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Hallo lezer!

Matthijs Roumen
Strategy Director

Welkom bij de zevende media update. De scholen zijn open, het is drukker buiten
en volgende week een belangrijk moment: de opening van horeca & recreatie. We
kijken uiteraard weer naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van
mediaconsumptie. Ook maken we een extra verdieping op een aantal trends in
consumentengedrag die mogelijk blijvend zijn.
We beginnen deze week met de consumententrends, gevolgd door de laatste
creatives die merken in deze tijd inzetten. Vervolgens brengen we je op de hoogte
van de veranderingen in mediaconsumptie bij consumenten. We sluiten af met
de mediabestedingen, die een langzaam herstel laten zien.
Robbert van der Hulst
Insights Director
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Een aantal mediumtypen is weer terug op het niveau van voor corona, waar anderen nog altijd het hogere
niveau weten te behouden. De mediumtypen waar niets verandert worden in deze update niet behandeld,
maar volgen we uiteraard op de voet.
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Consumentengedrag

We bespreken drie trends in consumentengedrag die in ‘het nieuwe normaal’ en de recessie die er aan zit
te komen, hoogstwaarschijnlijk zullen blijven.
Martijn Vlasblom
Insights & Strategy Consultant
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Consumenten trend #1: versnelling in online shopgedrag blijvend
Online shopgedrag Nederlanders voor, tijdens en na corona

Flitsmeister & Facebook spelen in op trend

Ten eerste kunnen we verwachten dat de ontwikkelingen op het gebied van online shoppen zullen aanhouden. Veel
consumenten zijn noodgedwongen over gegaan tot het bestellen van hun producten, wat positieve gevolgen heeft voor
veel e-commerce bedrijven. Met name categorieën als dranken, klusmateriaal en medicijnen zullen veelal via het internet
besteld blijven worden. Sommige bedrijven spelen in op deze trend, zoals Flitsmeister die een pakketservice start. Maar
ook Facebook heeft versneld Facebook Shops uitgerold, waarmee het de e-commerce markt officieel betreedt.
Bron: Nielsen, 2020 | Retailtrends, 2020.
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Consumenten trend #2: extra aandacht voor prijs-kwaliteit
Consumentenvertrouwen uitgesplitst (%) | april 2020
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Een andere trend die we zullen gaan zien in de komende tijd is de focus op prijs-kwaliteit. Er staat een recessie voor de
deur en het consumentenvertrouwen van april bereikt een dieptepunt. Dit heeft grote gevolgen voor de manier hoe
consumenten met hun geld omgaan, bijvoorbeeld door het uitstellen van grote aankopen. Daarnaast zien we dat veel
Nederlanders nu of in de nabije toekomst verwachten dat corona invloed gaat hebben op het inkomen van hun
huishouden.
Bron: CBS, 2020 | Kantar COVID-19 Barometer, 2020.
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Consumenten trend #3: lokaal kopen wordt mainstream
Producten kopen in eigen land of andere landen | % NL

Nieuwe initiatieven voor lokale producenten

69% van Nederland heeft momenteel een grote voorkeur
voor producten en diensten uit Nederland.

Initiatieven zoals Roodkappje willen ondernemers stimuleren om
mee te werken aan een ‘veerkrachtige economie’.

Ten derde kunnen we verwachten dat het kopen van lokale producten zijn populariteit behoudt en dat mensen de
voorkeur geven aan producten die van dichtbij komen. Vanwege de importbeperkingen geven veel Nederlanders aan
voorkeur te geven aan producten die uit Nederland komen. Dit leidt tot nieuwe initiatieven zoals Roodkappje, wat
gericht is op een meer duurzame en sociale economie gericht op Nederlandse ondernemers.
Bron: Kantar COVID-19 Barometer, 2020 | Emerce, 2020.
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Creatives
We zien deze week veel verzekeraars en banken inspelen op de huidige situatie met bijvoorbeeld
beeldbankieren. Daarnaast zien we de trends van “Hulp bieden” en “Bedanken” terugkomen bij o.a. ARAG,
Tempo Team en Blokker.
Matthijs Roumen
Strategy Director
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Creatives: consumenten verwachten van merken een “aanval” op de crisis
Wat Nederlandse consumenten van merken verwachten

W1: 18 maart, W4: 29 april

Er is steeds meer behoefte aan merken die laten zien hoe we de crisis kunnen oplossen. Praktische en realistische oplossingen
zijn ook gewenst maar lijken iets minder belangrijk te worden. We hebben meer behoefte gekregen aan optimisme en nieuwe
ideeën. Consumenten verwachten niet meer van merken dat ze angst wegnemen of hun kennis gebruiken om te informeren.
Bron: Kantar COVID-19 Barometer 2020
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Creatives: Televisie
Decathlon

SNS

Decathlon laat in hun tv-spot zien op welke van de vele manieren de Decathlon nu van pas kan komen: “Of je nou je eigen
records verbreekt in je woonkamer, de Tour de Quarantaine maakt in de schuur.. of gewoon vakantie viert in de achtertuin,
Decathlon houdt je in beweging.” SNS ziet in dat op dit moment veel mensen met vragen over geld rondlopen en biedt
persoonlijk antwoord. “Loop jij ook met vragen rond? Ga met ons in gesprek.”
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Creatives: Radio
ABN AMRO

Tempo Team

ARAG

ABN AMRO voert campagne voor

Tempo Team geeft aan volop werk te hebben

“Deze crisis is voor iedereen anders en voor

‘beeldbankieren.’ In het spotje wil een jong

voor ‘de helden van nu.’ Ze communiceren

niemand makkelijk. We hebben elkaar

stelletje weten of zij met een tijdelijk

daarnaast nog het volgende: “ook applaus

allemaal nodig.” ARAG biedt gratis hulp aan,

contract een huis kunnen kopen.

voor al die andere hardwerkende helden.”

ook voor mensen die niet verzekerd zijn.

Behalve SNS op tv, laat ook ABN AMRO als bank van zich horen. Beeldbankieren wordt groot gemaakt aan de hand van een
aantal voorbeeldgesprekken. Tempo Team kiest voor het bedanken van helden en laat weten veel werk te hebben. ARAG
biedt juist de helpende hand en gaat gratis mensen helpen die niet verzekerd zijn.
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Creatives: Dagbladen
NL Actief

Blokker

Koopjedeal.nl

NL Actief neemt als branchevereniging van sportscholen het initiatief om in dagbladen de vraag te stellen waarom zij nog niet
open mogen bij de eerste versoepelingen. Blokker bedankt juist in een brief de consument, leveranciers en medewerkers voor
het vertrouwen. Blokker ziet in dat de huishoudbeurs kleiner wordt en geeft aan een passend assortiment te houden.
Koopjedeal adverteert met relevante mondkapjes “om mee te reizen in het openbaar vervoer.”
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Televisie

Er wordt nog steeds meer live tv gekeken in deze tijd vergeleken met vorig jaar. De doelgroep 20-34 jaar
blijft echter stabiel op het ‘normale’ niveau. Ondertussen herstellen de reclameblokken van Ad Alliance
richting het oude niveau, terwijl de bloklengtes bij STER flink dalen.

Linda Haring
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AV#7,
Director

Televisie: live kijktijd boven niveau 2019, stijging bij commerciële reclameblokken
Live kijktijd (gem. per week) - 18-24u | 2019 vs. 2020
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De live kijktijd in de avond blijft in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar nog steeds op een hoog niveau voor de
doelgroepen 6 jaar en ouder en 50+. De live kijktijd van millennials (20-34 jaar) blijft stabiel op hetzelfde niveau als in 2019.
Daarnaast zien we dat de bloklengte van Ad Alliance en Talpa de afgelopen weken een mooie stijging doormaakt, terwijl de
bloklengte bij de STER blijft dalen.
Bron: SKO, 4 maart 2019 t/m 24 mei 2020
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Radio

De laatste luistercijfers bevestigen dat Nederland meer thuis naar de radio is gaan luisteren, aangezien de
luistertijd hier flink toe is genomen. Daarnaast vierde Qmusic deze week een feestje, aangezien zij voor het
eerst marktleider zijn geworden in doelgroep 20-49 jaar.

Linda Haring
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Radio: luistertijd ‘thuis’ explosief gestegen, Qmusic marktleider in 20-49
Qmusic pakt nummer 1 positie
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Volgens de laatste luistercijfers van het NLO is de tijd die Nederlanders thuis naar de radio luisteren in maart en april gestegen
naar 117 minuten per dag (+43%). Daarnaast is Qmusic voor het eerst in de geschiedenis van de zender marktleider in de
commerciële doelgroep 20-49 jaar. De zender heeft de laatste jaren een mooie groei doorgemaakt en verlengde de duur van de
ochtendshow met Mattie en Marieke vanwege corona.
Bron: NLO: februari-april 2019 & 2020 | Nu.nl, 2020.
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Online video & audio

Online video en audio blijven hun verhoogde populariteit houden. In het videolandschap zien we geen
grote veranderingen omdat YouTube goed blijft presteren. In het online radiolandschap is Qmusic de zender
met de grootste groei in aantal users.

Joël de Baat
Digital Strategy Director
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Online video & audio: video blijft onveranderd, Qmusic heeft online grootste groei
Gemiddeld dagbereik OLV | Per week
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Het online video landschap blijft gelijk aan voorgaande weken, met YouTube en RTL XL die boven het oude niveau presteren.
Radio 10 lijkt het meeste te profiteren van de stijging in online radio gebruik bij Talpa. De zender ziet +18% in het aantal users.
Sky Radio heeft sinds de lockdown de minste stijging gezien van alle online radiozenders van Talpa. Ook Qmusic doet het online
goed, in week 18 had de zender 60% meer users van de radioplayer t.o.v. voor corona.
Bron: GfK DAM, 2 maart t/m 17 mei 2020. Bereik online broadcaster platformen excl. smart tv’s | Talpa Corona update week 20 | Qmusic update week 18
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Display & search

De meeste grote nieuwsplatformen zijn weer terug op het oude niveau. Hetzelfde geldt voor de gemiddelde
surftijd; we lezen dus weer op de “normale niveaus” het nieuws. Met de aanstaande openingen van horeca
en recreatie zien we het zoekverkeer naar restaurants, musea en attractieparken toenemen.

Joël de Baat
Digital Strategy Director
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Display: vrijwel alle online nieuwsplatformen terug op het oude niveau
Gemiddeld dagbereik nieuwsplatformen | Per week
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Het AD en NOS zijn teruggekeerd naar het bereikniveau van voor corona. Daarmee zijn alle nieuwsplatformen behalve RTL
Nieuws, NRC en Trouw weer terug naar de oude situatie. Ditzelfde beeld zien we terugkomen in de gemiddelde surftijd op de
nieuwsplatformen. In alle doelgroepen is de surftijd terug op het oude niveau.
Bron: GfK DAM, 2 maart t/m 17 mei 2020
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Search: zoekverkeer in horeca & recreatie neemt weer toe
Google trends horeca & recreatie
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100

Het zoekverkeer naar

90

restaurants laat herstel zien

Zoekvolume index

80

sinds aangekondigde

70

versoepelingen.

60
50
40
30
20

#

wk 20/21 2019

wk 20/21 2020

1
2
3
4
5

Van Gogh museum
Stedelijk museum
Rijksmuseum
Museum Voorlinden
Moco museum

Van Gogh museum
Nijntje museum
Museum Voorlinden
Louwman museum
Escher museum

10
0

In de huidige top 5 van meest gezochte musea vallen het Nijntje museum en
Louwman museum (auto’s) op, mogelijk door de aantrekkelijkheid als uitje met
Museum

Dierentuin

Restaurant

Attractieparken

kinderen.

Met de aanstaande opening van musea, restaurants en attractieparken zien we het zoekverkeer weer toenemen in deze
categorieën. Er wordt momenteel zo’n 60% minder gezocht naar restaurants, waar dit in het begin van de lockdown nog 80%
minder was. Ook wordt er meer gezocht naar musea de afgelopen weken; vooral kindvriendelijke musea lijken extra populair.
Bron: Google Trends, week 10 t/m 21 2019 & 2020

Corona Media Update #7, week 22

Out of home
Dat het drukker op de wegen en straat wordt, zien we ook terug in de toename van OOH-bereik. De
drukte op de weg lijkt het snelst naar het oude niveau te gaan, met het bereik op tankstations nog maar
10% onder het oude niveau. Het bereik in straten en winkels herstelt iets langzamer. Ook
metronetwerken zien het OOH bereik toenemen sinds versoepelingen zijn aangekondigd.
Jesper Schrijen
Sr. Communications Consultant
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OOH: bereik neemt weer toe op veel plaatsen
Out of home contacten per maand | THX panel

Bereik metronetwerken | Week 15 t/m 20
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OOH bereik en contacten lijken zich in mei goed te herstellen. Volgens het THX panel, waar ook locaties van panelleden
worden gemeten, is het bereik van digitale schermen op tankstations nog maar 10% onder het niveau van februari. Bij
winkelstraten ligt dit percentage nog op -24%. De verwachting is dat dit herstel doorzet met zicht op de versoepelingen die per
1 juni ingaan. Ook het bereik van metronetwerken neemt weer toe, in week 20 is dit al index 40 t.o.v. voor corona.
Bron: MeMo2, THX, mei 2020 | CS Digital Media week 20 2020

Corona Media Update #7, week 22

Mediabestedingen

Het herstel in mediabestedingen gaat langzaam, met in week 20 nog altijd zo’n 35% onder het niveau van
2019. Televisie en Dagbladen laten sneller herstel zien, waar het bij andere mediumtypen langer lijkt te
duren. Op branche-niveau zien we o.a. positieve ontwikkelingen in sectoren Retail, Media en Horeca &
Toerisme.

Robbert
Corona Media Update
#7, van
weekder
22 Hulst

Insights Director

Mediabestedingen: herstel gaat langzaam; 35% onder 2019 niveau
Totale bruto mediabestedingen | 2019 vs. 2020

Bruto mediabestedingen per mediumtype | wk 20 | 2019 vs. 2020
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Het herstel in mediabestedingen gaat langzaam. We zien een stijgende trend, maar de afstand met 2019 wordt niet veel
kleiner. Vorig jaar namen de bestedingen ook toe in deze periode. Op mediumtypeniveau zien we Televisie en Dagbladen
sneller herstellen dan andere mediumtypen.
Bron: Nielsen Bruto Mediabestedingen, week 1-20 2019 & week 1-20 2020, excl. Internet bestedingen
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Mediabestedingen: Retail nadert het 2019 bestedingsniveau
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Retail nadert in week 20 het oude niveau van mediabestedingen. Een goed teken dat laat zien dat winkeliers weer adverteren
sinds de versoepelingen zijn aangekondigd. Ook in Media zien we positieve cijfers, dat vooral te maken heeft met online
streamingdiensten als Videoland en Disney+ die nu extra relevant en populair zijn door de hogere mediaconsumptie. Horeca &
Toerisme is in week 20 deels hersteld; waar in week 13 het verschil met vorig jaar -80% was is dit nu nog maar -35%.
Bron: Nielsen Bruto Mediabestedingen, week 20 2019 & week 20 2020, excl. Internet bestedingen
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Zoals je ziet gebeurt er veel. Out of home bereik neemt weer toe sinds de
eerste versoepelingen zijn ingegaan. Verdere versoepelingen zullen impact
blijven hebben op de mediaconsumptie en per mediumtype verschillen. Als
merk is het verstandig om goed op de hoogte te blijven.

We publiceren weer een update wanneer er grote veranderingen
plaatsvinden of nieuwe gegevens aan het licht komen.

Tot dan!
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