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Hallo lezer!

Welkom bij media update nummer 10. Sinds de laatste update van week 32 is er 
veel gebeurd. De zomer is inmiddels voorbij en het aantal corona-gevallen is 
zodanig toegenomen, dat we te maken hebben met nieuwe maatregelen, zeker 
na de aankondigingen in de persconferentie van gisteravond, dinsdag 13 oktober. 
Zo werken we allemaal weer thuis, gaat de horeca weer dicht en mogen we niet 
meer sporten in teamverband. Thuiswerken betekent minder reisbewegingen en 
meer tijd om thuis door te brengen. Tijd kan maar één keer besteed worden, is 
dat aan media?

We zien bij een aantal mediumtypen een licht positieve ontwikkeling ontstaan in 
mediaconsumptie. Daarnaast vragen we een aantal experts in de markt naar hun 
verwachtingen voor dit najaar.

We beginnen met een update van de ontwikkelingen in consumentengedrag. 
Vervolgens kijken we naar de creatives, waar het aantal corona-creatives sterk 
gedaald is. Daarna brengen we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in 
de mediaconsumptie van consumenten. We sluiten af met de mediabestedingen 
en een wijze les van marketingprofessor Mark Ritson.

Robbert van der Hulst
Insights Director

Matthijs Roumen
Strategy Director
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Consumentengedrag: wat is anders bij de tweede golf?

Tijdens de eerste lockdown werden veel mensen verrast door de omstandigheden en schommelden hun emoties en gedrag 
tussen zes fases. In deze tweede gedeeltelijke lockdown verwachten we dat dit een stuk minder zal zijn. We weten 
grotendeels waar we aan toe zijn en hoe we bepaalde aanpassingen kunnen maken in ons leven. Hierdoor zal een tweede golf 
anders worden ervaren en zullen consumenten beter voorbereid zijn.

Zes fases consumentengedrag bij eerste lockdown Wat verwachten de experts?

Bron: Kantar COVID-19 barometer, wave 7 (18 juli 2020) | NU.nl, 7 oktober 2020: “Consumenten pinnen minder tijdens tweede coronagolf”.

Over supermarktbezoek: “Mensen gaan minder vaak, maar als ze 
gaan, besteden ze meer. Hierdoor kan het zijn dat het aantal 
pintransacties daalt, maar de totale bestedingen op peil blijven of 
zelfs groeien.”

“De daling van het aantal transacties komt door het goede weer, 
waardoor er minder pinbetalingen werden gedaan in bijvoorbeeld 
kledingzaken en woonwinkels.”

“Het is nog te vroeg om conclusies te trekken. Sowieso lijkt de huidige 
trend (nog) niet op de grote beweging van eerder dit jaar, toen er wel 
forse effecten te zien waren."

1. Onzekerheid

2. Voorbereiding

3. Aanpassing

4. Acclimatiseren

5. Doorzetten

6. Anticiperen

• Angst, Ongeloof, Fake news, Geruchten

• Plannen veranderen, Hamsteren, Voorraden opbouwen

• Nieuwe routines ontwikkelen, Nieuwe dingen uitproberen

• Gewenning, Focus op dagelijkse uitdagingen

• Omgaan met spanningen in huiselijke en relationele 
sferen, Moedeloosheid

• Geruststelling door signalen van heropening, Nieuwe 
zorgen, zoals baanzekerheid en financiële problemen.

Martijn Vlasblom
Insights & Strategy Consultant
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Consumentengedrag: neemt online shoppen verder toe?

In eerdere updates zagen we al dat er meer online geshopt wordt sinds de coronacrisis. Vooral jongeren 18-34 jaar shoppen 
veel meer online dan voorheen. De tweede golf kan zorgen dat er nog meer mensen online gaan shoppen die dat voorheen 
niet deden, dat mensen meer online gaan besteden dan voorheen en binnen nieuwe productcategorieën. Een groter deel zal 
online blijven shoppen in de toekomst.

Online shoppen In verhouding tot andere activiteiten.

Bron: Kantar COVID-19 barometer, wave 8 (18 augustus 2020), DPG Media, 2020: Corona Invloed op het gedrag van de Nederlandse consument, deel 5.

W8 = 18 augustus 2020
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Martijn Vlasblom
Insights & Strategy Consultant
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Creatives: steeds minder merken zetten een “corona-creative” in

Het aantal corona-creatives op tv & radio is inmiddels sterk gedaald. Op radio is nog een kwart van de top 25 een aangepaste 

commercial, terwijl op tv nog maar 12% van de top 25 een corona-creative is. Wat consumenten willen is nog altijd niet 

duidelijk; een derde van NL vindt dat merken hun reclames niet moeten aanpassen. Een even grote groep vindt juist van wel.

Verwachtingen NL’ers m.b.t. merkcommunicatieAantal corona-creatives | Top 25 | TV & Radio

Bron: Nielsen 2020 | Validators Monitor Consumentengedrag 2020
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Matthijs Roumen
Strategy Director
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Televisie: na zomerdip ligt de kijktijd in september weer hoger dan vorig jaar

De piek in kijktijd naar tv-zenders die we tijdens het begin van de lockdown in maart zagen was van tijdelijke aard; in de 
zomer doken de meeste doelgroepen onder het niveau van 2019. September laat echter een hogere kijktijd zien dan vorig 
jaar in doelgroepen 6+ en 50+. We verwachten door de nieuwe maatregelen en sterke programmering dat de komende 
weken een stijging in kijktijd zal doorzetten.

Kijktijd tv-zenders | 2019 vs. 2020 | All day

Bron: SKO, 4 maart 2019 t/m 2 augustus 2020
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Daphne van de Beek
AV Consultant
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Televisie: Video on Demand blijft populair, stabiliseert op het oude niveau

De kijktijd van Video on Demand op het tv-scherm hebben we tijdens de eerste lockdown zien stijgen en lijkt weer iets te 
stabiliseren. Gemiddeld Nederland 6+ kijkt inmiddels weer even lang naar VOD als begin dit jaar. Desondanks verwachten 
we door slechter weer en mogelijk meer restricties dat ook deze doelgroepen weer zullen stijgen in mediaconsumptie. Ook 
exploitant Ad Alliance, waar het merk Videoland onder valt, verwacht dat de VOD-stijging doorzet in Q4.

Overige kijktijd tv-scherm (o.a. VOD) | 2020 | All day Wat verwachten de experts?

Bron: SKO, 2020
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“Naast de stijging in kijktijd die je normaal gesproken al in Q4 ziet, 

verwachten we in de huidige situatie nog een extra boost, ook in het aantal 
nieuwe abonnees. Vooral omdat we in het in het najaar ons aanbod 
verrijken met mooie Videoland Originals, zoals Lieve Mama en het 3e 

seizoen van Meisjes van Plezier. Met premières van internationale 
kwaliteitsseries als Fargo en The Comedy Rule bieden we precíes de 

premiumcontent waar de consument nu behoefte aan heeft."

Anna-Maria Vujinovic
Director of Sales

Daphne van de Beek
AV Consultant
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Radio: luistertijd nog altijd op hoger niveau dan vorig jaar

De luistertijd van radio ligt zes maanden na de eerste lockdown nog altijd boven het niveau van 2019. Wel zien we de 
grote piek in thuis luisteren afnemen en werd er gedurende de zomer weer meer onderweg geluisterd door mensen die 
naar kantoor gingen. We verwachten dat de laatste ontwikkelingen wederom zorgen voor een stijging in thuis luisteren ten 
koste van “onderweg.” Ook zal radio komende maanden meer beluisterd blijven dan in 2019. 

Luistertijd per locatie

Bron: NLO: februari-aug & 2020 

148

88

28

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

feb-mrt mrt-apr apr-mei mei-jun jun-jul jul-aug

M
in

ut
en

 p
er

 d
ag

Luistertijd 2019 Luistertijd 2020 Luistertijd thuis 2019 Luistertijd thuis 2020 Luistertijd onderweg 2019 Luistertijd onderweg 2020

Daphne van de Beek
AV Consultant
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OOH: aantal passanten JCDecaux daalt minder hard ondanks nieuwe maatregelen

De recente aanscherping vanuit de overheid om thuiswerken de norm te maken had direct zichtbaar effect op het aantal passanten van de 
digitale objecten van JCDecaux. De dip is echter een stuk minder scherp dan bij de eerste lockdown, zoals ook premier Rutte gisteren 
benoemde. Het aantal passanten zakt terug naar 72% t.o.v. voor de crisis, wat betekent dat er nog 2x zoveel mensen op straat zijn als in 
maart van dit jaar. We zijn benieuwd of de nieuwe maatregelen dit percentage nog verder terug gaan dringen.

Aantal passanten | JCDecaux

Bron: Resono, 2020 | JCDecaux, 2020

Wat verwachten de experts?

“Uit ons passantenonderzoek met data van Resono komt een mindere daling van 
passanten naar voren dan eerder dit jaar. Volgens het CBS is de daling van 

bezoekers in de winkelstraten van slechts 1,2%. Overigens heeft een daling van 
mensen buiten vooral consequenties voor onze hoge contactfrequentie en niet voor 

ons eveneens hoge bereik. Mensen gaan in een week zeker naar buiten. Alleen 

minder vaak. Het is daarom ook dat wij verwachten dat ons 4e kwartaal wel eens 
een van onze beste kwartalen in onze geschiedenis kan worden.”

Aantal passanten daalt in week 40 van 86% 
naar 72% (t.o.v. gemiddeld week 5-10)

Bart de Vries
Commercieel Directeur

Jesper Schrijen
Communications Consultant
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Print: de helft van Nederland volgt het nieuws nog intensief

Het nieuws wordt nog altijd intensief gevolgd door de helft van Nederland. De daling sinds de eerste lockdown lijkt 
daarmee iets af te vlakken en te stabiliseren. Kranten en nieuwsplatformen blijven hier uiteraard een belangrijke rol in 
spelen. Waarschijnlijk zullen de nieuwe maatregelen de nieuwsbehoefte wederom doen verhogen en daarmee de 
mediaconsumptie van print.

Magazines & reclamefoldersIntensief het nieuws volgen | DPG

Bron: DPG Media, 2020: Corona Invloed op het gedrag van de Nederlandse consument, deel 5.
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De helft van NL volgt nog intensief het nieuws

12%

12% van de Nederlands geeft aan meer magazines te lezen en hetzelfde 
percentage Nederlands geeft aan meer reclamefolders te lezen. 

Susanne van Rooij
Communications Consultant
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Social: Instagram en TikTok bereiken dagelijks meer mensen t.o.v. maart dit jaar 

We zien zowel stijgingen als dalingen in het dagbereik van social platformen. Facebook en Twitter lijken in een dalende trend 
te zitten, mogelijk door fake news discussies en het minder intensief volgen van het nieuws. Instagram en Tiktok zitten nog 
altijd in een stijgende trend. Ook IC-arts Diederik Gommers heeft een Instagram-account aangemaakt nadat hij inzag dat 
jongere generaties zich niet goed begrepen voelden in de coronacrisis. Inmiddels heeft hij meer dan 250.000 volgers.

Dagbereik per platform | Per maand Diederik Gommers op Instagram: 250K volgers

Bron: GfK DAM, 2 maart t/m 27 september 2020 | Instagram 2020
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Joel de Baat
Digital Strategy Director
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Mediabestedingen: grote verschillen op brancheniveau nog altijd zichtbaar

De mediabestedingen liggen op dit moment zo’n 10% onder het niveau van vorig jaar. In week 34 t/m 36 was dit verschil 
nog kleiner met gemiddeld 4% onder 2019. We zien op brancheniveau nog altijd grote verschillen; Telecom en Retail hebben 
in een aantal maanden meer besteed dan vorig jaar. FMCG herstelde langzaam, maar is sinds augustus op vergelijkbaar 
niveau met vorig jaar gekomen. Horeca en Toerisme zit nog altijd 50% onder het oude niveau. 

Totale bruto mediabestedingen | 2019 vs. 2020 Top 11 branches | Index 2020 vs. 2019

Bron: Nielsen Bruto Mediabestedingen 2019/2020, excl. Internet bestedingen

Mediabestedingen zo’n 10% 

onder niveau 2019

89

50

69

120

80
93

115
92

117

88

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Med
ia

Horeca,T
oeri

sm
e,Recreati

e

Financiele Dienstv
erle

ning

Med
isc

h

Overheid, E
ducati

e
Reta

il

Telecom,IC
T

FMCG

Was- e
n Reinigingsm

iddelen

Zakelijk
e D

ienstv
erle

ning

In
de

x 
t.

o.
v.

 2
01

9

januari februari maart april mei
juni juli augustus september 2019

Robbert van der Hulst
Insights Director
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Mark Ritson: een hogere share of voice zal leiden tot een hoger marktaandeel

Volgens de Australische marketingprofessor Mark Ritson is het juist slim om extra te adverteren in tijden van recessie en 
crisis. Een verhoging van de share of voice zal volgens hem uiteindelijk leiden tot een stijging in marktaandeel. 
Concurrenten kunnen besluiten minder te besteden door de crisis; het kan dan extra lonen om de mediabestedingen te 
behouden dan wel te verhogen. Door te stoppen met besteden geef je concurrenten juist de kans om in te lopen. 

Share of Voice & Share of Market

Bron: Screenforce/Mark Ritson (2020)

• Sterke relatie tussen share of voice en share 
of market. Het één volgt na het ander. 

• Verhoging share of voice leidt tot verhoging 
mentale beschikbaarheid en uiteindelijk een 
stijging van het marktaandeel. 

• In tijden van recessie; SoV omlaag voor directe 
besparing, maar op lange termijn gaat dat ten
koste van marktaandeel dat niet snel terug te 
winnen is.

Robbert van der Hulst
Insights Director



Corona Media Update #10, week 42

De impact van corona op media en consument is nog altijd zichtbaar. We zien 
een licht stijgende trend in mediaconsumptie sinds de extra maatregelen van 
week 40 en verwachten dat deze stijging doorzet met invoering van de nieuwe 
maatregelen die in week 42 in gaan. Adverteerders spelen steeds minder vaak in 
op de situatie met een speciale corona-creative. De angst en het onbekende is 
bij veel consumenten ook een stuk minder en we zijn beter voorbereid op de 
gevolgen van de tweede golf. Corona is onderdeel geworden van ons huidige 
leven en dat zal de komende tijd niet veranderen.

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!

https://www.m2media.nl/corona-media-updates/
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