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Hallo lezer!

Welkom bij Media Update nummer 16. Het nieuwe jaar is onstuimig begonnen. Het land
ging van lockdown naar gedeeltelijk weer open, een nieuw kabinet, maar ook een
verschrikkelijk schandaal bij The Voice Of Holland. Terugkijkend op 2021 was het een
bijzonder jaar met sportevenementen die mediaconsumptie omhoog stuwden en
versoepelingen met juist het omgekeerde effect.
Martijn Vlasblom
Strateeg

Niet alleen mediaconsumptie, maar ook consumentengedrag en de mediabestedingen van
adverteerders waren onderhevig aan verandering. Daarom zullen we hier zoals altijd
dieper op ingaan in deze update.

We beginnen met een blik op de misstanden bij TVOH vanuit mediabereik. Daarna volgt
een update van de ontwikkelingen in de retail en het consumentengedrag. Vervolgens
brengen we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de mediaconsumptie van
consumenten. We sluiten af met de mediabestedingen, die bij de laatste lockdown
opvallend weinig schommelen.

Robbert van der Hulst
Strateeg
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Media: misstanden TVOH vanuit mediabereik perspectief: bruto bereik 570 miljoen*
Online buzz TVOH misstanden | Statistieken
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Martijn Vlasblom

Er werden afgelopen week zo’n 30.000 berichten geplaatst omtrent de misstanden bij de TVOH. Deze berichten brachten een enorme discussie
op gang, die zich laat vatten in 250.000 online reacties. Het indicatieve bruto bereik (gemiddeld bereik van alle bronnen bij elkaar opgeteld)
komt uit op een duizelingwekkend getal van 570 miljoen views. Er is goed te zien hoe de berichtstroom langzaam op gang kwam richting de
BOOS-uitzending. De algemene discussie die na de aflevering ontstond laat zien dat dit probleem veel groter is dan alleen bij TVOH.

Strateeg

Bron: Coosto 2022 | * Bruto bereik d.m.v. optelling individueel bereik van bronnen
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Media: BOOS-uitzending behaalt 5 miljoen videoviews op YouTube in eerste 2 uur
BOOS op YouTube

Martijn Vlasblom

TV kijkcijfers | 21 januari 2022

Met 5 miljoen views in de eerste twee uur en vier dagen later bijna het dubbele aantal views (9,6 miljoen) is dit uiteraard de best scorende
aflevering van het online programma ooit. Of deze kijkers de volle 90 minuten hebben gekeken is de vraag, maar het komt qua kijkers dicht
in de buurt van een WK-finalewedstrijd uit 2014 (wel berekend over 90 minuten). Groot verschil: die werd op tv uitgezonden, wat bij BOOS
uiteraard niet het geval is. Ondertussen probeert RTL het gat van TVOH op te vangen met ‘I Can See Your Voice,’ een programma dat
gemiddeld 1,1 miljoen kijkers trok vs. 1,7 miljoen voor TVOH.

Strateeg

Bron: Socialblade 2022 | YouTube 2022 | SKO 2022
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Retail: grote retailers gaan nog sneller bezorgen, winkelstraten nog niet op oude niveau
Retailers & on-demand bezorging

Martijn Vlasblom

Drukte winkelstraten nog niet op niveau

Steeds meer retailers spelen in op de trend van ‘on-demand bezorging.’ De Bijenkorf gaat opties aanbieden om dezelfde dag nog te
bezorgen met een fietskoerier, terwijl Jumbo een strategische samenwerking met flitsbezorger Gorillas aangaat. Fysieke winkels mochten
onlangs weer gedeeltelijk open: de drukte in winkelstraten nam uiteraard toe en veel mensen zochten de winkelgebieden op. Vergeleken
met de winkelstraatdrukte voor corona lag in het weekend van 15/16 januari het verkeer echter nog altijd op -50%.

Strateeg

Bron: Retalltrends 2022
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Consumentengedrag: online betalen stijgt door, offline nog niet op pre-corona niveau
Online betalen
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Martijn Vlasblom

De stijgende trend in online bestellen en betalen zet in 2021 verder door. Zowel het aantal transacties (+14%) als de online bestedingen (+20%)
namen toe. Hierbij is het goed om te beseffen dat het aantal betalingen in webwinkels ongeveer een tiende is van het aantal betalingen aan de
kassa. Het aantal pinbetalingen aan de kassa bleef steken op hetzelfde niveau als vorig jaar, al namen de bestedingen licht toe (+5%). Het
aantal contante betalingen aan de kassa veranderde nauwelijks.

Strateeg

Bron: Betaalvereniging Nederland 2021
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Televisie: kijktijd tv daalt naar 154 minuten, toename in uitgesteld kijken
Kijktijd tv-zenders | All day
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De kijktijd naar tv-zenders laat na een hoge piek - de sportzomer van 2021 - helaas weer een flinke afname t.o.v. de voorgaande twee jaren
zien. De gemiddelde kijktijd over heel 2021 is daarmee 6 minuten minder dan over 2020 (160 min. in 2020 en 154 min. in 2021). De daling
in kijktijd naar tv-zenders in de laatste twee kwartalen is te verklaren door het versoepelen van de coronamaatregelen, waardoor er minder
media wordt geconsumeerd (ook waarneembaar bij streamingsdiensten). Uitgesteld kijken (binnen 6 dagen) laat daarentegen wel een
stijging zien van +17%.

Bron: SKO, 2019-2021 | SKO Jaarrapport 2021
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Radio: luistertijd onder het hoge 2020-niveau, luisteren via internet blijft populair
Luistertijd per locatie | 2021 vs. 2020 | Per periode
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We zien de luistertijd naar radio in 2021 afnemen in vergelijking met 2020, maar er is een vrij stabiele trend over het jaar heen. Doordat men
tijdens de laatste lockdown weer minder ‘op de weg’ was, is er een afname in auto/spitsuren tijdvakken te zien (waarneembaar in afname FM
luisteren). Aan de andere kant neemt het luisteren via internet onder de meeste groepen juist weer significant toe, te verklaren doordat men
thuis de radio op de achtergrond aan heeft staan.

Strateeg

Bron: NLO, 2020/2021

Anders/onbekend

DAB+

Internet

FM/kabel

Anders/onbekend

DAB+

Internet

DAB+

0

Internet

24
22

20

FM/kabel

40

FM/kabel

0

60

Robbert van der Hulst

+28%

+16%

Anders/onbekend

Minuten per dag

Radio luistertijd per ontvangstwijze | 2021 vs. 2020

Media Update #16, week 4, 2022

Social: social platformen stabiliseren, Facebook zet in op metaverse
Dagbereik per social platform | Per maand | 6+
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Robbert van der Hulst

De groei van de meeste social platformen lijkt te stagneren en toont zelfs in de zomer (sportzomer) een tijdelijke dip. TikTok leek in het
derde kwartaal van 2021 naar Pinterest toe te groeien, maar is na de zomer op een stabiel dagbereik blijven hangen. Met de lancering van
metaverse is het de vraag hoe het social dagbereik, voornamelijk dat van Facebook, zich ontwikkelt in 2022.

Strateeg

Bron: GfK DAM, 2020/2021 | RTL Nieuws

Media Update #16, week 4, 2022

OOH: aantal reisbewegingen daalde weer tijdens laatste lockdown
Openbaar vervoer & parken
Ingang lockdown

Robbert van der Hulst

Retail, recreatie, restaurants & supermarkten
Ingang lockdown

De lockdown die 19 december 2021 van start ging, zorgde samen met de Kerstvakantie voor een daling in het aantal reisbewegingen. Dit was
vooral bij het openbaar vervoer en retail & recreatie te zien. Als logisch gevolg namen de reisbewegingen naar supermarkten juist toe.
Mensen bezochten tijdens de lockdown vaker parken, een ontwikkeling die we tijdens eerdere lockdowns ook zagen.

Strateeg

Bron: Google Mobility Report 2022, baseline = pre-covid period
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Mediabestedingen: meeste branches laten groei zien over 2021

Bruto mediabestedingen
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De mediabestedingen zijn in 2021 goed hersteld en laten zelfs in het laatste kwartaal hogere bestedingen zien in vergelijking met de
voorgaande twee jaren. Op brancheniveau zien we dat de trend in de categorie ‘Retail’ verder heeft doorgezet en daarmee op +18% meer
bestedingen t.o.v. 2020 uitkomt (tevens fors meer in vergelijking met 2019). Branches die in 2021 minder hebben besteed zijn voeding, horeca
en transport.

Strateeg

Bron: Nielsen Bruto Mediabestedingen 2019-2021, excl. Internet bestedingen
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De misstanden bij de TVOH hebben een groot deel van Nederland een week lang in hun greep
gehouden. We hebben gezien dat zowel de discussie als een online programma een ongekend
bereik kunnen behalen.
Het effect van lockdowns en versoepelingen op mediaconsumptie volgde in 2021 de inmiddels
bekende patronen. Wel lijkt het effect minder sterk te zijn. Dit kan deels gewenning zijn. Het
(negatieve) effect op de mediabestedingen is zelfs in de laatste lockdown helemaal niet meer
zichtbaar. Dit laat zien dat we ons hebben aangepast aan de omstandigheden en dat het leven
doorgaat. In 2022 zal dit beeld niet anders zijn met aan de ene kant grote sportevenementen
en aan de andere kant de onzekerheid van de pandemie. Trends in consumentengedrag zullen
doorzetten en uitmonden in de nieuwe standaard.
We blijven de ontwikkelingen uiteraard op de voet volgen. Wanneer het nodig
is, zullen we een nieuwe update publiceren. Alle voorgaande media-updates
zijn te downloaden op: m2media.nl/corona-media-updates.

Tot ziens!
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