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Januari 2020



PROGRAMMA

RUUD VAN OS - Contentmanager Rijnmond
=> over Rijnmond, wie wij zijn, onze visie, onze regio
E: ruud.van.os@rijnmond.nl

RICHARD VERGEER - Commercieel manager Rijnmond
=> over nieuw bij Rijnmond, bereik en cijfers
E: richard.vergeer@rijnmond.nl

MARCO KROSING - Managing partner makeyourmedia
=> over effectief adverteren en de inzet van de reclame euro
E: marco@makeyourmedia.nl

LIESBETH GOUDA - Owner Another Brand Story
=> over Business Branding, Storytelling en merkpositionering 
E: liesbeth@anotherbrandstory.nl

BORREL & BITES 

mailto:richard.vergeer@rijnmond.nl


Een impressie van Rijnmond

De Rijnmond video is te zien op 
www.rijnmondinzaken.nl

https://docs.google.com/file/d/1qZs0u16nRG6CZXbMO__xXuntzidHvEmi/preview


Nieuw bij Rijnmond



Rijnmond logo (september 2019)

van oud naar nieuw



Rijnmondinzaken.nl (maart 2020)



Rijnmondinzaken.nl.

Waarom rijnmondinzaken? 

1. Rijnmond.nl is gericht op dagelijks nieuws, lokale en regionale actualiteiten en verhalen uit ons 
verzorgingsgebied, en valt binnen de regels van de Mediawet,

2. Rijnmondinzaken.nl biedt meer creatieve- en content mogelijkheden voor en door partners    
Doel => b2b gericht op zakelijke markt en onderlinge verbinding. Legt bijvoorbeeld ook een 
verbinding tussen bedrijven en scholen (voor stage posities bijvoorbeeld),

3. Rijnmondinzaken.nl is (wordt) een centraal domein waar partners informatie, kennis en zakelijk 
nieuws kunnen plaatsen die dan door Rijnmond verder breed gecommuniceerd kan worden. 

Rijnmondinzaken.nl (maart  2020)



Rijnmondinzaken.nl (maart 2020)

Uitgebreide informatie 
over adverteren, 
technische specificaties, 
partner-informatie, 
video’s, content, 
podcast’s, evenementen



Rijnmondinzaken.nl (maart ‘20)

website gekoppeld aan;
- nieuw CRM systeem 
- analytics informatie
- mail systemen
- leadmanagement



Rijnmondinzaken.nl.

Via Display
Relevante artikelen
Social Media
RTV campagne
Media sites / PR
etc, etc

Start promotie maart 2020



Rijnmondinzaken.nl.Rijnmond verbouwing (gereed december 2019)

- Vier maanden stof, stofzuigers, hamers en herrie,
- Van oud bruin naar kleur(rijk),
- Meer transparant en van buiten naar binnen.



Rijnmondinzaken.nl.Rijnmond VIP (sinds november 2019)

- Structureel communiceren in de regio,
- Meerdere partner voordelen.



Bereik & bereikcijfers 2019



Rijnmond regio

Bron: Google Analytics

Recente cijfers januari 2020 
TIEN MILJOEN SESSIES PER 
MAAND



WEBSITE

Bron: Google Analytics

     MEEST GELEZEN BERICHTEN 2019

• Oktober ’19: Rotterdams echtpaar woont 
maandenlang in tentje langs A20 – 281.719 
weergaven

• December ‘19: Vader vertelt heftig verhaal gedode 
Negar 23 – 194. 617 weergaven

• November ’19: Vrouw pint 7000 euro van rekening 
slachtoffer – 162.455 weergaven

• September ’19: Agent tegen de vlakte geslagen 
door deelnemer trouwstoet  - 149,967

• Oktober ’19: Voor het leven getekend na een ruzie 
om niks - 140,426



APP
      MEEST GELEZEN BERICHTEN 2019

• Oktober ’19: Rotterdams echtpaar woont 
maandenlang in tentje langs A20 – 281.719 
weergaven

• Augustus ’19: Agent tegen de vlakte geslagen door 
deelnemer trouwstoet – 136.690 weergaven

• September ’19: Familie knock-out geslagen agent 
doet oproep aan dader en publiek – 99.905 
weergaven

Bron: Google Analytics, sinds nov Google Firebase



WEB, APP & NOS
TOELICHTING

December was een goede maand voor Rijnmond. 
Wij sluiten het jaar af met ruim 10 miljoen bezoeken, 
een record. 

Het totaal aantal bezoeken werd 103 miljoen, een groei 
van 20% ten opzichte van 2018.

Bron: Via Tim Zunneberg - Google Analytics



FACEBOOK

Bron: Facebook Insights

Landelijk daalt in 2019 het aantal Nederlandse gebruikers met 
6% t.o.v. 2018. De daling in volgers bij Rijnmond is in lijn met de 
landelijke daling. 

TOP 3 BERICHTEN DECEMBER

• De Iraanse Negar werd vorige week dood in een flat in 
Hendrik-Ido-Ambacht gevonden. -> 1.203.260 mensen bereikt

• Papendrechtse woont in huis van 25 vierkante meter –> 
520.066 mensen bereikt

• Verkeersinfarct door Ongeluk A15 Vaanplein
-> 429.387 mensen bereikt



YOUTUBE

Bron: YouTube Studio

YouTube doet het goed in Nederland. Het aantal gebruikers steeg 
in 2019 met 9% t.o.v. 2018. Rijnmond stijgt mee. 

Piek in september: Bruidegom opgepakt voor beïnvloeden 
getuigen mishandeling agent bij trouwstoet – 531.721 views
 



INSTAGRAM

Instagram is een kanaal dat groeit. Dagelijks maken 
ruim 2,7 miljoen Nederlanders gebruik van dit 
medium. In 2018 waren dit er 2,1 miljoen*. 

Ook bij Rijnmond stijgt het aantal Instagramvolgers.
 
In januari waren dit er 23.159, in december zijn dit er 
29.160. 

Wereldwijd ligt het groeipercentage op 20%*. 

De stijging in december bij Rijnmond t.o.v. januari is 
25%. 



TWITTER
Twitter is een medium met landelijk een lichte daling 
van 10% (t.o.v 2018)* in het dagelijkse gebruik. 

Het Twitteraccount laat vanaf januari een hele lichte 
stijging (1,2% t.o.v. januari ‘19) in het aantal volgers 
zien. Berichten op Twitter worden automatische 
doorgeplaatst via de newsroom en niet handmatig 
geselecteerd.  



TV

* halfuursprogrammering

WEEK PROGRAMMA DATUM BEREIK N=

41 Het geheim van de Tarwewijk * 12 okt 175.000 29

42 FC Rijnmond ma 14 okt 181.000 30

43 Bureau Rijnmond 24 okt 173.000 29

44 FC Rijnmond ma 28 okt 253.000 42

45 De Terugkeer 9 nov 189.000 31

46 Rijnmond Nieuws * 13 nov 171.000 28

47 FC Rijnmond vr 22 nov 202.000 34

48 De Terugkeer 30 nov 197.000 33

49 FC Rijnmond 2 dec 165.000    27

50 Rijnmond Nieuws 10 dec 167.000 27

51 Groot niet te vermijden #1 (Jules Deelder) 21 dec 248.000 41

52 Rijnmond Nieuws 27 dec 187.000 28

RIJNMOND PROGRAMMA’S MET 100.000+ KIJKERS



RADIO

Het totale marktaandeel van Radio Rijnmond is in deze 
meetperiode (oktober - november) licht gedaald van 7,9% 
naar 7,6%.

Gemiddeld marktaandeel is 8%



RADIO

Vóór op NPO 1 - Nieuws

We behouden onze voorsprong op NPO Radio 1 in 
de regio. 

Het verschil was in laatste maanden
van vorig jaar klein, maar loopt nu weer iets uit. 




