
Mediaconsumptie & 
Mediabestedingen 

In (versoepelde) tijden van corona



Effect 
versoepelingen 
op de media 
consumptie



Bron: Kantar Barometer NL Covid-19 Wave 5 (veldwerk 22-25 mei 2020), mediaconsumptie mei ivm mediaconsumptie april. Usage gone up or down is tov april. High or lower total usage is tov andere media in het algemeen

Media-
consumptie 
neemt in mei 
nog steeds toe 
tov april, behalve 
voor bioscoop

Mediaconsumptie mei 2020 ivm april 2020



Kijktijd TV na versoepeling maatregelen op niveau 2019

• Voor de lockdown was de kijktijd in 2020 6% lager dan in 2019. Tijdens lockdown was de kijktijd 12% hoger. Na versoepeling is de kijktijd op het niveau van 2019

• De live kijktijd in de avond blijft nog steeds op een hoog niveau tov 2019 - met name voor 50+. De live kijktijd van de millenials (20-34) blijft stabiel op hetzelfde niveau als 2019

Bron: SKO/AdvantEdge, TV Zendertotaal, 1-1 t/m 7-6 2020, doelgroep 6+, inclusief uitgesteld kijken t/m 7 juni, tijdvak all day.

Kijktijd: gemiddeld aantal minuten per dag dat naar tv-zenders gekeken is.
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Ontwikkeling kijktijd TV 6+

2019 2020

174 minuten per dag162 minuten per dag 146 minuten per dag

12 mrt: 1e persconferentie. 
Zoveel mogelijk thuiswerken. 16 mrt: Toespraak Rutte.

15 mrt: 2e persconferentie. 
Scholen, horeca en 
sportclubs sluiten.

21 mei: start 
mooie weer

11 mei: versoepelingen: 
blijf thuis bij klachten ipv

blijf zoveel mogelijk thuis.

1 juni: 
terrassen weer 

open



Dagbereik TV na versoepeling iets hoger dan 2019

• Het dagbereik TV (all day & prime-time is tijdens lockdown met resp 4,4% en 6,6% gestegen tov maart pre-corona

• Na de start van de versoepelingen (11 mei) daalt het dagbereik TV (all day & prime time) met resp 8% en 9,8%. Daarmee is het bereik nog wel hoger dan dezelfde periode 2019 (all day + 1,2% 

& prime time +2,6%)

Bron: SKO/AdvantEdge, TV Zendertotaal, 1 t/m 7 juni 2020, doelgroep 6+, inclusief uitgesteld kijken t/m 1 juni, tijdvak all day: 02:00-26:00 uur, primetime: 18:00-24:00 uur.
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Ontwikkeling dagbereik TV zendertotaal (6+)

all day primetime

gemiddeld 62,8% bereik in primetime (10 mln)

gemiddeld 67,9% bereik all day (10,8 mln.)
gemiddeld 70,7% 

bereik all day

(11,3 mln)

gemiddeld 65,4% 
bereik in primetime 

(10,4 mln)

gemiddeld 73,8% bereik all day (11,8 mln.)

gemiddeld 69,4% bereik in primetime (11,09 mln)



Streamingdiensten 
blijven populair

Ook Videoland profiteert hier sterk 
van. In coronatijd is het aantal subs

met 20% gestegen. Dit komt ook door 
sterke titels als Mocro Mafia en Boef. 

Grootste groei zit op mobiel. 

Piek internetgebruik 
door corona voorbij

Na de grote stijging tijdens lockdown, 
stagneert de groei van het 

internetgebruik eind april en zien we 
na versoepeling in mei een kleine 

daling.

Schermtotaal 
televisiescherm stijgt
Veel VOD-diensten worden via het 

grote scherm gekeken. Het 
schermtotaal stijgt hierdoor met 7% 

t.o.v. vorig jaar mei. 

Lagere beeldkwaliteit
Streamingdiensten, YouTube en 

Facebook verlaagden eind maart hun 
videokwaliteit om een overbelasting 

van het Internet te voorkomen.

Online shoppen blijft 
groeien

32% van de Nederlanders shopt meer 
online dan ze voor corona deden. 

Vooral millenials (+44%), maar ook 
35-54 (+32%) en 55+ (+22%)

Lagere intensiteit 
volgen van nieuws
Nieuws wordt minder intensief 

gevolgd: 66% t.o.v. 70% in week 16 
(mid lockdown) en 83% in week 13 

(begin lockdown). 

Surftijd nieuwsmedia 
op niveau pre-corona

De gemiddelde surftijd van alle 
doelgroepen en het bereik is terug op 
het oude niveau. RTL Nieuws, NRC en 

Trouw doen het nog wel iets beter 
dan voor corona.

Meer doelgroepen 
online

35% v/d ouderen die voor corona niet 
online was, is dit nu wel gaan doen. 
9/10 ouderen doet dit op dagelijkse 
basis, vooral via computer en tablet.Wat is de invloed 

van corona en de 
versoepelingen 
op online media?

Bron:  DPG Media, RTL Nieuws, ANBO, Telecompaper, Afterpay, SKO, M2Media, Kantar Covid Barometer Wave 5
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Nieuws Actualiteiten Amusement Spel & Quiz Nederlands drama

Zenderaandelen content pre en tijdens corona en na versoepelingen

2020 Pre corona Lockdown Na versoepelingen (11-5)

Interesse in 
content 
verschuift na 
versoepeling 
meer richting 
amusement

SKO, 1-1 tm 12-3, 13-3 tm 10-5, 11-5 tm 14-6

Bv All You Need is Love & 
Lego Masters)



Hoe neem je content op in (versoepelde) 
tijden van corona? 
Hele crews in quarantaine, minder publiek aanwezig en extra desinfectie van attributen (gevolg: verf Lingo

ballen laat los).  Hoe neem je dan nieuwe programma’s op?

Wij lossen het zo op:

• Covid-19 protocol voor de audiovisuele sector is leidraad voor alle opnames

• Per programma kijken we hoe we de richtlijnen kunnen hanteren:
o Bij quiz-shows wordt bijv. gebruik gemaakt van plexiglas

o In GTST geen intieme scenes en vechtpartijen

o Minder mensen in de zaal -> 1 tegen 50 (ipv 1 tegen 100) of opnames TVOH in augustus met 
max 70 man in studio (uitdaging is sfeer behouden)

• Programmering wordt doorgeschoven naar later in het jaar. Love Island gaat door!

“We zijn druk bezig om diverse producties op te starten. We hebben een heel helder protocol liggen, wat voor alle 
producenten geldt. En binnen dat protocol kunnen we het merendeel van de formats die we voor dit najaar willen gaan 
bestellen, gaan produceren. En dat is goed nieuws, omdat we daarmee een groot gedeelte van de gaten die we in het 
schema hadden, kunnen gaan invullen. Een van de allereerste programma’s die we hebben geproduceerd binnen de 
richtlijnen van dit protocol is de titel ‘Ik Weet Er Alles Van’, dat nu op dit moment wordt uitgezonden op het timeslot 
van GTST. En we zien dat het geweldig scoort en we zijn daar heel erg blij mee.”

- Peter van der Vorst -



Grote impact 
van corona op 
media-
bestedingen.  
Licht herstel 
zichtbaar in 
sommige 
branches



Grote impact corona op totale mediabestedingen

• Tijdens de lockdown (wk 12 t/m 19) zijn de bruto mediabestedingen met -32,2% gedaald ten opzichte van 2019. 

• De eerste versoepelingen van de maatregelen in fase 3 (wk 20 t/m 22) zorgen vooralsnog voor een zeer voorzichtig herstel: -28,7%. 

• Week 22 ziet er iets beter uit met -21%. De daling YTD is -18%.

Bron: Nielsen. 2019-2020, week 1 t/m 22. Mediatypen: TV, Radio, OOH, Dagbladen, Magazines, Vaktijdschriften, Bioscoop
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maatregelen

Fase 1: Pre-corona 
(wk 1 t/m 11)

-2,3% vs. 2019
Fase 2: Intelligente lockdown

(wk 12 t/m 19)

-32,2% vs. 2019
Fase 3: Versoepeling maatregelen

(wk 20 t/m 22)

-28,7% vs. 2019



Herstel in bepaalde branches al zichtbaar

§ Horeca/Toerisme/Recreatie, Transport en Consumenten Elektronica zijn het hardst geraakt door corona, minimaal herstel zichtbaar in fase 3

§ Overheid/Nonprofit, Medisch en Telecom stijgt in corona tijd. Herstel in fase 3 is vooral zichtbaar voor Telecom, in juni zelfs sterke groei

§ Wel tekenen van herstel in branche Retail, Huis & Tuin, Persoonlijke verzorging, Was- en reiningsmiddelen in fase 3.(versoepelingen). Retail lijkt in juni stevig te gaan groeien. 

Bron: Nielsen Mediabestedingen. 2019-2020, week 1 t/m 22. Spend x 1.000.000 Mediatypen: TV, Radio, OOH, Dagbladen, Magazines, Vaktijdschriften, Bioscoop

Branche Bruto Spend
2019

Bruto Spend
2020 

Fase 1 (wk 1-11) 
2020 vs. 2019

Maart pre-corona

Fase 2 (wk 12 -19)
2020 vs. 2019

Tijdens lockdown

Fase 3 (wk 20-22)
2020 vs. 2019

Versoepelingen

YTD 
2020 vs. 2019

Retail € 559 € 489 8% -31% -16% -13%
Voedings- en Genotmiddelen € 332 € 256 10% -41% -44% -23%
Media € 213 € 235 17% 9% -8% 11%
Horeca,Toerisme,Recreatie € 279 € 178 -3% -75% -71% -36%
Overheid, Educatie en Non Profit € 159 € 176 -2% 40% -15% 11%
Transport € 214 € 127 -16% -61% -56% -41%
Telecom,ICT € 121 € 109 -23% 3% 1% -10%
Financiele Dienstverlening € 147 € 99 -11% -54% -31% -32%
Persoonlijke Verzorging € 115 € 94 -11% -31% -10% -19%
Medisch € 62 € 65 1% 24% -18% 4%
Overige Producten en Diensten € 72 € 64 3% -18% -35% -11%
Zakelijke Dienstverlening € 60 € 45 -16% -24% -63% -25%
Was- en Reinigingsmiddelen € 39 € 35 -16% -13% 8% -11%
Huis en Tuin € 39 € 35 -15% -21% 49% -11%
Consumenten Elektronica € 56 € 32 -7% -62% -60% -43%

8% -31% -16%
10% -41% -44%
17% 9% -8%
-3% -75% -71%
-2% 40% -15%
-16% -61% -56%
-23% 3% 1%
-11% -54% -31%
-11% -31% -10%
1% 24% -18%
3% -18% -35%
-16% -24% -63%
-16% -13% 8%
-15% -21% 49%
-7% -62% -60%



Met name OOH en Bioscoop hard geraakt 

• Met name Out of Home en Bioscoop zijn hard geraakt door corona. Schade corona bij Dagbladen/Magazines relatief beperkt

• OOH halveert in bruto spend tijdens de lockdown en toont in fase 3 nog geen tekenen van herstel. 

• Daling TV relatief laag ten opzichte van Radio

Bron: Nielsen. Bruto mediabestedingen, 2019-2020, week 1 t/m 22. Spend x 1 mio

Medium Bruto Spend
2019

Bruto Spend
2020

Fase 1 (wk 1-11) 
2020 vs. 2019

Maart pre-corona

Fase 2 (wk 12 -19)
2020 vs. 2019

Tijdens lockdown

Fase 3 (wk 20-22)
2020 vs. 2019

Versoepelingen

YTD 
2020 vs. 2019

Totaal € 2.593 € 2.126 -1% -32% -29% -18%

Televisie € 1.594 € 1.333 0% -30% -27% -16%

Radio € 338 € 265 -4% -39% -27% -22%

Dagbladen € 293 € 258 -6% -22% -6% -12%

Out Of Home € 217 € 138 -10% -50% -72% -36%

Magazines € 123 € 113 14% -26% -19% -8%

Vaktijdschriften € 20 € 16 -3% -30% -38% -20%

Bioscoop € 8 € 3 -30% -97% -100% -64%



TV-bestedingen dalen minder hard dan totale bestedingen

• Tijdens de intelligente lockdown (wk 12 t/m 19) zijn de bruto mediabestedingen met -32,2% gedaald ten opzichte van 2019. 

• De eerste versoepelingen van de maatregelen in fase 3 (wk 20 t/m 22) zorgen vooralsnog voor een voorzichtig herstel: -28,7%. 

• Week 22 ziet er iets beter uit met -21%. De daling YTD is -18%.

Bron: Nielsen. 2019-2020, week 1 t/m 22
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