
Corona Media Update #11, week 44

Media Update #11
Week 44 2020



Corona Media Update #11, week 44

Hallo lezer!

Welkom bij media update nummer 11. Sinds 14 oktober hebben we te maken met 
de ‘gedeeltelijke lockdown’. Het grote verschil met de vorige lockdown is dat we 
allemaal een stuk beter voorbereid zijn. Dit geldt voor zowel consumenten als 
merken en winkeliers. Hierdoor zijn de veranderingen in consumentengedrag een 
stuk minder groot dan bij de eerste lockdown in maart.

In de vorige update zagen we een licht positieve ontwikkeling ontstaan in 
mediaconsumptie. Deze ontwikkeling zet door, zowel in video- als 
audioconsumptie. Ook zien we positieve cijfers bij Bioscoop, dat als één van de 
weinige toegestane uitjes in de herfstvakantie een populaire bezigheid werd voor 
veel Nederlandse gezinnen.

We beginnen met een update van de ontwikkelingen in consumentengedrag. 
Vervolgens brengen we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de 
mediaconsumptie van consumenten. We sluiten af met de mediabestedingen, 
die een steeds beter herstel laten zien. Robbert van der Hulst

Insights Director

Matthijs Roumen
Strategy Director
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Consumentengedrag: pintransacties dalen minder hard

Woonmaand oktober lijkt goed van start te zijn gegaan met sterke stijgingen in de categorieën Doe-het-zelf en Meubels &
Inrichting. 61% van de uitgaven in week 39 & 40 werd offline in de winkel gedaan. Ook in week 42, de eerste week van de 
gedeeltelijke lockdown, is het aantal pintransacties slechts licht gedaald. Uit cijfers van ING blijkt dat de daling 5 procentpunt 
is, terwijl dit bij de eerste lockdown nog 20 procentpunt was. De belangrijkste reden is dat veel winkels nu gewoon open 
kunnen blijven en winkeliers beter voorbereid zijn. 

Shopgedrag week 39 & 40 | AfterPay Aantal pintransacties daalt minder hard | NOS

Bron: AfterPay, 2020 | NOS & ING, 23 oktober 2020

Martijn Vlasblom
Insights & Strategy Consultant

Begin oktober zijn Nederlanders 

vooral uitgaven aan het doen in de 

categorieën: Doe-het-zelf, Meubels 

& Inrichting en Elektronica.

“De bouwmarkten worden nog 

altijd meer bezocht dan 

voorgaande jaren. De 

pinomzet van die sector was 

de afgelopen week ondanks de 

aangescherpte maatregelen 

nog altijd zo'n 20 procent 

hoger dan normaal. Ook geven 

we nog altijd meer uit in de 

supermarkten en woonwinkels 

dan voorgaande jaren.”
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Consumentengedrag: aankomende kortingsdagen nog belangrijker dan vorig jaar 

Er zijn meer consumenten van plan een aankoop te doen voor de feestdagen op de aankomende grote kortingsdagen. Ook 
verwachten consumenten dat er dit jaar meer kortingsacties komen en dat retailers eerder hiermee zullen starten. Een klein 
deel van de kerstcadeaus is al gekocht, maar consumenten geven aan minder cadeaus te gaan kopen t.o.v. vorig jaar. 
Desondanks wordt er grote drukte verwacht, mede door de groei van de online kanalen door corona.

Kortingsdagen koopintentie & bekendheid | AfterPay Conclusies onderzoek AfterPay

Bron: AfterPay, oktober 2020

Martijn Vlasblom
Insights & Strategy Consultant

• 50% van de consumenten is van plan een aankoop te doen voor de 
feestdagen op de grote kortingsdagen

• De meeste consumenten in NL zijn van plan aankopen te doen op 
Black Friday

• Een groot deel (25%) van de consumenten heeft al in hun hoofd wat 
ze willen kopen voor de feestdagen

• 7% van alle kerstcadeaus zijn al gekocht, mensen zijn van plan 
minder cadeaus te kopen dan vorig jaar

• Consumenten verwachten meer kortingsacties dit jaar, en dat de 
acties vroeger in het seizoen starten



Corona Media Update #11, week 44

Televisie: kijktijd in oktober stijgt aanzienlijk t.o.v. dezelfde periode vorig jaar

Als we kijken naar de gemiddelde kijktijd van verschillende doelgroepen in oktober, dan zien we een vergelijkbaar patroon 
met de eerste lockdown in maart. We zien dat de kijktijd in de meeste doelgroepen ver boven het niveau van dezelfde 
periode in 2019 uit stijgt. De enige groep die op hetzelfde niveau zit als een jaar geleden zijn de millennials (20-34 jaar). Naast 
nieuws en sport wordt entertainment zeer goed bekeken.

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

Bron: SKO, 1 januari 2019 t/m 25 oktober 2020 | Ad Alliance update onderzoek, oktober 2020

Daphne van de Beek
AV Consultant

Entertainment programma’s als The Masked Singer doen het onwijs goed. 

Afgelopen vrijdag keken ruim 2,7 miljoen mensen naar de gemaskerde BN’ers.

Populariteit entertainment programma’s
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Televisie: Video on Demand piekt in oktober op een niveau vergelijkbaar met maart

Na een stabiele situatie in de zomermaanden is de Video on Demand kijktijd in oktober gestegen naar een hoog niveau dat 
vergelijkbaar is met de eerste lockdown in maart en april. Dit is bijzonder, gezien het beperkte aanbod van nieuwe 
(buitenlandse) producties i.v.m. problemen met COVID-19. Mogelijk verklaart dit waarom steeds meer mensen meerdere 
abonnementen op verschillende streamingsdiensten nemen. Men wil weer eens iets nieuws bekijken.

Overige kijktijd tv-scherm (o.a. VOD) | 2020 | All day Populariteit streamingsdiensten

Bron: SKO, 2020 | Emerce, 9 oktober 2020

Daphne van de Beek
AV Consultant
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Radio: luistertijd na de zomer op stabiel niveau, met name thuis

Na de zomer zien we dat de totale luistertijd voor het eerst sinds begin dit jaar weer op hetzelfde niveau ligt als in 
dezelfde periode in 2019. Hierbij zien we dat het luisteren op verschillende locaties stabiliseert; er wordt nog altijd meer 
thuis geluisterd dan onderweg. In de ochtend luisteren we nog altijd vooral naar Qmusic, hoewel het verschil met Radio 
538 minimaal is.

Luistertijd per locatie

Bron: NLO: januari 2019 t/m september 2020 

Daphne van de Beek
AV Consultant
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Best beluisterde ochtendshows

Qmusic’s Mattie & Marieke blijven de best beluisterde ochtendshow 

hebben, gevolgd door De 538 Ochtendshow met Frank Dane.
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Digitale audio: digitale zenders Talpa groeien door, STER overweegt podcast ads

Ten opzichte van een jaar geleden laten de digitale radiozenders van Talpa een flinke groei in streamstarts zien. Met name 
Radio 10 (+21%), Sublime (+18%) en 538 (+15%) zijn flink gegroeid. In totaal geeft Talpa aan zo’n 6 miljoen unieke luisteraars 
per maand te kunnen bereiken. Daarnaast heeft STER op eDay aangekondigd na te denken over reclames in podcasts van de 
NPO. Gezien het grote potentiele bereik van deze podcasts zou dit een mooie kans bieden voor adverteerders.

Ontwikkeling Talpa Digitale Radio

Bron: NLO: januari 2019 t/m september 2020 

Daphne van de Beek
AV Consultant

STER denkt aan reclame in podcasts

Vooral Radio 10 groeit hard, met een 

mooie stijging van 21% t.o.v. 2019.
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Online video: YouTube dagbereik gaat weer door grens van 5 miljoen 

Online video kijken is de laatste maand weer extra populair geworden. Het dagbereik van YouTube stijgt in oktober naar 5,1 
miljoen mensen. Van de Nederlandse broadcasters doet RTL XL het vergeleken met maart erg goed. Dat corona niet voor iedere 
videodienst goed uitpakt, bewijst het bericht dat het Amerikaanse Quibi na een half jaar al weer stopt. Betaalde korte video’s 
van premium kwaliteit (o.a. Spielberg) bleken niet meer waar de consument behoefte aan had. 

Gemiddeld dagbereik OLV Videodienst Quibi stopt na 6 maanden

Bron: GfK DAM, maart t/m 18 oktober 2020. Bereik online broadcaster platformen excl. smart tv’s | Emerce, 2020

Index 
99

Index 
193

Index 
64

Index 
96

Joël de Baat
Digital Strategy Director
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Display: bereik en gebruik nieuwsplatformen in de lift door tweede golf

Nu de tweede coronagolf werkelijkheid is geworden, neemt de nieuwsbehoefte van Nederland weer toe. Alle platformen zijn in 
oktober fors gestegen in dagbereik. De NOS blijft het meest gebruikte platform met gemiddeld 3,7 miljoen dagbereik. De 
surftijd op de bekende nieuwsplatformen neemt laatste paar weken ook weer toe. DPG Media ziet op hun platformen dat 
content waar men direct mee in aanraking komt in hun dagelijks leven, beter gelezen wordt sinds de laatste aanscherpingen.

Gemiddeld dagbereik nieuwsplatformen | Per maand Wat zeggen de exploitanten?

Bron: GfK DAM, maart t/m 18 oktober 2020 | DPG Media 2020

“Als we kijken naar de gelezen content op onze titels dan zien we dat de 

aanscherpingen op het Coronabeleid op bepaalde topics zeker impact 

hebben. We zien de volgende significante veranderingen:

• Meer content wordt er gelezen over het Weer, Onderwijs, Gezondheid, 

Economie. Het gaat hier om het leesgedrag op AD, De Volkskrant, Het 

Parool en Trouw.

• Significant minder content wordt er gelezen over: Woon- en leefomgeving, 

Misdaad en Duurzaamheid.”

Index 
111

Index 
113

Index 
116

Index 
111

Index 
118
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114

Index 
131

Index 
117

Joël de Baat
Digital Strategy Director

Job van den Berg
Data Strategy Director
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OOH: beperkter effect op verplaatsingen zichtbaar

De strengere maatregelen die 14 oktober van kracht zijn geworden, hebben een beperkt effect op het aantal verplaatsingen van 
Nederlanders. Er zijn minder verplaatsingen naar kantoor en onderwijs, wat ook deels te maken kan hebben met de herfstvakantie. Ook in 
het openbaar vervoer is het minder druk. Toch is de daling een stuk minder scherp dan bij de eerste lockdown. De auto wordt nog relatief 
veel gebruikt en het ‘blokje om’ is weer populair aan het worden. De drukte in de winkelstraten lag in week 43 volgens bureau RMC op 60% 
van het 2019-niveau. 

Verplaatsingen naar kantoor en onderwijs| NVP

Bron: NVP, 2020 | NRC, 25 oktober 2020 | RMC, 2020

Beperkter effect op verplaatsingen | NRC

Jesper Schrijen
Communications Consultant

Aantal verplaatsingen naar kantoor 

en onderwijs scherp gedaald
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Bioscoop: bioscoopbezoek op 50% van pre-corona prognose, vooral jongeren komen nog

Er is momenteel een groot aanbod kinderfilms te zien. Ondanks dat er slechts 30 mensen in een bioscoopzaal mogen, zijn de 
bezoekersresultaten beter dan verwacht. Jean Mineur geeft aan dat zij momenteel zien dat het aantal bezoekers op ruim 50% 
zit van de prognose die gemaakt is pre-corona. Hierbij zien ze dat met name Generation Z en Millennials nog veel naar de 
bioscoop komen. 

Aanbod kinderfilms | Oktober 2020 Wat zeggen de exploitanten?

“Ondanks de maatregelen waarbij bioscopen momenteel 30 

personen per voorstelling mogen toestaan, is het bezoek aan de 

bioscoop ruim 50% van wat er pre-COVID verwacht werd. Vooral 

Gen-Z en millennials komen veel. Er is een breed aanbod, te zien 

van ’s morgens vroeg tot ‘s avonds laat.”

Julia Keuter
Sales Executive

Tijdens de herfstvakantie in oktober waren er meerdere kinderfilms te zien 

in de bioscopen, waaronder twee verschillende Sinterklaasfilms.

Jocelyne Smit
AV Consultant
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Mediabestedingen: mediabestedingen op niveau 2019, gestuwd door tv & radio

De mediabestedingen zijn de afgelopen vier weken op vergelijkbaar niveau met 2019 gekomen. Wanneer we inzoomen op 
de verschillende mediumtypen zien we dat dit vooral te wijden is aan mediumtypen Televisie en Radio. De tv-bestedingen 
laten al een langere periode herstel zien en het medium is weer populair onder adverteerders. De OOH-bestedingen staan 
na een voorzichtig herstel in de zomer de laatste vier weken helaas weer onder druk.

Totale bruto mediabestedingen | 2019 vs. 2020 | Per week Bestedingen per mediumtype | Verschil 2020 vs. 2019

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

Wekelijkse mediabestedingen op 

vergelijkbaar niveau met 2019

Robbert van der Hulst
Insights Director
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De impact van de tweede coronagolf is goed zichtbaar in het Nederlandse 
medialandschap. Zoals we bij de eerste golf zagen worden video (tv & online) en 
audio (radio & online) meer geconsumeerd dan voorheen. Ook is de 
nieuwsbehoefte weer toegenomen en is bioscoopbezoek een populair uitje 
gebleken. Het aantal verplaatsingen neemt wel af, maar een stuk minder dan in 
maart. Nu de winkels nog open zijn, is ook het consumentengedrag minder 
sterk veranderd.

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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