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1. Achtergrond | Doelstelling
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Onderzoek naar gedrag, 
vertrouwen, en 

verwachtingen ten 
aanzien van media in 

Nederland ten tijde van 
de Coronacrisis: De Staat 
van media Nederland.

In augustus 2020 heeft Newcom Nederlanders 
van 16 jaar en ouder ondervraagd over de 

‘Staat van media Nederland’ tijdens de 
Coronacrisis. Via een online vragenlijst kon 
men deelnemen aan het onderzoek. Het 

onderzoek is verricht van 15 oktober t/m 22 
oktober 2020.

De steekproef van 2.870 (netto) 
respondenten vormt een representatieve 

afspiegeling van de Nederlandse bevolking 
van 16 jaar en ouder. 

§ Wat is het mediagedrag en hoe heeft zich dat 
ontwikkeld sinds het begin van de crisis?

§ Waar gaat te veel of te weinig aandacht naar uit 
in de media?

§ Wat is het vertrouwen in de verschillende typen 
media en hoe verhoudt zich dat tot 
ontwikkelingen in de samenleving?

§ Wat zijn de behoeften en verwachtingen ten 
aanzien van media in Coronatijd?

Onderzoeksvragen



2.A – Zes maanden Corona. 
Welke invloed heeft het op media gedrag en vertrouwen?
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1. Het media gedrag is anders in Coronatijd; 
ook impact op vertrouwen in media.



Bij driekwart is het mediagedrag anders dan vóór Corona: 
argwanender, intensiever, selectiever en met andere bronnen.

Q: Bent u het oneens of eens met onderstaande stellingen? Sinds Corona…
B: Totale steekproef
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44%
43%

38%
31%

16%
13%

12%
9%

7%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

...vraag ik me vaker af of een bericht wel klopt of niet

...ben ik meer nieuws gaan volgen dan daarvoor

...ben ik kieskeuriger geworden in wat ik wel en wat ik…

...ben ik andere informatiebronnen/media gaan…

...volg ik bepaalde mensen niet meer op social media

...ben ik bepaalde mensen gaan volgen op social media

...maak ik minder gebruik van traditionele…

...ben ik zelf meer gaan posten op social media

...ben ik (meer) gaan betalen voor nieuws (bv.…

Bent u het oneens of eens met onderstaande stellingen? Sinds 
Corona…

Bij

76%
is het 

mediagedrag op 
één of meer 

manieren 
veranderd



Vooral nieuws- en actualiteiten programma’s krijgen meer tijd van 
de nieuwsconsument.

8

7%

11%

11%

12%

19%

16%

12%

23%

17%

26%

39%

31%

27%

22%
20%

15%
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Nieuwsuitzendingen op TV

Actualiteitenprogramma

Nieuwswebsites of -apps

Gesprekken met vrienden/bekenden/familie

Talkshows op TV

Social media

Dagbladen

Filmpjes op YouTube

Radioprogramma

Podcasts

Besteedt u minder, even veel of meer tijd aan de onderstaande 
informatiebronnen dan in de periode vóór Corona?

Besteed ik minder tijd aan

Besteed ik meer tijd aan



Ten opzichte van de eerste golf is het mediagedrag op 
totaalniveau niet heel sterk veranderd.

Q: Kunt u aangeven wat u minder, even vaak of meer bent gaan doen ten opzichte van de eerste golf?
B: Totale steekproef
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6%

11%

15%

13%

16%

17%

23%

24%

65%

65%

61%

62%

63%

60%

49%

51%

25%

21%

20%

20%

19%

17%

9%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Me richten op informatie over Corona die voor mij persoonlijk van…

De persconferentie van de Minister-President over Corona kijken

Tijd besteden aan het volgen van nieuws over Corona

Met anderen (bv. collega's, vrienden, familie) praten over Corona

Volgen van het nieuws rondom Corona

Zelf informatie rondom Corona gaan zoeken

Zogeheten Liveblogs over Corona lezen op nieuwswebsites of -apps

Berichten over Corona op social media bekijken of posten

Kunt u aangeven wat u minder, even vaak of meer bent gaan doen ten opzichte 
van de eerste golf?

Ben ik minder gaan doen Doe ik even vaak Ben ik meer gaan doen



Na de overheid scoren traditionele media het meeste vertrouwen.

Q: Als u uw vertrouwen in onderstaande informatiebronnen in een rapportcijfer zou moeten uitdrukken wat zou dat dan zijn?
B: Totale steekproef
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7,1
7,0
7,0

6,7
6,3

6,2
6,2
6,1

5,8
5,4

4,3
4,2

4,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Website van de Rijksoverheid
Website van het RIVM

Persconferenties Minister-President en/of Minister(s) op TV
Nieuwsuitzendingen op TV

Actualiteitenprogrammas op TV
Nieuwswebsites of -apps

Dagbladen
Gesprekken met vrienden/bekenden/familie

Radioprogrammas
Talkshows op TV

Podcasts
Social media

Filmpjes op YouTube

Als u uw vertrouwen in onderstaande informatiebronnen in een rapportcijfer zou 
moeten uitdrukken wat zou dat dan zijn?



Vertrouwen staat onder druk, behalve onder de eigen gebruikers
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6,8
5

6,2
4,2

Dagbladen Social media

Algemeen vertrouwen in Dagbladen en Social Media (rapportcijfer 1-10)

2019 2020

Q: Als u uw vertrouwen in onderstaande informatiebronnen in een rapportcijfer zou moeten uitdrukken wat zou dat dan zijn?
B: Totale steekproef (ongeacht gebruik)

7
5,1

7
5,2

Dagbladen Social media

Vertrouwen Dagbladen en Social Media onder gebruikers (rapportcijfer 1-10)

2019 2020



Samenvattend Mediagedrag en vertrouwen in Coronatijd

§ Bij driekwart is het mediagedrag anders dan vóór Corona: argwanender, 
intensiever, selectiever en met andere bronnen.

§ Vooral nieuws- en actualiteiten programma’s krijgen meer tijd van de 
nieuwsconsument.

§ Ten opzichte van de eerste golf is het mediagedrag op totaalniveau niet heel 
sterk veranderd. Eenmaal gekozen, dan lijkt men (min of meer) hetzelfde 
gedrag te vertonen.

§ Na de overheid scoren traditionele media het meeste vertrouwen.

§ Vertrouwen staat onder druk (algemeen)
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2.B. Verdieping - Groepen in de samenleving & 
Media
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2. Bijna 3 miljoen Nederlanders sluiten zich 
af van ontwikkelingen rondom Corona. 



Groepen in de samenleving in tijden van de Coronacrisis (okt)
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Ultra 
Gedrevene 

168.000
Nederlanders

Willen er heel veel van 
weten en bespreken 
het ook intensief met 

directe sociale 
omgeving

Volgen de regels 
extreem goed

Voorlopers

1.064.000
Nederlanders

Willen er veel van 
weten en bespreken 
het ook intensief met 

directe sociale 
omgeving

Volgen de regels 
extreem goed

Supporters

4.802.000 
Nederlanders

Volgen nieuws en 
informatie behoorlijk. 
Maar sluiten zich ook 

af en toe af

Houden zich goed aan 
de regels.

Passieve 
Volgers

5.160.000 
Nederlanders

Doen redelijk wat 
gevraagd word. 

Minder overtuigd van 
nut en bepreekt 

ontwikkelingen (liever) 
niet met sociale kring

Corona 
Blockers

2.786.000 
Nederlanders

Sluiten zich min of 
meer af van 

ontwikkelingen 
rondom corona

Willen er weinig van 
weten, volgen de 

nieuwsbronnen niet 
voor corona

Basis: inwoners van Nederland 16 + (n=2.870)
Extrapolatie op basis van 14 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder
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20% van de Nederlanders is niet bereikbaar of ontvankelijk voor 
informatie en minder geneigd zich aan de regels te houden.

Legenda: ++ = Zeer van toepassing ; + = Van toepassing;  +/- = Gemiddeld ; - = niet van toepassing;  -- = helemaal niet van toepassing. 

Houden zich aan regels

Weet veel van Corona af

Bespreekt ontwikkelingen

Steeds positiever over 
ontwikkelingen rond Corona

Sluit zich af

++

++

++

--

++

++

++

+

--
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+
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-

-

+
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+/-

--
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20%

37%34%

8%
1%

Corona blockersPassieve volgersSupportersVoorlopersUltra gedrevenen

Corona adoptiecurve in NL - Okt
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Hoe ontwikkelen de groepen zich in 6 maanden tijd?

14 20 23 20
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Ultra Gedrevene
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Supporters

Passieve Volgers

CoronaBlockers



Titelstijl van model bewerken

”Onder water’ zijn er wel degelijk 
‘switchers.

Niemand uit de CoronaBlockers
wordt Voorloper/Ultragedreven en 

vice versa

Zijn de groepen dan 
niet te verschuiven?
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In de middensegmenten ‘switchen’ mensen wel degelijk. 
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Segment april
Segment oktober

Corona Blocker Passieve volger Supporter Voorloper
Ultra 
Gedrevene

Coronablocker 7% 7% 3% 0% 0%
Passieve volger 5% 16% 13% 3% 0%
Supporter 1% 9% 18% 6% 1%
Voorloper 0% 1% 3% 3% 1%
Ultra Gedrevene 0% 0% 1% 0% 1%

§ Hoe af te lezen? Voorbeelden: 

§ Het percentage Corona Blockers bedroeg in april 13 procent van de populatie. 
Daarvan is 5 procent Passieve Volger geworden en 1 procent Supporter. 

§ Niemand van de Corona Blockers is Voorloper of Ultragedreven geworden



Er zijn groepen die bewegingen maken. Welke rol speelt media? 
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19%

45%

35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Opwaartse beweging Geen beweging Neerwaartse beweging

Segmentbewegingen april-oktober
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3. CoronaBlockers hebben een laag 
vertrouwen in media



Het vertrouwen in media is vooral laag in de groep Coronablockers

Q: Als u uw vertrouwen in onderstaande informatiebronnen in een rapportcijfer zou moeten uitdrukken wat zou dat dan zijn?
B: Totale steekproef
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14%
11% 13%

19%

39%
34%

47%

58% 59%

51%51%

42%

29%

22%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ultragedreven Voorloper Supporter Passieve volger Coronablocker

Mediavertrouwen naar segment

Laag mediavertrouwen Gemiddeld mediavertrouwen Hoog mediavertrouwen



Lastig, want Coronablockers vinden zich wel degelijk voldoende 
geïnformeerd. 
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48%

93%

66%

93%

82%
73%

90%

41%

83%

16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Redelijk/behoorlijk op de hoogte Ik weet (inmiddels) veel van Corona af

Percentage ‘redelijk/behoorlijk op de hoogte van de ontwikkelingen rond Corona’ 
& percentage ‘Weet veel van Corona?’ binnen de segmenten

Ultragedreven Voorloper Supporter Passieve volger Coronablocker



80 procent van Nederland volgt meer of evenveel nieuws: 
CoronaBlockers juist minder

24Q: Kunt u aangeven wat u minder, even vaak of meer bent gaan doen ten opzichte van de eerste golf? 
B: Totale steekproef

6%
4%

9%

16%

34%

23%

37%

21%

17%
13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Ultragedreven Voorloper Supporter Passieve volger Coronablocker

Kunt u aangeven wat u minder, even vaak of meer bent gaan doen ten opzichte 
van de eerste golf? - Volgen van het nieuws rondom Corona

Ben ik minder gaan doen Ben ik meer gaan doen



CoronaBlockers hebben in alle kanalen weinig vertrouwen

§ Hoe af te lezen? Voorbeelden: 

§ de Corona Blockers geven de website van de Rijksoverheid een 5,7 op een schaal van 1 tot en 
met 10. 

§ Social Media scoort in alle groepen laag als het gaat om vertrouwen. 
25

Ultragedreven Voorloper Supporter Passieve volger Corona Blocker
Website van de Rijksoverheid 8,3 7,9 7,5 7,1 5,7
Website van het RIVM 8,1 7,9 7,5 7,1 5,6
Persconferenties Minister-President en/of Minister(s) op TV 8,1 7,9 7,6 7,1 5,5
Nieuwsuitzendingen op TV 7,9 7,6 7,2 6,7 5,4
Gesprekken met vrienden/bekenden/familie 7,6 6,7 6,5 6 5,3
Actualiteitenprogrammas op TV 7,4 7,1 6,9 6,3 5
Dagbladen 7,2 7 6,5 6,1 5,1
Nieuwswebsites of -apps 7,1 6,9 6,6 6,2 5
Radioprogrammas 6,6 6,5 6,2 5,8 4,8
Talkshows op TV 6,3 6,1 5,8 5,4 4,1
Podcasts 5,1 4,3 4,3 4,4 3,9
Social media 4,8 4,5 4,2 4,3 3,9
Filmpjes op YouTube 4,2 3,9 4 4,1 3,7



Ergernissen t.a.v. media
Selectie: Coronablockers

Q: Wat is uw grootste ergernis als het gaat om berichtgeving in de media rondom Corona?
B: Coronablockers
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“Alles wordt zo enorm opgeblazen en er is een tunnelvisie wat 
betreft viruspreventie. Mensen die aan de andere kant staan 
worden als egoïst" en "aansteller" weggezet. Ik vind dit 
misselijkmakend en voor dit andere geluid zou meer aandacht 
moeten zijn!"

“Dat het valse informatie verstrekt.”

“allemaal onzin en bangmakerij en totaal niet interessant

“Dat er geen zelfstandig onderzoek wordt gedaan of al die 
berichtgeving over volle IC's wel waar is. Ze nemen alles 
klakkeloos aan en zorgen voor tweedeling. Het echte virus is de 
media.”

“dat er stevig op losgelogen wordt door deze en gene: her en 
der kom je berichten tegen die anderen weer tegen spreken..”

Dat het grotendeel mis-informatie is, niet gefundeerd op 
medische gronden en uitsluitend bedoeld om mensen angst 
aan te jagen. Bovendien zijn de genomen maatregelen alleen 
maar een vorm van paniekvoetbal en zijn ze niet gestoeld op 
feiten.

“Dat vooral de overheid faalt in de voorlichting. Het corona 
virus zou zich niet verspreiden in vliegtuigen. mooi niet waar 
Alles wat met airco te maken heeft  is verdacht, dwz Huizen, 
auto, bus, trein en vliegtuig”

“Dat ze nu de waarheid eens moeten vertellen over hoe wij 
nederlanders de les gelezen worden”

“De leugens van de media”

“Fake news”

“het fake nieuws via de media dat alleen maar eenzijdig 
berichten laat horen”

“de gekkies”

“Te veel terwijl nu de gewone griep ook speelt”



2.C. Kansen voor media – Waar aandacht aan?

DE STAAT VAN MEDIA
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4. Coronablockers zijn relatief meer gericht 
op de eigen situatie en een ander geluid in 

berichtgeving.



Coronablockers maken zich relatief meer zorgen over de eigen 
situatie.

29Q: Waar maakt u zich het meeste zorgen over? (maximaal twee kiezen)
B: Segmenten

44%

16%

43% 40% 38%

3%

54%

17%

33%
37% 38%

9%

54%

18%

35% 36% 34%

10%

48%

24%
29%

34% 31%

14%

45%

32%

19%
24% 26%

16%

0%
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60%
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80%

90%

100%

De economische
gevolgen voor

Nederland

Mijn eigen
bewegingsvrijheid

De gevolgen voor de
volksgezondheid

De kans om zelf Corona
te krijgen

De gevolgen voor de
ouderen en kwetsbaren

in Nederland

Mijn financiële situatie

Waar maakt u zich het meeste zorgen over? - Naar segment

Ultragedreven Voorloper Supporter Passieve volger Coronablocker



62% 61%

12% 11% 12%

66% 63%

13% 11%

28%

67%
62%

16% 14%

31%

61%
51%

21% 21%
29%

47%
40%

32% 29%
24%
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20%
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70%

80%

90%

100%

BNers met een mening over
Corona(maatregelen)

Protesten (bv. van
bewegingen zoals

Viruswaarheid)

Coronanieuws in zijn
algemeenheid

Coronacijfers (aantal
besmettingen, opnames

etc.)

Bedrijven die vinden dat ze
(meer) steun verdienen

‘Waar besteden media te veel aandacht aan?’ - Naar segment

Ultragedreven Voorloper Supporter Passieve volger Coronablocker

De meerderheid vindt dat er te veel aandacht wordt besteed aan 
BN-ers en protestbewegingen.

30Q: Waar hebben de media rondom Corona in uw beleving te weinig, voldoende of te veel aandacht voor?
B: Segmenten



47% 47% 48%
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22% 17%
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100%

De situatie in andere
zorgsectoren (bv.

gehandicaptenzorg,
geestelijke gezondheidszorg,

huisartsenzorg)

De situatie in verpleeghuizen Beloning/salaris van
zorgmedewerkers

Protesten (bv. van
bewegingen zoals

Viruswaarheid)

BNers met een mening over
Corona(maatregelen)

‘Waar besteden media te weing aandacht aan?’ - Naar segment

Ultragedreven Voorloper Supporter Passieve volger Coronablocker

Media besteden te weinig aandacht aan issues in de zorg anders 
dan de situatie in ziekenhuizen.

31Q: Waar hebben de media rondom Corona in uw beleving te weinig, voldoende of te veel aandacht voor?
B: Segmenten
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5. Of focussen op je eigen doelgroep? 



Weten wat men 
wil lezen

Onafhankelijk, Geen 
commerciële belangen

Eerlijk, transparant, begrijpelijk

Betrouwbaar, kwaliteit, waarheid, feiten 
checken

ãKlantvertrouwenspiramide Media – Newcom Research & Consultancy

Intermezzo - Klantvertrouwenspiramide: 
Dissatisfiers zijn de basis, Satisfiers maken het verschil.
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Satisfiers

Dissatisfiers

Iedereen willen 
bedienen leidt tot: 
Ons size fits nobody



Gros van Nederland: 
“Te veel aandacht: BN’ers en protesten’

Q: Waar hebben de media rondom Corona in uw beleving te weinig, voldoende of te veel aandacht voor?
B: Totale steekproef
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61%

54%

28%

26%

24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

BN'ers met een mening over Corona(maatregelen)

Protesten (bv. van bewegingen zoals Viruswaarheid)

Bedrijven die vinden dat ze (meer) steun verdienen

Wat het kabinet allemaal goed of fout doet

Dingen die niet doorgaan vanwege Corona (bv. evenementen)

Te veel media-aandacht



En te weinig aandacht: zorgsectoren en –personeel, ouderen

Q: Waar hebben de media rondom Corona in uw beleving te weinig, voldoende of te veel aandacht voor?
B: Totale steekproef
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55%

48%

47%

46%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

De situatie in andere zorgsectoren (bv. gehandicaptenzorg,
geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg)

De situatie in verpleeghuizen

Beloning/salaris van zorgmedewerkers

Problemen van ouderen

Tekorten aan beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel

Te weinig media-aandacht



3. Hoofdlijnen



1. Het media gedrag is anders in Coronatijd; ook impact op vertrouwen 
in media.

2. Bijna 3 miljoen Nederlanders sluiten zich af van ontwikkelingen 
rondom Corona en hebben minder vertrouwen en ander mediagedrag.

3. CoronaBlockers hebben een laag vertrouwen in media

4. Coronablockers zijn relatief meer gericht op de eigen situatie en een 
ander geluid in berichtgeving.

5. Focus op je ‘eigen’ doelgroep? One size fits nobody als het gaat om 
vertrouwen

Hoofdlijnen
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Meer informatie? Neem contact met ons op! 
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Drs. N. van der Veer

www.newcom.nl|service@newcom.nl 

Vestiging Enschede

Hengelosestraat 221

7521 AC Enschede

Vestiging Amsterdam

Herengracht 564

1017 CH Amsterdam

Newcom Research & Consultancy B.V.

T: 088 – 7704 600



§ Wij geloven dat succesvolle organisaties in nauw contact staan met hun doelgroep. Dit betekent dat 
succesvolle organisaties de doelgroep écht kennen en begrijpen. Alleen dan zijn organisaties in staat de 
beste klantervaring te geven. 

§ www.exploratio.nl is een label van Newcom.

http://www.exploratio.nl/


Titelstijl van model bewerken
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• Newcom Research & Consultancy is een onafhankelijk 
bureau dat organisaties met full-service marktonderzoek 
inzicht geeft in hoe zij optimaal kunnen aansluiten bij de 
wensen van de doelgroep. Denk aan het testen van 
concepten, onderzoek naar de behoeften en tevredenheid 
van klanten en imago onderzoek. 

• Newcom werkt vanuit kantoren in Enschede en Amsterdam.
• Newcom is aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie

(MOA), bestempeld als een Fair Data Company en 
bovendien is Newcom, NEN-ISO 9001 en ISO27001 
gecertificeerd.

* De certificering van ISO272001 is geregistreerd onder nummer 1281702 en met de scope 
‘Het leveren, ontwikkelen en de support van de SAAS-oplossingen onderzoekstool.nl en 
explora-zorg.nl en het uitvoeren van  klant- en marktonderzoek.


