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Hallo lezer!
Welkom bij de vernieuwde Media Update van M2Media. Waar we voorheen een update
uitbrachten bij belangrijke ontwikkelingen, zullen we vanaf nu elk kwartaal een update
uitbrengen. In de kwartaalupdate focussen we ons op de trends en ontwikkelingen van het
afgelopen kwartaal, waarbij we streven om de meest recent beschikbare data te gebruiken.
Martijn Vlasblom
Strateeg

Sinds de laatste update (begin 2022) is de wereld compleet veranderd. Corona is meer naar de
achtergrond verschoven, maar daar hebben we een vreselijke oorlog en onzekere economie voor
teruggekregen. Al deze externe factoren hebben invloed op consumentengedrag, mediabestedingen en mediaconsumptie. Daarom zullen we hier, zoals jullie van ons gewend zijn, dieper
op ingaan in deze update.

We beginnen met een blik op de economie en het consumentenvertrouwen. Daarna volgt een
update van de ontwikkelingen in consumentengedrag en de retailbranche. Dit koppelen we aan
de mediabestedingen, om vervolgens af te sluiten met de laatste ontwikkelingen in de
mediaconsumptie van consumenten.

Robbert van der Hulst
Strateeg
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Consumentengedrag: ondanks hogere consumptie daalt het consumentenvertrouwen
Verandering in consumptie | Q1 2022 vs. Q1 2021

Martijn Vlasblom

Consumentenvertrouwen | t/m juni 2022

De consumptie van Nederlanders nam in het eerste kwartaal van 2022 fors toe, mede door de hoge prijzen (energie) maar ook door het
verdwijnen van de coronamaatregelen (horeca, recreatie, kledingwinkels etc.). Het consumentenvertrouwen zat daarentegen al in een
neerwaartse trend, maar is nog verder verslechterd door de inflatie en oorlog in Oekraïne. Consumenten zijn pessimistischer over zowel hun
financiële situatie en vinden we het geen gunstige tijd voor grote aankopen.

Strateeg

Bron: CBS 2022
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Consumentengedrag: online bestedingen nemen toe, maar jongeren kopen iets minder vaak online
Online bestedingen | Q1 2019-2022

Martijn Vlasblom

Online aankoopfrequentie | 2022

Door een sterke groei bij de online bestedingen aan diensten (o.a. reisbranche) groeiden de totale online bestedingen verder door in Q1 2022.
De online bestedingen aan producten daalde wel door het wegvallen van de coronamaatregelen, maar zijn nog ver boven het pre-corona
niveau. Dit zien we ook terug in de online aankoopfrequentie: deze daalt iets in 2022, maar is nog boven 2019. De blijvende impact van corona
op de online aankoopfrequentie is hier goed zichtbaar. Op doelgroepniveau kopen vooral jongeren iets minder vaak online dan in 2021.

Strateeg

Bron: Thuiswinkel Markt Monitor Q1 2022 | What’s Happening Online, Ruigrok Netpanel 2022
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Retail: food-bezorging groeit, maar consument gaat liever naar de fysieke winkel om te shoppen
Retailers & on-demand bezorging

Consument gaat liefst naar fysieke winkel

64% van Nederland heeft voorkeur
voor de fysieke winkel

Martijn Vlasblom

De food-bezorgmarkt is inmiddels uitgegroeid tot een serieuze markt die goed is voor bijna 11 procent van de totale foodmarkt. Door
corona is de markt in een groeiversnelling terechtgekomen. Niet alleen flitsbezorgers zijn ingestapt, ook de grote supermarkten zijn met
alternatieven gekomen om maaltijden en voedsel (snel) te bezorgen. Flitsbezorgers hebben het momenteel wat zwaarder omdat de
coronapiek voorbij is. Wanneer het echter om shoppen gaat, kiest 64% van Nederland toch liever voor een fysieke winkel. Het ‘menselijk
contact’ en de ‘beleving’ worden als voornaamste redenen genoemd.

Strateeg

Bron: NU.nl 2022 | NOS.nl 2022 | Retailtrends & Adyen 2022
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Mediabestedingen: meeste branches laten groei zien over eerste 5 maanden van 2022
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De mediabestedingen liggen, in lijn met de stijgende consumptie, gemiddeld 10% boven het niveau van 2021. We zien dat tegelijk met het
wegvallen van de coronaregels, adverteerders de consument weer extra willen bereiken. Retail groeit als branche nog verder, waar zowel
fysieke als e-commerce retailers verantwoordelijk voor zijn. Toerisme en recreatie neemt toe met 124% en dat is logisch, gezien het feit dat
reizen weer mogelijk werd. Ook zien we een stijging binnen de categorie Overig, waar o.a. de online-gambling-partijen onder vallen.

Strateeg

Bron: Nielsen Bruto Mediabestedingen 2021-2022, excl. Internet bestedingen
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Mediabestedingen: OOH stijgt het hardst, nieuwe & bestaande adverteerders op TV

Bruto mediabestedingen
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Bestedingen per mediumtype | 2022 vs. 2021 | Jan t/m mei
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De bestedingen nemen toe over vrijwel elk mediumtype, waarbij Out Of Home het hardst stijgt. Ook de TV-bestedingen nemen toe, waar we
zien dat het deels om nieuwe toetreders, maar ook om bestaande bedrijven gaat. Toerisme, online-gambling-partijen, foodbezorgers, VODdiensten en e-commerce bedrijven voeren de top 15 aan. De stijgende vraag naar TV-GRP’s gaat samen met de dalende kijktijd op TV voor extra
drukte zorgen in het najaar. Het WK zal de GRP-voorraad iets doen verruimen, maar niet voldoende om de schaarste op te lossen.

Strateeg

Bron: Nielsen Bruto Mediabestedingen 2019-2022, excl. Internet bestedingen | Screenforce 2022

Media Update Q2 2022

Televisie: kijktijd staat onder druk vergeleken met coronajaar 2021
Kijktijd TV-zenders | All day

Kijktijd naar kijkmoment | SKO
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Vergeleken met 2021 (coronamaatregelen, Sportzomer) ligt de kijktijd dit jaar in vrijwel alle maanden lager. Dit is ook zichtbaar bij de
kijktijd naar VOD-streamingdiensten. Het TV-scherm staat dus minder lang aan, wat logisch te verklaren is nu mensen eropuit trekken
(shoppen, recreatie, horeca). De dalende kijktijd heeft een negatieve invloed op de voorraad van TV-GRP’s, die richting eind van het jaar
nog meer gewild zijn. Hierdoor verwachten we een drukker najaar op de TV-markt met schaarste als gevolg, die prijzen verder zal doen
opdrijven.
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Televisie: VOD-diensten komen met goedkoper abonnement inclusief advertenties
Netflix en Disney+ komen met advertenties

Nederlanders overwegen goedkoper abonnement

46% van Nederland overweegt
een goedkoper abonnement met
reclames te nemen.

Martijn Vlasblom

Grote VOD-diensten als Netflix en Disney+ willen dit jaar nog goedkopere abonnementen met advertenties lanceren. Inflatie, forse
concurrentie en het delen van accounts zijn genoemde oorzaken. Voor adverteerders is dit een enorme kans om in de toekomst de doelgroep
op het TV-scherm te bereiken als deze naar bijvoorbeeld Netflix kijkt. Volgens een recent onderzoek van Momentive overweegt 46% van
Nederland een goedkoper streamingabonnement met reclames. Onder Millennials is dit percentage nog hoger: maar liefst 58%.

Strateeg

Bron: Telecompaper 2022 | RTL Nieuws 2022
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Radio: luistertijd terug naar 2019-niveau, digitaal luisteren groeit door
Luistertijd per locatie | 2022 vs. 2021 | 10 jaar e.o.

Radio ontvangstwijze | 2022 vs. 2021 | april-mei
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De luistertijd naar radio ligt lager vergeleken met coronajaar 2021. We zien Thuis luisteren fors afnemen sinds we naar kantoor/school mogen
en de luistertijd op werk/school stijgt niet in gelijke mate mee. Thuis was het dus makkelijker om de radio aan te zetten dan op kantoor. Op
totaalniveau ligt de luistertijd op vergelijkbare hoogte als in 2019. De trend om radio via digitale kanalen te luisteren zet door. Vergeleken
met dezelfde periode in 2021 luisteren we meer via internet en via DAB+. Deze stijging is met name opvallend voor de oudere doelgroep 50+.

Strateeg

Bron: NLO, 2021-2022
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Digitale audio: het wordt druk op de markt voor digitale audio
GfK: “Podcastbereik stijgt”

Nieuwe toetreders op de audiomarkt

Het Deense ‘Podimo’ kende
een vlammende start met
20% marktaandeel

Het Nederlandse ‘Fluister’ wordt
een samenwerkingsverband van
een aantal NL uitgevers.

Het Zweedse ‘PodMe’, een directe
concurrent van Podimo, komt na de
zomer naar Nederland.

Martijn Vlasblom
Strateeg

In mei 2022 luisterden volgens GfK 1,3 miljoen mensen naar podcasts. Grootste podcastaanbieder Spotify werd echter niet meegenomen in dit
onderzoek, hetgeen betekent dat hier een megagroot stuk van de taart mist. En dat is jammer, want er gebeurt veel op de digitale audiomarkt in Q2.
Podcastplatform Podimo werd gelanceerd in Nederland en nam uitgever Dag & Nacht Media over. Daarnaast werd het Nederlandse streamingplatform
‘Fluister’ aangekondigd, dat onder andere luisterboeken, e-books en podcasts aanbiedt. Tenslotte heeft het Zweedse ‘PodMe’ aangekondigd na de
zomer in Nederland te lanceren. Het wordt dus nog drukker op de markt van digitale audio.

Bron: Nu.nl, 20 juni 2022 | Adformatie, mei 2022
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Social: TikTok bereikt dagelijks meer mensen dan Pinterest
Dagbereik per social platform | per maand | 6+

Metaverse hype | TikTok i.p.v. Google
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Met het opheffen van de coronaregels dalen sommige platformen (Instagram, YouTube, LinkedIn) iets in dagbereik. Bij TikTok lijkt dit geen probleem te
zijn: het platform groeit gestaag verder waardoor het Pinterest passeert. Dat TikTok geen hype is weten we al langer, maar dat het mogelijk
concurrentie is voor Google, is nieuw. Bekende TikTokkers posten onlangs de boodschap ‘I don’t Google anymore, I TikTok’, en dat zorgde voor enorme
buzz en interactie. Daarnaast een verfrissend bericht: slechts 2% van jongeren in Nederland bezoekt de Metaverse. Het plaatst de hype rondom de
Metaverse in perspectief en laat zien dat het op dit moment vooral toekomstmuziek is. Ook de populariteit van NFT’s is sterk afgenomen.

Strateeg

Bron: GfK DAM, 2021-2022 | RTL Nieuws 2022 | WPK Jongerenonderzoek 2022 | Emerce 2022
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OOH: regionale verschillen in filedruk, OV-reizen nog niet op oude niveau
Minder files maar wel regionale verschillen

Check-ins openbaar vervoer

OV check-ins in mei 2022 nog
23% onder het niveau van 2019

Robbert van der Hulst
Strateeg

Langzaam maar zeker verplaatsen de meeste mensen zich weer als voorheen. De drukte op de weg ligt op 97% van 2019. Echter zijn er wel
regionale verschillen in de filedruk te zien en is het openbaar vervoer nog niet helemaal terug op het oude niveau. De voornaamste reden is
het thuiswerken dat bij sommige bedrijven (vooral in de dienstensector) een vast onderdeel is geworden. Hierdoor is de filedruk rondom
bijvoorbeeld Amsterdam een stuk lager dan rondom Rotterdam.

Bron: NU.nl 2022 | CBS 2022
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Mediaconsumptie zomer: Nederlanders zijn goed te bereiken tijdens de vakantieperiode
Nederlanders op zomervakantie
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Zomer

Vaak wordt gedacht dat je Nederlanders niet goed kan bereiken in de zomer. Het tegendeel is echter waar, omdat niet iedereen tegelijk op
vakantie gaat. De piek van de vakantie is vaak 3 weken, waarin maximaal 10%-14% van NL tegelijk op vakantie is. Het weekbereik van televisie
en radio daalt licht. Andere mediumtypen stijgen juist iets in de zomer; bijvoorbeeld social media, online nieuwsplatformen en magazines.
Samen met de lagere prijzen van media in de zomer en afwezigheid van concurrenten is dit dus een kansrijke periode voor marketeers.

Strateeg

Bron: CBS 2016 | M2Media 2022
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Adverteerders volgen traditioneel gezien de consument en dat zien we terug in de
mediabestedingen. Sinds de coronamaatregelen zijn vervallen consumeren we meer en wordt
er meer geadverteerd. De toekomst blijft echter zeer troebel met een mogelijke recessie die
ons boven 't hoofd hangt. Hoe zwaar een recessie wordt, hangt af van verschillende factoren,
en die hebben weer een andere impact op de consument en daarmee op de advertentiemarkt.

Martijn Vlasblom
Strateeg

In mediaconsumptie zien we ook de impact van het afschaffen van de lockdown. Consumenten
besteden de tijd die ze hebben weer anders en zijn nog volop bezig met het inhalen van hun
sociale agenda. Ook trekken we er weer meer op uit. Dit zorgt voor een dalende trend in
bijvoorbeeld televisie- en radioconsumptie. Omdat de vraag vanuit adverteerders niet afneemt
maar juist stijgt, wordt het najaar een drukke periode waarbij de schaarste van TV-GRP’s
wederom het gesprek van de dag zal zijn. Adverteerders kunnen hier alvast op inspelen door te
kijken naar alternatieve mediumtypen en andere kanalen om hun boodschap bij de doelgroep
te krijgen.
We blijven de ontwikkelingen uiteraard op de voet volgen. Na afloop van het
volgende kwartaal zullen we een nieuwe update publiceren. Alle voorgaande
media-updates zijn op onze website te downloaden. Of volg ons op LinkedIn om
op de hoogte te blijven van alles wat er speelt.
Tot ziens!

Robbert van der Hulst
Strateeg
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