1%

5 BrandDeli - ond. van RTL  30,7% 

 

MEEST TOONAANGEVEND

1 Talpa Network (TV)  34,1%

2 Talpa Network (radio)  27,5%

3 RTL   21,8%

4 Qmusic   17,9%

5 BrandDeli - ond. van RTL  14,9%

Wat is de meest opvallende gebeur-
tenis van dit jaar in de Nederlandse 
mediasector/radiomarkt geweest?
‘Het zal niemand ontgaan zijn dat 
de radiowereld dit jaar begonnen is 
zonder Edwin Evers. Na elf maanden 
kunnen we constateren dat dit geleid 
heeft tot grote verschuivingen van de 
marktaandelen. Vanuit Qmusic ben ik 
bijzonder trots op de manier waarop 
Mattie, Marieke en het team elke dag 
zo’n geweldige ochtendshow weten 
neer te zetten en dat blijft niet onop-
gemerkt.’

Welke trend zie je voor 2020 in 
media?
‘Ik verwacht dat bestaande trends 
zich zullen voortzetten; consolidatie, 
centralisatie, experimenteren met 

data en nog meer expertise in huis halen. Vanuit Qmusic en 
binnen DPG Media gaan we nog meer crossmediaal werken. 
Dat zou in 2020 tot ‘goud’ kunnen leiden, wie weet zelfs met 
een marktleiderschap van Q in de doelgroep twintig tot  
negenenveertig.’

Wat kan er het komend jaar beter in de mediabranche?
‘Ik ben een voorvechter van “gezonde” concurrentie tussen 
mediamerken, want dat leidt tot betere producten en diensten 
waarvan de luisteraar, kijker of lezer uiteindelijk profiteert. 
We kunnen in de mediabranche echter nog veel intensiever 
samenwerken op het gebied van distributie en technologie en 
zo gezamenlijk stappen voorwaarts maken.’

Wat zegt de hoge positie van Qmusic in het Media Report 
jullie?
‘Samen met mediabureaus en adverteerders zetten we mooie 
campagnes en originele acties neer. We eindigen al jaren bo-
venin het Media Report en dat lukt alleen als je dag in, dag uit, 
je relatie- en de adverteerdersdoelstellingen centraal stelt.’

Robert Bernink (Qmusic, winnaar audiovisueel): 
‘We kunnen in de mediabranche nog veel intensiever samenwerken’

Robert 
Bernink is 
algemeen 
directeur 
Qmusic en 
directeur 
entertainment 
DPG Media.
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Eén digitaal ecosysteem,
oneindig veel mogelijkheden

Hartelijk dank voor de steun en de fijne 
samenwerking. Mede dankzij jullie blikken we 

terug op een succesvol en productief 2019.

In 2020 staan we uiteraard weer klaar om 
jullie te helpen bij het bereiken van een 

groot publiek en specifieke doelgroepen.

www.azerion.com
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Wat is voor jou de meest opvallende 
gebeurtenis van dit jaar geweest in de 
Nederlandse mediasector?
‘De definitieve doorbraak van program-
matic in digital out of home (DOOH). 
Binnen twee jaar is dit aandeel al 
gegroeid tot tien procent van de totale 
DOOH-markt. Natuurlijk is voor ons de 
overname van het digitale tanknetwerk 
van MMD de grootste gebeurtenis ge-
weest. Hiermee hebben we in één keer 
onze hoeveelheid digitale schermen 
verdubbeld en zijn we nu in meer dan 
zevenhonderd tankstations verspreid 
door het land zichtbaar.’ 

Welke trend voorspel je voor media in 
2020?
‘De media zullen verder versnipperen 
waardoor het voor merken nog moeilij-

ker wordt om hun doelgroepen te vergoten. Wij zijn met 
OOH in de gelukkige omstandigheid dat we steeds beter 
specifieke doelgroepen “massaal” kunnen bereiken.’
 
Wat kan er het komend jaar beter in de mediabranche?
‘We moeten binnen de mediabranche een standaard krij-
gen op het gebied van zowel de afreken-currencies als 
de meetmethoden. Nu is het vrijwel onmogelijk media 
op goede wijze met elkaar te vergelijken of te komen tot 
een eenduidig mediaplan.’
 
Wat zegt de hoge positie van Exterion Media in het 
Media Report jou?
‘Het is een mooie erkenning voor al het goede werk dat 
we elke dag met elkaar proberen te leveren. Wij kijken 
naar alle nieuwe ontwikkelingen en luisteren naar de 
wensen in de markt, om ons vervolgens elke dag in te 
zetten om ze te overtreffen. Dit is een enorme stimulans 
om te proberen deze positie minimaal vast te houden de 
komende jaren.’

Eric Kip (Exterion Media, beste OOH-exploitant): 
‘Er moet een standaard komen voor meten en afrekenen’

Eric Kip is 
managing 
director van 
Exterion 
Media.

ONLINE
Azerion staat met stip op 1. Niet vreemd, want er gebeurt daar veel. 
Zoals recent de overname van Zoomin en de lancering van Talpa Gaming. 
De branche vindt deze beweging spannend en heeft er waardering voor, zo 
blijkt uit het onderzoek. 

MEEST INNOVATIEF

1 Google  43,9%

2 DPG Media   42,1%

3 Azerion  36,4%

4 Wayne Parker Kent / TMG  36,3%

5 Sanoma   27,7%

5 Talpa Network    27,7% 

 

MEEST KLANT-/SERVICEGERICHT

1 DPG Media 52,9%

2 Value Zipper  51,5%

3 Adfactor    40,6%

4 Platform 161 36,1%

5 Wayne Parker Kent / TMG  27,7% 

 

MEEST TOONAANGEVEND

1 Google, Google Adwords  26,0%

2 Facebook   22,2%

3 DPG Media  18,4%

4 Sanoma  18,1%

5 Talpa Network   11,5%
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D A N K J E W E L !
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OUT OF HOME
Voor out of home was 2019 een jaar vol dynamiek, waarin Exterion Media, 
Interbest en Ngage Media nieuwe eigenaren kregen. Daarnaast is er de 
spectaculaire groei van Digital Out Of Home (DOOH), momenteel, relatief, 
de grootste groeier qua mediabestedingen. Daarom ook de hoge waarde-
ring voor CS Digital Media, dat geprezen wordt als innovator in digitale 
schermen.

MEEST INNOVATIEF

1 Exterion Media   58,2%

2 CS Digital Media   35,6%

3 JCDecaux Nederland  24,0%

4 Hillenaar Outdoor   21,9%

5 Ngage Media   19,6% 

 

MEEST KLANT-/SERVICEGERICHT

1 Exterion Media   49,1%

2 Hillenaar Outdoor   48,7%

3 Interbest (nu Ocean)  32,9%

4 JCDecaux Nederland   28,5%

5 Clear Channel Nederland  28,0% 

 

MEEST TOONAANGEVEND

1 Exterion Media  44,6%

2 JCDecaux Nederland   33,3%

3 Interbest (nu Ocean) 21,7%

4 Ngage Media (nu Ocean) 12,4%

5 Hillenaar Outdoor   11,1%
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PRINT MEDIA
De waardering is er niet minder om geworden in de markt voor de uit-
gevers van publiekstitels, terwijl ze het al een tijd moeilijk hebben 
op de advertentiemarkt. Bemoedigend is dat er zes in de top-10 staan, 
waarbij vooral Hearst opvalt. Dat is sinds de overname en integratie van 
G+J en de verhuizing (dit jaar) van de Amsterdamse binnenstad naar de 
Houthavens in feite aan een nieuw hoofdstuk begonnen.

MEEST INNOVATIEF

1 Value Zipper 72,1%

2 Mood for Magazines  71,1%

3 DPG Media 48,2%

4 Hearst Netherlands  30,9%

5 Het Financieele Dagblad  29,3% 

 

MEEST KLANT-/SERVICEGERICHT

1 Value Zipper  70,6%

2 DPG Media 48,2%

3 Promille Media (h-a-h) 40,0%

4 BDU Media  34,6%

5 Promille Media (dagblad.)33,3% 

 

MEEST TOONAANGEVEND

1 DPG Media  35,1%

2 Sanoma  26,4%

3 FD Mediagroep   17,7%

4 Mood for Magazines  14,4%

5 NRC Media   13,8%
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#NO.1   PARTNER IN DIGITAL GROWTH

REPRISEDIGITAL.COMGRONINGEN AMSTERDAM||
34

Wat was voor jou de meest opval-
lende gebeurtenis van dit jaar in de 
Nederlandse mediasector?
‘Digitale transformatie staat bij de 
meeste bedrijven nu echt op één. 
Meest opvallend is hoe een aantal 
grote, internationale bedrijven al hun 
media centraliseren. En behalve grote 
efficiencies maakten ze ook veel meer 
impact doordat ze al hun inzichten 
gebruikten om de juiste boodschap 
op het juiste moment en in de juiste 
context te zetten. Totaal geven beide 
effecten significant meer bang voor 
elke buck.’
 
De discussie over samenwerking 
van lokale mediapartijen tegenover 
‘jouw’ Google en Facebook blijft. Hoe 
kijk je daar tegenaan?

‘Wij werken juist goed samen en zien dat onze diensten heel veel 
lokale partijen helpen, van het vinden van nieuwe abonnees tot 
kijkers trekken door middel van trailers op YouTube. En daarnaast 
gebruiken veel Nederlandse merken onze partnership-monetizati-
on diensten.’
 
Wat zegt de hoge Media Report-positie van Google op het ge-
bied van innovatie en toonaangevendheid jou?
‘Dat is een mooi compliment. Ik vind het vooral belangrijk hoe 
gebruikers van onze producten en diensten deze ervaren. Maakt 
het hun leven gemakkelijker? Helpen onze diensten ze om nieuwe 
kansen te creëren en benutten? Wat kunnen we nog beter doen?’
 
Welke mediatrend voorzie jij voor 2020?
‘Digitale transformatie verandert van theorie naar heel concrete 
verbeteringen die merken verder versterken. Als voorbeeld: wij 
zien dat door automatisering marketingafdelingen steeds meer 
tijd krijgen voor de kwaliteit van hun content en daardoor signifi-
cant betere resultaten boeken. Anders gezegd: Digitale Transfor-
matie is in 2020 geen b******t bingo-woord meer.’

Pim van der Feltz (Google): 
‘Digitale Transformatie is in 2020 geen b******t-bingo-woord meer’ 

Pim van der 
Feltz is 
CEO Google 
Nederland.

MEDIABUREAUS
Winnaar dit jaar is Reprise (de nieuwe naam voor Traffic4U; onderdeel 
van IPG Mediabrands). Misschien niet meteen de nummer één die je zou 
verwachten, maar ook hier geldt dat een divers publiek Reprise hoog 
heeft gewaardeerd. Vorig jaar won PHD, die nu bij de eerste tien ont-
breekt. Verder is het een mix van groot (bureaus van netwerken of, zoals 
bij Dentsu Aegis, het netwerk zelf) en klein en onafhankelijk (zoals 
Zuiver Media en De Media Maatschap). Bij de adverteerders scoort Stroom 
goed en bij de exploitanten Reprise. Beiden waarderen Mindshare en ZIGT.

WAARDERING ADVERTEERDERS

1(2) Stroom Mediacommunicatie 68,8

2(-) MindShare   58,3

3(7) M2Media   55,6

4(5) Zuiver Media   44,4

5(10) ZIGT Mediabureau   42,9

6(-) GroupM   38,5

7(-) Candid Group   33,3

7(-) Initiative   33,3

9(8) Havas Media   30,0

10(-) MediaCom   28,6 

 

WAARDERING EXPLOITANTEN

1(2) Reprise/Traffic4U   60,0

2(-) Vizeum   45,5

3(3) ZIGT Mediabureau  45,2

4(-) GroupM   44,7

5(7) MindShare   44,6

6(-) Dentsu Aegis Network 

 Netherlands   44,4

7(-) Zuiver Media   44,2

8(-) Magna   42,9

9(4) IPG Mediabrands 

 Nederland   37,8

10 (10) Abovo Media   37,7
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BLIJF JE VAK VER VOORUIT
MET EEN NIMA-OPLEIDING VAN SRM  

Wil jĳ  in 2020 je NIMA-diploma halen? Vind je NIMA-opleiding op www.srm.nl.

Je NIMA-opleiding volg je natuurlĳ k bĳ  een opleider die expert is in NIMA. SRM is o�  cieel partner en heeft al jaren de hoogste 
slagingspercentages bĳ  NIMA-examens. Topdocenten begeleiden je intensief zodat jĳ  klaar bent voor je NIMA-examen.

SRM_Adformatie 1.1 advertentie_DEF.indd   1 4-12-2019   13:53:54
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TOP 10 LIJSTJES
MEEST INNOVATIEF – ALLE RESPONDENTEN  
1 Value Zipper (Print Media)  72,1%

2 Mood for Magazines (Print Media)  71,1%

3 Exterion Media (Out of Home)  58,2%

4 DPG Media - voorheen De Persgroep - dagbladen (Print Media)  48,2%

5 Google (Online)   43,9%

6 Talpa Network (TV) (Audiovisuele Media)  43,2%

7 DPG Media - voorheen De Persgroep (Online)  42,1%

8 Azerion (Online)   36,4%

9 Wayne Parker Kent / TMG (Online)  36,3%

10 CS Digital Media (Out of Home)  35,6%

We highlighten 
dit jaar ook 
de ranglijsten 
meest 
innovatief, 
meest klant-/
servicegericht en 
toonaangevend. 
Deze subcategorieën spelen mee in 
het totaaloordeel van de responden-
ten. Het is evident dat overall winnaar 
Value Zipper hier in twee categorieën 
bovenaan staat: meest innovatief en 
meest klantgericht. Dat Value Zipper 
de winnaar is van het Media Report is 
niet geheel verrassend. Twee jaar ge-
leden stond de media-exploitant ook 
al bovenaan en vorig jaar hoog. Er is 
ook duidelijk een breed scala aan res-
pondenten dat op het bedrijf gestemd 
heeft. Verder valt de hoge positie van 
Mood for Magazines (Linda.) op bij 
meest innovatief. 

Bij toonaangevend - de enige cate-
gorie waarbij niet nodig is om daad-
werkelijk zakelijk contact met een 
bedrijf te hebben gehad - is out of 
home-exploitant Exterion Media de 
beste. Blijkbaar heeft Exterion bran-
chebreed een goede reputatie. Het is 
net als Value Zipper al enige jaren een 
consistent en sterk merk in de lijst en 
laat zelfs gerenommeerde spelers als 
DPG Media, Talpa Network, Google en 
Facebook achter zich. DPG Media is 
trouwens in deze drie ranglijsten het 
meest vertegenwoordigd: vijf keer.

MEEST KLANT-/SERVICEGERICHT - 
ALLE RESPONDENTEN  
1 Value Zipper (Print Media) 70,6%

2 DPG Media - voorheen De Persgroep (Online) 52,9%

3 Value Zipper (Online)  51,5%

4 Jean Mineur Mediavision (Audiovisuele Media)  50,8%

5 Exterion Media (Out of Home)  49,1%

6 Hillenaar Outdoor (Out of Home)  48,7%

7 DPG Media - voorheen De Persgroep - dagbladen (Print Media) 48,2%

8 Qmusic (Audiovisuele Media)  43,4%

9 Adfactor (Online)  40,6%

10 Promille Media - huis-aan-huisbladen (Print Media) 40,0%

TOONAANGEVEND - ALLE RESPONDENTEN   
1 Exterion Media (Out of Home)  44,6%

2 DPG Media - voorheen De Persgroep - dagbladen (Print Media)  35,1%

3 Talpa Network (TV) (Audiovisuele Media) 34,1%

4 JCDecaux Nederland (Out of Home)  33,3%

5 Talpa Network (radio) (Audiovisuele Media) 27,5%

6 Sanoma (Print Media)   26,4%

7 Google (Online)  26,0%

8 Facebook (Online)  22,2%

9 RTL (Audiovisuele Media)  21,8%

10 Interbest (Out of Home)   21,7%

SUBCATEGORIEËN
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 MEDIA
DIGITAL

DATA
ONDERZOEK

STUDIOZIGT.NL

MEER
DAN EEN 

MEDIABUREAU
ZIGT is mediabureau van het jaar 
2019. Daar zijn we heel trots op. 

Maar eigenlijk zijn we veel meer 
dan een mediabureau. Media is 

onze grootste pijler, maar we zijn 
net zo goed een digital bureau, 

data adviseur, onderzoeksbureau 
en een productiestudio. 

Vijf pijlers, één ZIGT. 
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Vorig jaar verscheen een geheel 
vernieuwde versie van het jaarlijkse 
Kerstrapport, waarin de kwaliteit van 
de dienstverlening in de mediasector 
wordt beoordeeld door adverteerders, 
mediaplanners en media-exploitanten. 
Een verbeterde opzet, met de intentie 
om hier de komende jaren weinig aan 
te veranderen. Dat doen we dit jaar dan 
ook niet, op één ding na: de naamswij-
ziging in Media Report.

De opzet is hetzelfde als vorig jaar. We 
onderscheiden de heldere categorieën 
mediatypen: Audiovisueel (waaronder 
TV, radio en bioscoop vallen), Print (dag-
bladen, huis-aan-huisbladen, publieks-
bladen en vakbladen), Out Of Home en 
Online.  

De KPI’s waarop we de responden-
ten vragen de bedrijven per sector te 
beoordelen, zijn: de algehele waardering 
en een keuze voor het meest innovatie-
ve, meest klantgerichte en het meest 
toonaangevende bedrijf. De laatste 
wordt gevraagd uit alle bedrijven die 
in de markt actief zijn, de overige KPI’s 
alleen voor bedrijven waarmee het af-
gelopen jaar zakelijk contact was. 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 media-
bureaus zijn online ondervraagd via 
een uitnodigingsmail of een pop-up 
op adformatie.nl. Dubbele en onjuiste 

ONDERZOEKS-
VERANTWOORDING

deelnames zijn niet meegenomen in verdere analyse. 
Het veldwerk is gedaan in de periode van 9 oktober tot 
en met 4 november 2019 en, zoals voorgaande jaren, 
verwerkt door marktonderzoeksbureau Ipsos.
 
Respons
In totaal zijn de antwoorden van 303 functionarissen 
in het onderzoek meegenomen; 113 adverteerders, 72 
mediaplanners en 118 media-exploitanten. De beoorde-
ling van de media-exploitanten is gedaan door adver-
teerders en mediaplanners die in 2019 zakelijk contact 
hebben gehad met één of meer exploitanten. De beoor-
deling van de mediabureaus is gedaan door exploitan-
ten en adverteerders die in 2019 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 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 over-
zicht. Voor vermeldingen in de subgroepen adverteer-
ders, mediaplanners en exploitanten geldt een onder-
grens van n=6 per groep. 

HET 35E KERSTRAPPORT WORDT HET 
EERSTE MEDIA REPORT

TEKST MAARTEN HAFKAMP


