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MEDIA

Media in tijden van een pandemie:  
Vriend en vijand in een complexe spreidstand 

Ike Picone, wendy Van den Broeck, Karen Donders en Tim Raats

Nieuwsmedia: nodig, maar noodlijdend 
Wanneer binnen tien jaar communicatiewetenschappers zullen terugkijken op de jaren 
(20)20, zullen ze tot de conclusie komen dat drie grote ontwikkelingen een disruptie in 
de mediasector veroorzaakten: desinformatie, artificiële intelligentie (AI) en COVID-19. 
Waarom ook dat laatste in deze rij hoort? Omdat het virus scherpstelt op een malaise 
die de nieuwsmedia al even teistert, namelijk dat betrouwbare informatie verstrekken 
niet altijd makkelijk is en nog minder makkelijk te rijmen valt met een goed verdienmo-
del. Victor Pickard concludeerde in Democracy without Journalism (2020), net voor de 
uitbraak van het coronavirus, al dat het commerciële model van journalistiek ten einde 
loopt. Facebook, Google en consorten slokken het leeuwendeel op van de adverten-
tie-inkomsten die nieuwsmedia aanvullend op hun betalende gebruikers nodig hebben 
om rendabel te zijn. 

De pandemie maakt dit plots nog meer tastbaar. We weten uit het jaarlijkse interna-
tionale Digital News Report van het Reuters Institute for the Study of Journalism dat 
globaal genomen een overgrote meerderheid van nieuwsgebruikers voornamelijk via ‘de 
zijdeur’ nieuws raadpleegt: via sociale media, zoekmachines en nieuwsbrieven. Uit on-
derzoek van marktbureau Kantar in 30 landen, dat eind mei verscheen, blijkt echter een 
belangrijke toename van ‘directe’ bezoeken aan nationale nieuwswebsites. Ook jongeren, 
die doorgaans het meest op sociale media vertrouwen, bezoeken nieuwssites plots meer 
‘via de voordeur’. Zoals wel vaker in tijden van crisis grijpen mensen terug naar vaste 
waarden. Het VRT-journaal van zondag 15 maart was het meest bekeken ooit. Volgens 
DPG Media, het mediabedrijf boven onder andere VTM, zaten die avond het hoogste 
aantal kijkers voor tv sinds 30 december 2005. Dat brengt weliswaar niet meer geld op 
voor nieuwsbedrijven, integendeel. 
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Achter de schermen dreigt bij vele nieuwsmedia een bloedbad. De advertentiemarkt is 
grotendeels stilgevallen. Dat beïnvloedt commerciële omroepen, kranten (print en di-
gitaal) en ook publieke omroepen die in sommige gevallen (bv. VRT) deels gefinancierd 
worden door reclame-inkomsten. Bovendien kunnen de meeste nieuwsmedia in Europa 
niet rekenen op voldoende betalende nieuwsgebruikers om dit op te vangen. Het gebrek 
aan advertentie-inkomsten heeft vandaag een bijzonder donker kantje. Adverteerders 
kunnen bepaalde thema’s ‘blacklisten’: aangeven naast welke nieuwsberichten ze hun 
advertentie niet willen laten verschijnen. Al snel klom COVID-19 naar de eerste plaats. 
Net nu nieuwsmedia massaal inzetten op betrouwbare verslaggeving, worden ze hier-
voor afgestraft door ‘de markt’. 

Het is bewonderenswaardig om te zien hoe nieuwsmedia hun democratische taak ter 
harte nemen. Grote namen als The New York Times, maar dichterbij bijvoorbeeld ook 
De Morgen, besloten om hun berichtgeving over COVID-19 gratis beschikbaar te stel-
len voor iedereen. Voor deze nobele geste worden ze echter dubbel gestraft: ze lopen 
inkomsten mis én uit reclame én uit abonnementen. Wat hiermee nogmaals duidelijk 
wordt, is dat de democratische taak van nieuwsmedia moeilijk te verzoenen valt met het 
commerciële model dat erachter zit. In Vlaanderen leidde dit ertoe dat vrij snel heel wat 
artikels opnieuw achter de betaalmuur verdwenen. 

Nieuwsmedia moeten dus versneld op zoek naar een vaccin om uit deze crisis te komen. 
Ze zijn genoodzaakt hun verdienmodel omwille van digitale ontwikkelingen en de ver-
hoogde concurrentie van platformen zoals Facebook en Google sowieso radicaal om te 
gooien. Het businessmodel dient idealiter tezelfdertijd ook meer resistent te zijn tegen 
hoogst disruptieve schokken in de markt. De strategie hiertoe is voor velen om betaal-
muren op te trekken en in te zetten op abonnementen. Misschien helpt deze crisis daar 
zelfs bij. Immers, na de verkiezing van Donald Trump zagen kranten in de VS hun digitale 
abonnementen fors stijgen omdat vele mensen het belang van betrouwbare informatie 
gingen inzien. Ook nu konden verschillende Amerikaanse nieuwsmedia genieten van een 
stijging in betalende abonnementen. Zo kon het kwaliteitsvolle Amerikaanse tijdschrift 
The Atlantic in maart en april maar liefst 70 000 nieuwe online abonnees aantrekken. 
Toch moet het nu ook 17 % van haar personeelsleden laten gaan in de departementen 
video en evenementen. Dat ook een succesvol Amerikaans nieuwsbedrijf met een glo-
baal lezerspubliek en een gespreide inkomstenmix onder druk komt te staan, toont de 
complexiteit van het probleem. En het illustreert al zeker dat voor het merendeel van de 
Europese nieuwsbedrijven, die vaak ook opgeschaald zijn en verder uitbreiden (denk aan 
Mediahuis, dat in België, Nederland en Ierland actief is), dit een nog moeilijkere oefening 
is. 

Betalen voor nieuws is dus maar een deel van de oplossing. Vele mensen zullen ook nu 
niet willen of kunnen betalen voor nieuws. Onderzoek van het Reuters Institute for the 
Study of Journalism in de periode tussen 7 en 13 mei 2020 toont reeds dat de stijgende 



139

m
ed

iA

interesse in nieuws ten gevolge van COVID-19 slechts tijdelijk was. Meer nog, er volgde 
na die initiële boom in consumptie een bijna even snelle stijging van het aantal mensen 
dat het nieuws probeert te ontwijken. Advertenties dan? Die zijn ondertussen opgeslokt 
door sociale media. Daar blijkt dat de een zijn brood, in het bijzonder dat van de lokale 
bakker (die graag via het laagdrempelige Facebook adverteert), de ander zijn dood is. 

Sociale media: vloek voor de een, zegen voor de ander

Bedrijven als Facebook zijn een belangrijke reden voor het opdrogen van de adverten-
tie-inkomsten binnen de traditionele nieuwsmedia. Tegelijkertijd heeft deze pandemie 
ook getoond hoe belangrijk deze mediakanalen kunnen zijn voor lokale handelaars om in 
contact te blijven staan met hun cliënten en om zelfs nieuwe klanten aan te trekken in 
tijden van crisis. 

In deze tijd van het jaar zouden we normaal langs etalages met kleurrijke lentecollecties 
struinen, een terrasje doen of vrienden uitnodigen voor de eerste barbecue van het sei-
zoen. Maar dat kan natuurlijk niet. Door de coronamaatregelen brengen we nu meer tijd 
door op Facebook en andere sociale media (volgens een survey door Kantar uitgevoerd 
in 30 landen tot wel 61 % meer dan normaal) dan op straat. En dat is goed nieuws voor 
onze lokale handelaars.

Facebook is het medium bij uitstek om heel lokaal te adverteren. Terwijl het sociale me-
dium aankondigt dat zijn globale advertentie-inkomsten sterk dalen, neemt het aantal 
lokaal gesponsorde boodschappen in ons nieuwsoverzicht zichtbaar toe. Voor een lage 
kostprijs kunnen lokale handelaars adverteren in hun eigen dorp of in een kleine straal 
daarrond. Daarbij kunnen ze zich ook op specifieke profielen richten, zoals vrouwen of 
mannen die geïnteresseerd zijn in mode of jongeren die graag sporten, zodat alleen die 
doelgroep hun advertentie te zien krijgt. Willen ze toch geen geld uitgeven aan adver-
tenties, dan kunnen ze nog altijd terugvallen op hun eigen pagina. Daarnaast zijn er ook 
nog de vele lokale pagina’s, zoals ‘Je bent van Antwerpen als’ of ‘Inwoners van Gent 
en omstreken’, waarvan lokale handelaars momenteel dankbaar gebruikmaken om hun 
winkelwaar en diensten aan te prijzen. Onze lokale handelaars lijken hun weg naar Face-
book dus gevonden te hebben.

Typisch aan sociale media als advertentiekanalen is ook de interactie en de creatie van 
een engagement met de boodschap. Het bereik van de advertenties wordt immers nog 
vergroot door talloze likes, virtuele aanmoedigingen en gebruikers die de gesponsorde 
boodschappen op hun tijdlijn delen. Mensen gaan noodgedwongen ook zelf op zoek naar 
lokale vaklui en vragen advies aan elkaar in plaatselijke Facebookgroepen. Waar kan ik 
mijn grasmachine in ons dorp laten herstellen? Wie kan mijn printer herstellen? In de 
virtuele dorpen blijkt de solidariteit groot te zijn. De mond-aan-mondreclame doet al snel 
zijn werk. Voor sommige inwoners is dat soms ook een eerste (virtuele) kennismaking 
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met handelszaken in hun dorp. Zo bestelde een van deze auteurs een paasontbijt bij een 
koffiehuis waar ze nog nooit was binnen geweest, liet ze een lokale groenteboer een 
groentepakket aan huis leveren en maakte ze kennis met een chocoladefabriek, op nog 
geen vier kilometer van haar deur, waar ze nog nooit van gehoord had.

Desondanks het succes van lokale advertenties bestellen we met z’n allen nog altijd veel 
meer bij de grote, vaak internationale online ketens. Dit was reeds een trend in het ver-
leden. Uit onderzoek van Paypal en Ipsos in 2018 bleek bijvoorbeeld dat 72 % van de 
Belgen die online shopt dat ook doet in internationale shops en 16 % dat zelfs uitsluitend 
internationaal doet.

Om die concurrentie te kunnen aangaan, halen veel lokale handelaars al hun creativiteit 
uit de kast, zeker in de periode waarin de lockdownmaatregelen het strikst waren. Van 
de uitba(ats)ter van de modeboetiek die de nieuwe collectie in grappige video’s voorstelt 
tot de lokale schoenwinkel die kinderschoenen in verschillende maten aan huis brengt 
zodat je ze kunt passen. Sommigen waren voor de coronacrisis al actief op sociale media, 
voor anderen is het een eerder gedwongen shift naar een digitale aanpak. Hoe dan ook 
kunnen velen zich niet voorstellen wat ze momenteel zonder sociale media zouden doen. 
Dat kan ook in de toekomst renderen. Doordat ze nu kennismaken met online adverteren 
en verkopen, zullen ze ook na de crisis wellicht beter gewapend zijn tegen de concurren-
tie van online spelers.

Uiteraard zal de onlineverkoop het inkomensverlies van plaatselijke winkeliers niet hele-
maal kunnen goedmaken. Toch valt het dankzij de laagdrempeligheid en het ruime bereik 
van sociale media voor velen waarschijnlijk beter mee dan ze in eerste instantie gedacht 
hadden. Hopelijk geeft het succes van de huidige online creativiteit lokale handelaars een 
boost om ook na de lockdown digitaal te blijven experimenteren en kleuren de adverten-
ties op onze Facebookpagina ook in de toekomst iets meer lokaal.

Media: vriend of vijand?

Worstelende nieuwsmedia en experimenterende handelaars zijn twee kanten van een-
zelfde medaille. De COVID-19-crisis heeft nogmaals scherp gesteld op de spreidstand 
waarin we als samenleving zitten wanneer het neerkomt op onze relatie met technolo-
gie. Ook het debat rond de privacyvriendelijkheid van contact tracing apps of de digitale 
kloof bij de digitale versnelling (zie verder in dit boek) zijn voorbeelden van hoe we de 
voordelen en nadelen van mediatechnologie moeten balanceren. Wat duidelijk wordt uit 
ons verhaal is dat sociale media de economische relance voor de ene kunnen faciliteren 
en voor de andere kunnen vertragen. We zullen ook hier op een andere manier moeten 
gaan nadenken over een beleid dat het marktfalen kan opvangen. Er zijn nooit totale 
boom of doom scenario’s die voor iedereen opgaan, maar eerder complexe situaties waar 
je collectieve en individuele belangen moet afwegen. 
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Ondertussen waarschuwt de Belgische staatsveiligheid voor polariserende desinforma-
tiecampagnes vanuit Rusland en China op sociale media. Onze samenleving hiertegen 
wapenen blijft belangrijk. Nieuwsmedia spelen daarbij een belangrijke rol, maar zullen 
ook met een betaalmuur het hoofd niet boven water houden als de advertentiemarkt 
sputtert. Bovendien zal een deel van het publiek onder meer omwille van de betaalmuur 
geen gebruik maken van het informatieaanbod. Daarom is het zo belangrijk dat we als 
samenleving blijven inzetten op het ondersteunen van journalistieke activiteit die kwali-
teitsvolle informatie aanbiedt, in welke vorm en door welke speler ook. De cocktail tus-
sen stijgende lezersaantallen en dalende advertentie-inkomsten maakte nogmaals dui-
delijk in welke situatie nieuwsmedia zich bevinden in een digitale wereld waar Facebook 
en Google de advertentieplak zwaaien.

Een sterke publieke omroep, die op momenten als deze nog maar eens zijn waarde toont, 
speelt hierbij een centrale rol. Er is veel vraag vanuit de commerciële mediasector om de 
rol van de VRT in te perken. Gelijkaardige geluiden zijn ook in andere Europese landen 
te horen. Dat zou een grote vergissing zijn. Onderzoek wijst consequent uit dat landen 
met sterke publieke omroepen beter geïnformeerde burgers hebben, en ook het gratis 
aanbod van de publieke omroep mensen niet ontmoedigt om te betalen voor nieuws. 
Integendeel. Interesse voor nieuws ‘aanleren’ is juist belangrijk voor het ontwikkelen van 
een betalend aanbod. Er zijn ook doelgroepen, bijvoorbeeld kinderen, die op het vlak van 
informatieaanbod veel minder interessant zijn voor commerciële spelers.

Deze crisis legt ook pijnlijk bloot hoeveel mensen de publieke omroep nog niét bereikt 
met zijn nieuwsaanbod. En dan gaat het vooral over jongeren, Vlamingen van andere 
herkomst of maatschappelijk kwetsbare groepen. Het multi-taskende gezin met twee 
kinderen dat digitaal onderwijs volgt, strak gegoten in een uitstekende planning, is niet 
de norm, zoals ondertussen ook is gebleken. Voor een stuk schiet de publieke omroep 
ook bij ons nog tekort en moet voluit en veel meer ingezet worden op mediawijsheid, op 
toegankelijke en kwaliteitsvolle informatie, op maat en voor een steeds meer gefrag-
menteerd publiek. De uitdaging is gigantisch, maar publieke omroepen kunnen zich hier 
wel beroepen op het fijnmazige netwerk van middenveldorganisaties. Ook de innova-
tie-opdracht van de VRT, die nu vooral vertrekt vanuit een versterking van het aanbod 
en de mediamarkt, kan sterker gekoppeld worden aan de maatschappelijke noden: fake 
news, polarisering, bereiken van jongeren, het stimuleren van publiek debat, nuance en 
burgerschap – en dit in samenwerking met de andere mediaspelers. Deze taken zouden 
niet beperkt mogen worden tot de marge, maar het DNA van de VRT moeten uitmaken. 

Ook andere redacties, van commerciële of non-profitinitiatieven, verdienen evenwel on-
dersteuning wanneer zij hun democratische taak ter harte nemen. Die steun gaat best 
naar journalisten, ook en met name in freelancestatuten, voor innoverende projecten. 
Dat brengt nieuwe ideeën in de markt en creëert zuurstof voor zij die het het meest nodig 
hebben. 
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Burgers  van hun kant beseffen best dat diepgravende informatie geen basisrecht is, 
maar een dienst die professionele journalisten verlenen, ook en zeker online, en dat die 
de moeite waard is om voor te betalen. Zo kunnen we allemaal bijdragen aan een gezon-
de nieuwssector. Goede journalistiek, niet fact checking (hoewel heel belangrijk), blijft 
tenslotte de beste remedie tegen virale desinformatie.

Het is niet omdat een dergelijk beleid een gezonde kritische houding impliceert ten op-
zichte van grote technologiebedrijven dat deze simpelweg als nefast geklasseerd dienen 
te worden. Voor lokale handelaars is Facebook een belangrijk medium gebleken, en dat 
zal het in de toekomst zeker blijven. Dat impliceert ook hier een beleid dat een omge-
ving creëert waarbij de opportuniteiten die deze platformen bieden, worden afgewogen 
tegen de risico’s die ze met zich meebrengen op het gebied van onder andere data ma-
nagement en privacy. 

Een genuanceerde houding ten opzichte van nieuwe, digitale media blijft dus belangrijk 
om na te streven. Maar de complexiteit van de digitale wereld, zowel op technologisch, 
economisch en maatschappelijk vlak, verdient onze aandacht. De economische groei die 
deze met zich meebrengt zal zich niet overal laten voelen, en een sterk beleid zal nodig 
zijn om te compenseren waar nodig. 
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