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Verwachting economische 
ontwikkelingen



Economische 
forecast 2021 

DNB: 
3 scenario’s 

mét groei

• De economische teruggang voor 2020 blijft beperkt tot 4,3%. Dat is weliswaar 
een krimp van historische omvang, maar minder diep dan eerder werd gevreesd. 

•Na 2020 treedt er een gestaag herstel op: zowel in 2021 als in 2022 groeit het 
Bruto Binnenlands Product (BBP) met bijna 3% per jaar. 

• Omdat de onzekerheden groter zijn dan gebruikelijk, heeft DNB naast de centrale 
raming ook een mild en een zwaar scenario opgesteld: 

ü Mild scenario : groei BBP 2021 4,9%
ü Centrale raming: groei BBP 2021 2,9%
ü Zwaar scenario : groei BBP 2021 0,2%

• De verwachting is dus dat de groei van het BBP in 2021 varieert van 4,9% in het 
milde scenario tot 0,2% in het zware scenario. 

Figuur Bruto Binnenlands Product Volume; procentuele mutaties jaar op jaar en 2019 = 100

Bron: Persbericht DNB 14 december 2020



Gert-Jan Verstegen over verwachtingen 2021
Economie verslaggever RTL Nieuws & RTL Z

Bekijk de video

https://vimeo.com/505579758/cc398cf93a


Wat verwachten consumenten van 2021?
• Er is een sterke toename in het aantal mensen dat negatief terugkijkt op 

het afgelopen jaar. Ruim 9 op de 10 Nederlanders (93%) vindt dat 2020 
een slecht jaar was voor Nederland t.o.v. 37% vorig jaar. Een stijging van 
56 procentpunten. 

• Dit is ook te zien wereldwijd, waar de meningen in elk land slechter zijn 
geworden. 

• Een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking (82%) is echter 
optimistisch dat 2021 een beter jaar zal zijn. Wereldwijd is 77% het daar 
mee eens. 

Bron: Ipsos Global Advisor 2021 Predictions (december 2020)
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2020 was a bad year for The
Netherlands/(market)

I am optimistic that 2021 will be a better
year for me that it was in 2020

Nederland Wereldwijd

%= agree or
likely to happen



Het door corona bespaarde geld wil men 
uitgeven in 2021
Een ruime meerderheid geeft aan geld te hebben bespaard in 2020, omdat er weinig mogelijk was vanwege de maatregelen. Van de mensen die 
geld hebben overgehouden geeft 65% aan van plan te zijn om dit in 2021 (gedeeltelijk) uit te geven. 

Bron: WeLoveVideo Community (januari 2021)

78%

22%

Ja Nee

Heb je geld bespaard in 2020 omdat er door de corona-
maatregelen beperkingen waren?  

35%

58%

7%

Niet uitgeven, maar doorgaan met
sparen

Gedeeltelijk uitgeven

Allemaal uitgeven

Wat ben je van plan om in 2021 te gaan doen met het geld dat je hebt 
bespaard?



Er is behoefte om (online) te winkelen
Nu de niet-essentiële winkels gesloten zijn in Nederland, geven veel mensen aan behoefte te hebben om juist meer (online) te kopen. 
Volgens het Ipsos-onderzoek verwacht 58% van de Nederlanders in 2021 zelfs meer online te gaan besteden dan in fysieke winkels. 

58%

57%

Ik verwacht meer geld online te gaan besteden
dan in winkels in 2021

Ik heb de afgelopen tijd behoefte gehad om meer
(online) te kopen

Bron: WeLoveVideo community (januari 2021), Ipsos Global Advisor 2021 Predictions (december 2020) 



Wat is de belangrijkste reden om juist nu 
iets te kopen?
31% koopt voornamelijk omdat men iets nodig heeft. 45% koopt om deze tijd wat leuker te maken of omdat men het leuk vindt om pakketjes te ontvangen. 

Bron: WeLoveVideo community (januari 2021)

“Het uitpakken voelt toch altijd als een klein cadeautje, ook al weet je al wat er in 

het pakketje zit.”

“Ieder pakketje voelt eigenlijk als een cadeautje voor jezelf, bijna alsof je het hele 

jaar door jarig bent. Je mag het uitpakken, uitproberen en ernaar kijken.”

“Ondanks dat je wat er in zit nodig hebt, is het toch een klein cadeautje.”

“Het openmaken samen met mijn dochtertje die dan helemaal blij wordt van het 

uitpakken.”3%

7%

14%

31%

31%

Verveling

Omdat ik het verdien

Omdat het leuk is om pakketjes te
ontvangen

Omdat ik iets nodig heb

Om deze tijd wat leuker te maken



Tijdstip online 
shoppen 

verandert door 
thuiswerken

• De Nederlandse consument is in 2020 niet alleen méér online gaan shoppen, 
men is ook op andere tijden online gaan shoppen. 

• Er wordt tegenwoordig meer online geshopt in de ochtenden en tijdens 
werktijden en minder in de avonduren. 

• De verklaring kan zijn dat het in een ‘echte’ kantooromgeving ongewenst is om 
onder werktijd even online te gaan shoppen. Thuiswerkers hebben daar minder 
last van.

• Onderstaande grafiek laat goed zien dat er in coronatijd meer online wordt 
gewinkeld onder werktijd, met name tussen 8.00 en 12.00 uur en relatief minder 
in de avonduren. 

Bron: Emerce.nl/Tweakers: e-commerce in corona-tijden; 10 trends bij 
consumentenelektronica, 26 januari 2021 



Ontwikkelingen mediumtype 
video in 2020



TV-kijktijd is 3% gestegen in 2020
• Per Nederlander werd er in 2020 per dag 2 uur en 40 minuten naar TV-zenders gekeken, een stijging van 3% t.o.v.2019. In primetime steeg de kijktijd met 4%. 

• De overige schermtijd is met 28% toegenomen in 2020, namelijk van 36 naar 46 minuten per dag. Dit is tijd die o.a. wordt besteed aan het bekijken van Video 
On Demand diensten (zoals Netflix en Videoland). 

Bron: SKO, 
TV Zendertotaal,
januari t/m december 
2020/2019, doelgroep 6+, 
tijdvak all day. 
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Ontwikkeling kijktijd TV Zendertotaal 6+ 2019 2020

12 mrt: 1e persconferentie. Zoveel 
mogelijk thuiswerken

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

15 mrt: Toespraak Rutte

21 mei: start 
mooie weer

1 juni:  Versoepelingen, 
terrassen weer open

4 aug: start 
hittegolf

31 aug: start scholen en 
najaars-programmering

13 okt : persconferentie 
over nieuwe maatregelen

1 juli: start 
zomervakantie

27 sep: persconferentie 
over nieuwe maatregelen

14 dec verder 
aangescherpte maatregelen

pre-corona
163 minuten per dag

-6%

intelligente lockdown
167 minuten per dag

+8%

versoepelingen
141 minuten per dag

-1%

gedeeltelijke lockdown
179 minuten per dag

+10%

volledige lockdown
181 minuten per dag

+5%



Er werd meer samen TV 
gekeken in 2020

Wat betekent dit voor adverteerders?

• Co-viewing vergroot engagement (+33%)

• 63% van de kijkers zegt programma’s en reclames te 
bespreken tijdens co-viewing

• Advertenties genereren een hogere emotionele respons bij co-
viewing (71%) dan bij solo-viewing (37%) percent

Bron: IAB – The co-viewing experience

45%
2019

51%
2020

• Amusement wordt het meest samen gekeken (56%)

• De grootste toename van samenkijken zat bij kids-content: +21% 
vergeleken met 2019.

Bron: SKO/AdvantEdge, TV Zendertotaal, 1 januari t/m 31 december 2020/2019 
Tijdvak 18:00-24:00 uur, % samen kijken, doelgroep 6+.



Kijktijdaandeel TV 
per genre (6+)

• Naast het succes van (groot) entertainment in Q4 zijn het 
met name de genres ‘nieuws’ en ‘sport’ die opvielen in 2020. 

• Het kijktijdaandeel van nieuws- en actualiteiten steeg fors 
tijdens de eerste lockdown. Deze stijging is daarna niet 
meer gehaald, toch gaat tijdens de lockdown in het najaar 
26% van alle kijktijd naar nieuws & actualiteiten. 

• Sport werd in 2020 hard getroffen door de corona-
maatregelen. Veel werd geannuleerd of opgeschort. Dit is 
terug te zien in het gedaalde kijktijdaandeel van sport 
tijdens de eerste lockdown. Dit herstelde zich vanaf 
augustus (o.a. autosport Formule 1, voetbal CL/EL) en 
inmiddels is de kijktijd zelfs hoger dan voor corona.

25%

12%

34%

3%

25%

11%

26%

14%

nieuws & actualiteit sport

Pre-corona Intelligente lockdown Versoepelingen Gedeelteljke/volledige lockdown

Bron: SKO/AdvantEdge, TV Zendertotaal, januari t/m december 2020, doelgroep 6+, tijdvak all day. 

Kijktijd: gemiddeld aantal minuten per dag dat naar TV-zenders gekeken is.



Fresia Cousiño Arias over sportjaar 2021
Presentatrice/verslaggeefster ESPN

Bekijk de video

https://vimeo.com/505606810/9400f31db0


Verschillende online nieuwsgenres zijn 
in 2020 gestegen in populariteit 
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Gemiddeld dagbereik per genre nieuwssites
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Bron: NOBO 2020, Bereik nieuwssites AD.nl, NU.nl & RTLnieuws.nl)



Video on demand zeer 
succesvol in 2020
• De ‘overige’ schermtijd is in 2020 toegenomen van 36 naar 46 minuten per dag per Nederlander. Dat 

is een groei van 28%. Dit is onder meer de kijktijd naar video on demand platforms zoals Netflix en 
Videoland. 

• Die groei is goed te zien bij Videoland. In december 2020 had Videoland 41% meer betalende klanten 
dan een jaar daarvoor. 

• Maar liefst 96% van de paid base van Videoland was actief in december 2020 en er werden 57% 
meer streams gestart dan in december 2019. 

• In december 2020 was de kijktijd per abonnee 60% hoger dan in december 2019.

Bron: Data Videoland / SKO, TV Zendertotaal, januari t/m december 2020/2019, doelgroep 6+, tijdvak all day. 



Investeringen in content leiden tot 
succes op Videoland en RTL XL in 2020

Bron: Data Videoland & RTL XL
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Ontwikkelingen & 
verwachtingen in 

online media
.

Van actief naar passief 
social mediagebruik

Uit onderzoek van Wayne Parker Kent 
blijkt dat jongeren Instagram, TikTok

en Snapchat steeds vaker passief 
gebruiken: er wordt dus vooral veel 

gescrold en geklikt en minder gepost.

Gebruik Smartphone voor 
kijken longform content 

gegroeid
Het streamen van longform content 

was populair in 2020. Bijna een kwart 
van de Nederlanders deed dit in 2020 
wel eens via smartphone, t.o.v. 20% in 

2019. 

Nieuws wordt meer 
verspreid over de dag 

geconsumeerd
Voorheen consumeerden mensen op 

vaste momenten in de ochtend, 
middag en avond online het nieuws. 

Door het thuiswerken wordt het nieuws 
vaker tussendoor gecheckt.

Humanisering van social
media platformen

Consumenten vinden het steeds 
belangrijker dat merken standpunten 

innemen, bv over BLM of 
milieukwesties. Dat is terug te zien in 

de social profielen van merken. 
Consumenten geven aan dat ze zich  
hierdoor één voelen met een merk en 
gemakkelijker een merkkeuze maken. 

Nederlanders positiever 
over data-gebruik

Het aantal Nederlanders dat sceptisch 
is over het gebruik van data door 

organisaties is gedaald van 25% in 
2019 naar 20% in 2020. Ook vinden 

meer mensen dat de dienstverlening 
beter wordt als zij data delen (34%)

Events verplaatsen zich 
blijvend naar online kanalen
Events zullen ook na COVID-19 vaker 

online plaatsvinden, waarbij creatie en 
technologie een steeds grotere rol 
spelen. Van hologram-keynotes tot 
events die worden georganiseerd in 

een spel als Minecraft, met optredens 
en merchandise-kraampjes.

Keuzestress in het SVOD 
landschap

Het aantal huishoudens dat twee of 
drie SVOD-diensten afneemt, is in 2020 
flink gestegen, vooral in  huishoudens 

met kinderen. De combinatie van 
Netflix en Videoland is het meest 

populair.

TikTok groeit hard
Het aantal TikTok-gebruikers is 2,5 

keer zo hoog als vorig jaar. Daarnaast 
is het dagelijks gebruik van TikTok
onder jongeren (15-19 jaar)in 2020 
vervijfvoudigd. Hiermee is TikTok

Facebook gepasseerd als het gaat om 
dagelijks gebruik onder jongeren. 

. 

Bron: Fingerspitz, Wayne Parker Kent, NOS, Mediaweb, GfK DAM, Telecompaper, Trouw, Frankwatching, 
Newcom 2021 , Thuiswinkelmonitor, Privacymonitor 2021 DDMA/GfK



Ontwikkelingen 
mediabestedingen in 2020



Bruto mediabestedingen met 10% gedaald
• Tijdens de eerste lockdown (week 12 t/m 19) zijn de bruto mediabestedingen met 31% gedaald ten opzichte van 2019. Daarna is er een duidelijke stijging 

in de mediabestedingen te zien naar zelfs een lichte groei in de tweede (gedeeltelijke) lockdown in het najaar. De mediabestedingen dalen over het hele 
jaar gezien met 10%. TV doet het daarbij relatief goed (-6%). 

• Het effect van de zwaardere lockdown die half december is ingegaan, zal begin 2021 zichtbaar zijn (1 t/m 24 januari 2021 zijn er 7% minder TV-GRP’s
verkocht t.o.v. 2020).
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2019 2020

Intelligente
lockdown

Versoepeling 
maatregelen

Fase 1: 
Pre-corona 

(1 jan – 14 mrt)

-4% tov. 
2019

Fase 2: 
Intelligente lockdown

(15 mrt – 31 mei)

-31% tov. 
2019

Fase 3: 
Versoepeling maatregelen

(1 jun – 12 okt)

-8% tov. 
2019

Pre-corona Gedeeltelijke
lockdown

Volledige
lockdown

Fase 4: 
Gedeeltelijke lockdown

(13 okt – 13 dec)

+1% tov. 
2019

Fase 5: 
Volledige lockdown
(14 dec – 31 dec)

-1% tov. 
2019

Bron: Nielsen. 2019-2020, mediatypen: TV, Radio, OOH, Dagbladen, Magazines, Vaktijdschriften, Bioscoop



Tijdens de tweede lockdown groeien de 
bestedingen van de meeste sectoren
• Ondanks de gedeeltelijke/volledig lockdown (13 okt. t/m 31 dec.) stijgen de mediabestedingen van meer dan de helft van de sectoren in die periode 

• In Retail, de grootste branche, is herstel zichtbaar na de eerste lockdown en liggen de bestedingen uiteindelijk net iets boven 2019.

• Horeca/toerisme, Transport en Finance zijn de meest geraakte sectoren. Finance toont wel herstel vanaf half oktober.

Bron: Nielsen, 2019-2020, mediatypen: TV, Radio, OOH, Dagbladen, Magazines, Vaktijdschriften, Bioscoop
*Bedragen in miljoenen, percentages vs. 2019



Hoe spring je eruit als merk in 
2021?



Bijna een derde 
is anders gaan 

kijken naar 
merken door 

corona

Voor de consumenten die aangeven anders naar merken te zijn gaan kijken, kan dit zowel 
positief als negatief uitpakken. Een vindingrijke en positieve aanpak van merken wordt 
gewaardeerd, terwijl niet goed aanpassen aan de maatregelen juist irritatie opwekt. 

“Ik vind het wel leuk om te zien wat al die losse bedrijven verzinnen in deze moeilijke tijd. Je ziet welke merken eruit 
springen met creatieve ideeën (als Bol.com/Pathé/Videoland/Amstel/Bieb en zo kan ik nog wel even doorgaan) en 
wie er toch een beetje blijft hangen.”

“Hoe vindingrijk zijn ze (zoals Blokker die zelf gaat bezorgen). Dat wekt sympathie en daardoor zal ik sneller daar 
bestellen.”

“Ik heb een irritatie gekregen richting sommige merken.”

“Ik heb minder begrip voor egoïstische merken die geen of te weinig rekening met (de) corona(maatregelen) 
houden.”

31%

69%

Ja Nee

Is het afgelopen jaar de manier waarop je nu naar merken kijkt
veranderd? 

Bron: WeLoveVideo community (januari 2021)



In het dagelijks leven ligt voor velen de nadruk al genoeg op de beperkingen van deze tijd. 
Daarom waardeert men het als merken zich in reclame focussen op saamhorigheid en 
positiviteit. 

Wel moeten merken zich aanpassen aan de huidige situatie en de maatregelen reflecteren. 
Als reclames duidelijk nog van vóór corona zijn of geen rekening houden met de regels, dus 
met grote groepen en zonder afstand, dan kan dit irritatie opwekken.

Waarmee scoren 
merken juist 

nu punten? “Een reclame maken die aansluit bij de situatie. Zoals ah en jumbo nu doen. Thuis werken, maximaal 2 gasten e.d.”

“Wat mij betreft helpt het om een vorm van verbroedering te laten zien of elkaar de helpende hand reiken.”

“Warmte en liefde uitstralen en positief zijn. Deze tijden zijn al moeilijk genoeg.”

“Filmpjes rekening houdend met corona situatie.”

“Mooie, liefdevolle reclames maken om elkaar te helpen bijvoorbeeld of zoals de Grolsch met een lichte spot erin.”

“Ik denk dat stukje 'saamhorigheid' terugbrengen en zorgen voor vermaak in plaats van heftige boodschappen. We 
weten nu allemaal wel dat we met een rare tijd te maken hebben en iedereen gaat daar nu eenmaal anders mee om. 
Zorg als bedrijf voor vermaken voor een stukje afleiding in deze barre tijden.”

Bron: WeLoveVideo community (januari 2021)



Do’s & don’ts voor merken in reclame
• Het is goed als merken in reclame rekening houden met de actuele maatregelen, maar er moet niet teveel de nadruk op liggen.

• Wat wel belangrijk is, is dat merken laten zien dat ze iets bijdragen aan de samenleving. Dat is volgens 33% belangrijker geworden in 2020. Dit kan 
bijvoorbeeld in de vorm van een focus op saamhorigheid of initiatieven om iets terug te doen voor de samenleving. 

“De samenleving trekt steeds verder van elkaar weg, dus het moet verbinden.”

“Iedereen heeft het nu moeilijker, dus het is fijn als merken iets bijdragen aan de samenleving.”

“We leven nu in een andere tijd en mensen zijn toch meer gaan nadenken over veel dingen. Ik 

denk dat er veel dingen zijn veranderd voor altijd.”

“Je hebt nu ook meer tijd om je hier in te verdiepen.”

4%

8%

12%

16%

20%

33%

Hoe lang een merk bestaat

Het echte verhaal achter een merk

De mate waarin een merk zich heeft
bewezen

De herkomst van een merk
(lokaal/internationaal)

De mate waarin een merk bijdraagt
aan duurzaamheid

De mate waarin een merk bijdraagt
aan de samenleving

Zijn er aspecten van merken in het afgelopen jaar voor jou belangrijker 
geworden?

belangrijker geworden

Bron: WeLoveVideo community (januari 2021)



Welke merken 
zijn de afgelopen 
tijd opgevallen?

Tijdens de eerste lockdown in maart 2020 vielen vooral de merken op die 
waardering en compassie uitten voor de vitale beroepen en voor iedereen die 
door de crisis geraakt werd. Nu zien we dat men het vooral waardeert als 
merken een positieve insteek hebben en focussen op het samen(zijn). 

De supermarkten ontvangen dan ook veel lof, in het bijzonder voor de 
kerstreclames. Vooral Jumbo en Albert Heijn wisten mensen te raken met hun 
kerstreclames; ze lieten zien dat de kerst ondanks alle maatregelen op andere 
manieren ‘samen’ en gezellig gevierd kon worden. 

“De meeste supermarkten. Hoe ze inspelen en goed omgaan met de c-situatie van nu.”

“Reclame van de AH de kerstreclame vond ik erg gezellig.”

“Niet specifiek 1 merk. Eigenlijk alle supermarkten. Zij zijn gericht op de lockdown, maar steken de reclames positief 
in door toch een vorm van samen zijn. Zij het via beeldbellen.”

“Jumbo. Leuke kerst commercial en nu leuke ‘jeugdherinnering’ reclame.”

“Albert Heijn met haar kerstcommercial met mensen op afstand op de tablet. Het gaf een gevoel weer dat iedereen 
herkende.”

Bron: WeLoveVideo community (januari 2021)



Inspiratiesessie: Hoe blijf je als merk 
relevant in 2021?
Uit het WeLoveVideo-onderzoek blijkt dat consumenten het in 2020 belangrijker zijn gaan vinden dat een merk bijdraagt 
aan de samenleving. Maar er speelt natuurlijk nog veel meer in de samenleving dat van invloed is op merken. Welke 
strategie kan je in 2021 gebruiken om als merk relevant te blijven?

Om die vraag te kunnen beantwoorden heeft Ad Alliance in samenwerking met TrendsActive de meest relevante trends 
voor deze tijd uitgewerkt.  Welke trends spelen er in de samenleving? Hoe speel je daar als merk zo goed mogelijk op in? 

Ad Alliance neemt je graag mee door deze 5 trends. We gaan in op wat de trends precies inhouden, hoe ze zijn ontstaan 
en laten aan de hand van praktische tips en voorbeelden zien hoe je erop kunt inspelen. De presentatie duurt ongeveer 
een uur, inclusief ruimte voor vragen. De presentatie wordt gegeven door Mirte van Deursen & Ingrid van der Werf, 
beiden verantwoordelijk voor research & insights binnen Ad Alliance. Heb je hierin interesse, voor jezelf of een heel team, 
meld je dan aan bij je contactpersoon van Ad Alliance of rechtstreeks via Amy.Wittmaekers@Adalliance.nl 

Sociale 
verbinding

Transcendentie  Mentale 
gezondheid

Authenticiteit Make it happen 
(Gen Z)

Schrijf je nu in voor 

de inspiratiesessie!

mailto:Amy.Wittmaekers@Adalliance.nl
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