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Ann-Lynn Hamelink: Mogelijk impact nieuwe maatregelen
Klik hier om de video te bekijken

Ann-Lynn 
Hamelink
– RTL Z

https://vimeo.com/468599852/4cd6596cd7


Video
consumptie 
in tijden van 
corona



Kijktijd TV na 
versoepeling 
maatregelen 
op niveau 
2019

Bron: SKO/AdvantEdge, TV Zendertotaal, 1 januari t/11 oktober2020, doelgroep 6+, 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

163 minuten per dag 135 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

174 minuten per dag

Kijktijd TV ligt 3% boven het niveau van 2019

159 minuten

per dag

1 juli: start 
zomervakantie 4 aug: start 

hittegolf 31 aug: start scholen en 
najaarsprogrammering

• Voor de lockdown was de kijktijd in 2020 5% lager dan in 2019. Tijdens de eerste lockdown (mrt/april) was de kijktijd 12% hoger. 

• Na versoepeling van de maatregelen ligt de kijktijd op het niveau van 2019 om vervolgens in de zomer te dalen tot 3% onder het niveau van 2019. Sinds de start van het nieuwe tv seizoen 

ligt de kijktijd 3% hoger dan in 2019. 

27/9 persconferentie 
over nieuwe 

maatregelingen



Bron: SKO/AdvantEdge, TV Zendertotaal, 12 maarrt tm 7 oktober 2019/2020,  tijdvak 18.00-23.59., % samen kijken (6+)

Er wordt 
meer samen 
TV gekeken 
in 2020

45%
12 maart  t/m 7 oktober 

2019

50%
12 maart  t/m 7 oktober 

2020
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NIEUWS SPORT

Zenderaandelen 6+

pre corona lockdown versoepelingen start nieuwe tv seizoen

Interesse in 
Nieuws blijft 
hoog

Interesse in 
Sport is zelf 
hoger dan voor 
corona

Bron: SKO 1 januari 2019 t/m 11 oktober 2020, All Day



Entertainment 
is ongekend 
populair 6+ 2019: 1.930.000 +27%

The Masked Singer
2.465.000 kijkers (6+)

Het Perfecte Plaatje
1.205.000 kijkers (6+)

6+ 2019: 1.095.000 +10%

6+ VJ 2020: 3.463.000 -5%

Wie Is De Mol (NJ 2020)
3.289.000 kijkers (6+)

Chateau Meiland
1.557.000 kijkers (6+)

6+ 2019: 1.227.000 +27%



YouTube haalt meer 
video’s offline dan ooit
YouTube verwijderde in het tweede 

kwartaal van 2020 een record 
aantal (fake corona news) video’s 

en zette naast menselijke 
moderators, ook een algoritme 

hiervoor in.

Social media weer op 
normaal niveau

De populaire platformen Facebook, 
Instagram, YouTube, Whatsapp en 

Twitter laten in september een 
lager gemiddeld dagbereik zien dan 
in april.  Dagbereik YouTube is het 

hardst gedaald met 19%

Ouderen doen vaker 
online boodschappen

Een combinatie van offline en 
online wint het meest aan 

populariteit, van 24% naar 29%. 
Vooral de zogenoemde betrokken 

senioren (65-plussers) en de 
actieve vijftigplussers zijn voor die 
laatste stijging verantwoordelijk.

Intensiviteit volgen 
van nieuws blijft dalen
Men is minder geïnteresseerd in 

corona gerelateerd nieuws. In week 
13 (het begin van de lockdown) 

volgde 83% van de Nederlanders 
het nieuws extra intensief, dit is nu 

gedaald naar 53%. 

Record internetomzet 
voor detailhandel

De internetomzet was in het 
tweede kwartaal van 2020 55% 
hoger dan een jaar eerder, de 

hoogste groei tot nu toe

Dagbereik TikTok is 
verviervoudigd

Voor corona bedroeg het 
gemiddelde dagbereik 130.000 

(6+), in augustus is dit gestegen 
naar 544.000. In de doelgroep 13-

19 jaar is het gemiddelde 
maandbereik zelfs 26,4%, 

Bingewatchen
populairder dan ooit

Afgelopen halfjaar heeft 71% van 
de Nederlanders aan bingewatchen

gedaan, 5% meer dan 2 jaar 
geleden. 46% bingewatcht via VOD, 
10% meer vergeleken met 1,5 jaar 

geleden. 

Beeldschermtijd 0-6 
jarigen toegenomen

Tijdens corona besteedden jongere 
kids gem. 2,5u per dag aan 

beeldschermen, bijna een uur meer 
dan normaal. De groei zit vooral in 
het kijken van filmpjes en bij 5/6-
jarigen. Bij hen komt het vooral 

door schoolwerk. 
Wat is de invloed 
van corona op 
online media?

Bron: GfK DAM,  RTL Nieuws, Cubiss, Retailtrends, DPG Media, NOBO, One More Thing, CBS



Ontwikkeling 
media-
bestedingen
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Vanaf eind juni (wk 27) mediabestedingen richting niveau 2019

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

• Na de versoepelingen van de maatregelen in fase 3 (vanaf week 23) gaan de mediabestedingen steeds meer richting het niveau van 2019

• De mediabestedingen zijn over het hele jaar bekeken met 15% gedaald

Bron: Nielsen. 2019-2020, week 1 t/m 39. Mediatypen: TV, Radio, OOH, Dagbladen, Magazines, Vaktijdschriften, Bioscoop

Bruto Media Spend Lockdown Eerste versoepeling 
maatregelen

Fase 1: Pre-corona 
(1 jan – 14 mrt)

-2% vs. 2019

Fase 2: Intelligente lockdown
(15 mrt – 31 mei)

-32% vs. 2019

Fase 3: Versoepeling maatregelen
(1 jun – 27 sep)

-9% vs. 2019



Mediabestedingen TV en dagbladen relatief goed

▪ De mediabestedingen aan Dagbladen en Televisie zijn het minst gedaald. Deze tonen ook (samen met Bioscoop) het grootste herstel vanaf juni.

▪ Met name lagere bestedingen Out of Home, Bioscoop, Magazines en Vaktijdschriften sinds de start van corona

Bron: Nielsen. 2019-2020, week 1 t/m 39. Mediatypen: TV, Radio, OOH, Dagbladen, Magazines, Vaktijdschriften, Bioscoop Bedragen in miljoenen,  percentages vs. 2019

Medium Bruto Spend
2019

Bruto Spend
2020 1 jan – 14 mrt 15 mrt – 31 mei 1 jun – 27 sep YTD

Totaal €4.081 €3.470 -1% -31% -9% -15%

Televisie €2.816 €2.472 +/- -28% -5% -12%

Radio €584 €483 -3% -36% -10% -17%

Dagbladen €514 €468 -2% -20% -3% -9%

Out Of Home €385 €254 -10% -56% -28% -34%

Magazines €238 €164 +18% -19% -40% -31%

Vaktijdschriften €34 €28 +3% -26% -24% -19%

Bioscoop €14 €8 -29% -96% -4% -40%



Branche Top-15 Bruto Spend 
2019

Bruto Spend 
2020 1 jan – 14 mrt 15 mrt – 31 mei 1 jun – 27 sep YTD

Retail € 977 € 901 108 69 104 -8%

Voedings- en Genotmiddelen € 629 € 507 110 59 90 -19%

Media € 394 € 413 117 109 102 +5%

Overheid, Educatie en Non Profit € 302 € 299 98 140 85 -1%

Horeca,Toerisme,Recreatie € 462 € 290 97 25 64 -37%

Transport € 362 € 242 84 39 82 -33%

Telecom,ICT € 217 € 212 77 103 105 -3%

Persoonlijke Verzorging € 218 € 193 89 69 102 -12%

Financiele Dienstverlening € 256 € 169 89 46 64 -34%

Medisch € 97 € 113 101 124 144 +16%

Overige Producten en Diensten € 132 € 109 103 82 79 -17%

Zakelijke Dienstverlening € 101 € 86 84 76 104 -15%

Huis en Tuin € 65 € 70 85 79 135 +7%

Was- en Reinigingsmiddelen € 71 € 68 84 87 108 -4%

Consumenten Elektronica € 94 € 60 93 38 74 -36%
Bron: Nielsen. 2019-2020, week 1 t/m 39 Mediatypen: TV, Radio, OOH, Dagbladen, Magazines, Vaktijdschriften, Bioscoop

*Bedragen in miljoenen, percentages vs. 2019

8% -31% 4%
10% -41% -10%
17% 9% 2%
-2% 40% -15%
-3% -75% -36%

-16% -61% -18%
-23% 3% 5%
-11% -31% 2%
-11% -54% -36%
1% 24% 44%
3% -18% -21%

-16% -24% 4%
-15% -21% 35%
-16% -13% 8%
-7% -62% -26%

▪ Vanaf 1 juni  (de versoepelingen) is er een duidelijk herstel in mediabestedingen te zien.  De helft van de branches laat vanaf 1 juni een groei zien tov 2019. 

▪ Telecombranche lijkt weinig hinder te ondervinden van corona

▪ Horeca/Toerisme, Transport en Finance en Consumenten Elektronica herstellen iets vanaf juni, maar blijven de meest hard geraakte sectoren.

▪ Opvallend is de sterke stijging van mediabestedingen van geneesmiddelen vanaf 1 juni

De helft van de branches toont een stijging in mediabestedingen 



De invloed van 
corona op 
aankoopgedrag



Invloed corona 
op consumptie  
is terug te zien 
in de cijfers

Bron: CBS & We Love Video Community

Genoemde redenen voor verwachting dalende 
inkomsten:

• Baan kwijt of verwacht deze kwijt te raken 50%

• Minder uitbetaald door corona  30%

• Geen bonus door minder winst bedrijf  20%

Vraag: In hoeverre verwacht je dat je inkomsten de komende 6 maanden zullen veranderen? 

12% 16%

72%

Ik verwacht dat mijn
inkomsten gaan stijgen

Ik verwacht dat mijn
inkomsten gaan dalen

Ik verwacht dat mijn
inkomsten gelijk blijven

• Volgens het CBS hebben consumenten in juli 
6,2% minder besteed dan een jaar eerder

• De daling wordt helemaal veroorzaakt door de 
daling in uitgaven aan diensten (-15%), zoals 
bezoek aan restaurant, theater, pretpark, 
sportschool etc.

• Aan duurzame goederen werd juist 10% meer 
uitgegeven, denk hierbij aan woninginrichting, 
auto's, elektrische apparatuur

• Sinds april 2020 is een opgaande lijn te zien in 
de binnenlandse consumptie

0,9% 1,2%

-6,4%

-17,1%

-12,1%

-7,1% -6,2%

jan'20 feb'20

mrt’20 apr’20     mei’20        jun’20       jul’20

Bestedingen consumenten in Nederland

Bron: CBS, verandering tov 2019

Merendeel consumenten verwacht wel dat inkomen de komende tijd gelijk blijft of stijgt



Online bestedingen aan producten: 
Toch stijgen de 
online 
consumenten-
bestedingen 
hard in 2020

Bron: Thuiswinkel.org Markt Monitor  Q2 2020 ivm Q2 2019

Nederlandse online 
consumentenbestedingen

€6,4 miljard 
(+12%) 

Laptop
38%

Desktop
25%

Smartphone
20%

Tablet
14%

Online in de winkel
1%

Verdeling online bestedingen naar devices

Aantal online kopers in Nederland

12,5 miljoen
(+7%)

Aantal online aankopen in Nederland

85 miljoen
(+36%)

Online bestedingen aan diensten:

-45%

+52%



De stijging in 
online 
bestedingen 
geldt met name  
voor producten 

Bron: Thuiswinkel.org Markt Monitor  Q2 2020 ivm Q2 2019
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+18% +121%
+70% +32%

+105%

+51%
+15%

+44% +16%

+85% +28%
+36%

• Online bestedingen aan producten zijn sterk toegenomen in Q2-2020

• DIY/Garden, Home & Living en Sport & Recreatie profiteren relatief gezien het meeste van deze groei

• Food/Nearfood is gestegen doordat Nederlanders meer boodschappen via internet gaan bestellen. Er 

vonden 57% meer aankopen plaats vinden in deze categorie en de bestedingen stegen met 69%. Het 

aandeel online binnen de totale bestedingen in deze categorie is gestegen van 4% naar 6%. 

• Hiermee is Food/Nearfood de categorie Kleding voorbij gegaan qua bestedingen. 

Online bestedingen en groei per segment 

(bestedingen in mln €)



Toename online 
bestedingen 
lijkt blijvend

28% verwacht
ook in de 
toekomst meer 
online te blijven 
shoppen

Genoemde redenen om meer online te shoppen:
• Makkelijker om pakketten in ontvangst te nemen nu we thuis zijn
• Scheelt tijd
• Veilig
• Winkelen is niet meer leuk in deze tijd

Genoemde redenen om weer terug te komen op de ‘oude’ manier van winkelen/niet ‘vaker’ online te shoppen:
• Via fysiek winkelen heb je alles meteen in huis, gaat sneller
• Winkelen is gezellig/leuk
• Wil producten graag zien/voelen en kunnen passen
• Persoonlijk contact/service
• Doe alles al 99% online

Vraag: In hoeverre ben je door corona meer online gaan shoppen en verwacht je dit te blijven doen?

28%

22%

36%

14%

Ja, ik ben door corona meer online gaan
shoppen en blijf dit ook doen

Ja, ik ben door corona meer online gaan
shoppen maar verwacht weer terug te

komen op mijn 'oude' manier van
winkelen

Nee, ik ben door corona niet meer online
gaan shoppen en dat zal ook niet

veranderen

Nee, ik ben door corona niet meer online
gaan shoppen , maar dit kan nog

veranderen als het virus maar lang
genoeg blijft rondhangen in Nederland



“Winkelen is 
gezelliger en 

passen is soms 
beter”

“Ik voel mij ongemakkelijk 
om kleding te passen met 
de Corona maatregelen. Ik 
bestel dit liever online. Ook 
kleine dingen als een nieuw 

boek of nieuwe make-up 
heb ik veel online besteld. 
Het is vaak op tijd in huis”

“Doordat ik nu 5 dagen per 
week moet thuiswerken, is 
het makkelijker om online 
te bestellen omdat ik thuis 

ben om alle pakketjes in 
ontvangst te nemen”

“Heerlijk, geen reistijd, 
geen parkeerkosten, 

geen misgrijpen in de 
winkel en geen 

mensen die geen 
afstand  houden”

“Ik heb wat meer producten
thuis laten bezorgen, maar 

dan moet je er toch iets 
langer op wachten. Als alles 

weer meer normaal wordt, dan 
ga ik toch weer voor de iets 

snellere weg denk ik”

“Wil graag dat fysieke 
winkels blijven 

bestaan. Vind er 
online niks aan. Het is 

soms handig”

“Dingen waarvoor ik 
ergens anders heen 

moet dan de 
supermarkt, doe ik 

liever online omdat ik 
de stad probeer te 

mijden. Bol.com is erg 
blij met me 
momenteel”

“Ga het liefst 
persoonlijk naar een 

winkel toe waar je 
wordt geholpen bij 

eventuele vragen . En 
je kunt het product 

zien, voelen of ruiken”

Toelichting op de vraag: In hoeverre ben je door corona meer online gaan shoppen en verwacht je dit te blijven doen?



Augmented
Reality (AR) 
toevoegen aan 
de customer 
journey kan 
leiden tot extra 
aankopen 

Vraag: Om het winkelen aantrekkelijker en makkelijker te 
maken voegen sommige winkels een online belevenis toe. Zo 
kan je bij Ikea met een app meubels in je interieur plaatsen en 
heeft Flexa een app waarmee je kan zien hoe een bepaalde 
kleur op de muur in je woning zal staan. 

Hoe aantrekkelijk vind je dit soort mogelijkheden? 

24%

54%

17%

5%

Zeer aantrekkelijk Aantrekkelijk Onaantrekkelijk Zeer
onaantrekkelijk

Vraag: Denk je dat door de ontwikkeling van dit soort extra’s 
eerder een aankoop zal doen? 

16%

43%

31%

9%

Zeer waarschijnlijk Waarschijnlijk Onwaarschijnlijk Zeer
onwaarschijnlijk



Alhoewel er 
nog weinig 
vertrouwen is 
in virtueel 
kleding passen

Het spreekt aan omdat:

• miskopen/retouren voorkomen kunnen 
worden

Het spreekt niet aan omdat:

• het geen reëel beeld zal geven

• je kleding toch moet voelen/ervaren

• niet duidelijk is wat er met de beelden gebeurt

Vraag: De verwachting is dat het in de toekomst ook mogelijk 
wordt om kleding te passen in virtuele kleedkamers, terwijl je 
gewoon thuis bent. Spreekt deze mogelijkheid je aan? 

15%

31%

35%

19%

Spreekt heel erg
aan

Spreekt aan Spreekt niet aan Spreekt helemaal
niet aan

“Ik denk dat dat ervoor zorgt dat je minder kleding 
retourneert, omdat je kan zien hoe het bij je staat. Het 
bespaart
de ritjes, ik denk dat je beter nadenkt over je aankoop. En 
dit dus werkt en milieu besparend werkt!”

“Ik heb in Corona tijd een nieuwe bril gekocht bij Charlie 
Temple met de online paskamer. Zo kon ik makkelijker 
kiezen. 

“Het zou wel heel gemakkelijk zijn, daarom mijn antwoord. 
Maar eerlijk gezegd heb ik er niet veel vertrouwen in”

“Ik wil de kleding ook om mijn lichaam voelen. en wat 
gebeurd er met de foto's die je upload, hoe veilig is het
systeem wat gebruikt wordt...”

“Ik vraag me wel af in hoeverre dat dan overeen komt met 
de realiteit. Nu heb ik 8 van de 10 keer dat ik iets bestel
dat retour moet. Of het valt kleiner uit dan gemiddeld en 
dat dit dan nergens vermeld is op de site. Of dat de
kleuren heel anders zijn dan leek op de site”



Hygiëne en 
veiligheid zijn 
belangrijk bij 
het winkelen, 
maar men loopt 
er niet voor om

Vraag: Merk je dat door corona minder graag kleding of 
schoenen past  in winkels? 

35%

65%

Ja, ik vind het passen van
kleding of schoenen door corona

minder hygienisch/veilig dan
voorheen

Nee, dat is nog precies hetzelfde
als voor corona

Vraag: Hoe belangrijk vind je het dat in de winkels waar je 
komt het maximale is gedaan om veilig en hygiënisch 
inkopen te doen?

30%

50%

16%

4%

Heel belangrijk, ik ga alleen maar naar
winkels waar dat is gedaan

Belangrijk, maar ik loop er niet voor om

Het maakt mij niet uit, ik zorg zelf wel
voor mijn veiligheid en hygiene

Het maakt mij niet uit, ik koop alles
online inmiddels



Ruim 1/3 vindt 
contactloos 
shoppen 
aansprekend

“Ik reken liever af bij de kassa zodat ik kan zien dat ik alleen 
betaal voor wat ik ook echt meeneem. Klinkt foutgevoelig dit 
systeem. Wat als ik iets toch besluit terug te leggen?.”

“Ik vind dat eng. Zo wordt teveel macht en kennis over de mens 
gekregen”

“Ik betaal sowieso al niet met mijn smartphone, laat staan dat 
ik het met het winkelsysteem wil gaan verbinden. Ik heb ook het 
idee dat het veel risico's met zich mee kan brengen qua geld 
afschrijven etc.”

“Samen met corona, houden we u onder controle en houden we 
de angst erin”

“In geval van een supermarkt spreekt het me niet aan omdat ik 
vaak gebruik maak van producten die in de reclame zijn 
waardoor ik graag vooraf een bon wil zien of het allemaal juist 
is. In het geval van andere winkels zou het me wel aanspreken; 
sneller en ook snellere doorstroom van klanten”

“Het is de toekomst en hoe efficiënter hoe beter”

“Gemak dient mij. Je kunt dan ook je tas open zetten in de 
winkelwagen en de spullen gelijk inpakken. Ideaal, dan ben je zo 
weg”

Genoemde redenen waarom het niet aanspreekt:

• Foutgevoelig

• Geen persoonlijk contact

• Niet fijn om in de gaten gehouden te worden

Genoemde redenen waarom het wel aanspreekt:

• Makkelijk en hygiënisch

• Snel en efficiënt

• Het is de toekomst

Vraag: In sommige winkels kan je  al volledig contactloos 
shoppen. In dat geval connect je smartphone bijvoorbeeld 
automatisch met het winkelsysteem, detecteren camera’s 
welke producten je in je mandje stopt en wordt het bedrag 
automatisch van je rekening afgeschreven als je de winkel 
uitloopt. 

In hoeverre spreekt dit concept je aan? 

12%

26%

35%

26%

Spreekt heel erg
aan

Spreekt aan Spreek niet aan Spreekt helemaal
niet aan



Toch verwacht 
de meerderheid 
dat contactloos 
shoppen de 
norm wordt

Vraag: In hoeverre verwacht je dat contactloos shoppen in de 
nabije toekomst de norm wordt, dus dat het eerder regel dan 
uitzondering wordt?

25%

40%
36%

ja, verwacht ik zeker Ja, verwacht ik
waarschijnlijk

Nee, verwacht ik niet



2020 positief 
bekeken



Tijd en aandacht 
voor elkaar, 
meer rust en 
ruimte zijn 
meest 
genoemde 
positieve 
elementen

Vraag: Als je 3 positieve dingen moet noemen die 
voortkomen uit deze coronatijd, welke zijn dat dan? 
Open vraag

34%

22%

19%

18%

18%

17%

15%

14%

9%

9%

Tijd voor
gezin/familie/vrienden/buren

Ontspanning/rust/minder
gejaagd/minder fomo

Meer thuis/flexibel werken

Meer aandacht voor
elkaar/saamhorigheid

Minder files/woon-werk
verkeer/reistijd

Goed voor milieu/minder Co2
uitstoot

Tijd voor wat echt belangrijk is

Bewustzijn/waardering voor wat
we hebben

Minder aanraking/meer afstand
tussen mensen

Meer ruimte overal/minder
mensen

7%

6%

6%

5%

4%

4%

4%

Creativiteit in
werk/Vindingrijkheid
ondernemers

Meer hygiene

Tijd voor
aanbiedingen/boodschappe
n/lokale winkels

Tijd voor klussen in en om
het huis

Meer bewustzijn voor
gezondheid

Meer respect voor
zorg/onderwijs

Hou geld over

Tijd voor
gezin/familie/vrienden/bure
n

Ontspanning/rust/minder
gejaagd/minder fomo

Meer ruimte overal/minder
mensen



“Flexibel werken, 
veel tijd voor 
sporten, niet 

ieder weekend 
een kater omdat 
je niet meer uit 

kan”

“Thuis werken! Ik kan een uur 
en kwartier langer slapen en 

ben direct thuis na werktijd. Ik 
kan gezonder lunchen omdat ik 

thuis ben en kan kleine 
huishoudelijke klusjes 

tussendoor doen.
Ook zijn mensen zijn eindelijk 

wat hygiënischer bezig over het 
algemeen”

“Ik persoonlijk hou niet zo 
van aanrakingen dus ik vind 
het wel fijn dat hand geven 
en 3 zoenen nu niet meer 

hoeft en dat dat 
vanzelfsprekend is. Het 
milieu krijgt meer goede 
lucht omdat er minder 
gereden word. Meer 

thuiswerken vind ik ook erg 
fijn”

“Doordat ik nu 5 
dagen per week moet 

thuiswerken, is het 
makkelijker om online 
te bestellen omdat ik 

thuis ben om alle 
pakketjes in 

ontvangst te nemen”

“Mensen 'minder druk om 
overal bij te zijn, niks te 

missen', omdat er minder is 
qua feesten/festivals, hoe 
belangrijk een fijn thuis is 

en dat je goede 
gezondheid niet voor lief 
mag nemen en daar echt 
dankbaar voor mag zijn”

“Meer genieten van 
het leven. Een kaart 

sturen is weer 
belangrijk geworden. 

Geen dingen 
uitstellen. Wil je wat 

doen, doe het dan 
gelijk”

“Meer tijd voor 
bepaalde dingen, 
thuiswerken, geld 
besparen omdat ik 

minder kleding koop 
omdat ik minder naar 

het werk hoef en 
daarom geen nieuwe 

kleding nodig heb”

“Toch wel dat we iets 
meer voor elkaar 

willen doen. 
Bijvoorbeeld 

boodschappen voor je 
oudere buurvrouw”

Open antwoorden bij de vraag: Als je 3 positieve dingen moet noemen die voortkomen uit deze coronatijd, welke zijn dat dan? 



Het onderzoek in deze presentatie is uitgevoerd in de WE ♥ VIDEO-community. 
RTL’s eigen panel bestaande uit zo’n 700+ leden tussen de 18-54 jaar. Dit panel biedt ons waardevolle, 

kwalitatieve inzichten, die we gebruiken voor creatie, proposities en algemene insights. 

Ad Alliance biedt de mogelijkheid om ook jouw vragen kosteloos mee te nemen in de community. Wil je weten 
hoe consumenten denken over jouw uiting, ontwikkelingen in de markt of bepaalde content?

Of heb je andere specifieke vragen?  Mail ze naar: ingrid.van.der.werf@adalliance.nl

Het veldwerk voor het onderzoek in deze presentatie heeft gelopen van 8 t/m 13 oktober 2020. In totaal hebben 133 community-leden de vragenlijst ingevuld.

We       Video Community


