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Inleiding

Opzet

In dit onderzoek wordt het folderleesgedrag van boodschappers in Nederland bekeken. Hiertoe zijn er twee onderzoeken 
uitgevoerd. Allereerst een screeningsonderzoek onder boodschappers om te bepalen of men reclamefolders leest, via 
welk kanaal en met welke frequentie. Vervolgens is er een onderzoek geweest onder boodschappers die regelmatig 
folders lezen, en dit ook gedaan hebben in de week voorafgaand aan het onderzoek. 

Doel

Het doel van het onderzoek is om het gebruik, de beleving en de impact van de online en papieren folder op 
winkelbezoek en winkelgedrag in kaart te brengen. Op dit moment wordt er door retail relatief weinig aandacht besteed 
aan de online folder hoewel het lezen van online folders door consumenten de afgelopen jaren sterk gegroeid is. 
Daarnaast is het voor retail relevant om inzicht te verkrijgen in de potentie (ROI) en het belang van dit medium in de 
toekomst. 

Representativiteit

Om ervoor te zorgen dat het onderzoek een representatief beeld geeft van het landelijk folder leesgedrag is er voor 
gekozen om alleen folders mee te nemen die landelijk verspreid worden. Er zijn folders meegenomen van 16 retailers, te 
weten: Albert Heijn, Lidl, Kruidvat, Etos, Ranzijn, Blokker, Intratuin, Praxis, Media Markt, Zeeman, Trekpleister, Wibra, 
Profijt Meubel, Big Bazar, Expert en Gamma.

Onderdelen

Deze folders zijn vervolgens weer in te delen in acht branches: Supermarkten, Kleding & Schoenen, Wonen, Tuin, 
Huishouden, Elektronica, Drogisterijen en Bouwmarkten.

In deze rapportage worden drie onderwerpen behandeld, te weten:

1. Gebruik van de (online) folder

2. Impact van de (online) folder op winkelbezoek en winkelgedrag

3. Toekomst van de (online) folder
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Onderzoeksverantwoording

Methode Online

Doelgroep(en)

Screener: Boodschappers

Onderzoek: Boodschappers die in de week voorafgaand aan het onderzoek een folder 
hebben gelezen

Steekproefgrootte Bruto n=1720 en Netto n=1319 

Steekproefbron TNS NIPOBASE

Stratificatie/quota´s Ja, quota op offline-only gebruikers (n = 250)

Veldwerkperiode 18 april t/m 25 april 2016

Vragenlijstlengte Gemiddeld 11 minuten 

Open vragen Nee

Vragenlijst Op aanvraag

Weging Screeningsdata is gewogen naar idealen (op aanvraag)
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Key Insights

1. Bereik van online reclamefolder is iets lager dan van 
papier (72% versus 78%), met name veroorzaakt 
doordat online folders selectiever gelezen worden. 
Daarentegen bereik je er wel een relatief jonger en 
hoger opgeleid publiek mee. 

2. De online reclamefolder zorgt voor relatief meer traffic 
naar de retailer dan de papieren folder. De online folder 
trekt met name meer bezoekers naar de website. 
Echter, het zet vervolgens even vaak aan tot 
daadwerkelijke koop als papieren folder. 

3. Online en papieren reclamefolders vullen elkaar aan; 
traffic naar de retailer en conversie zijn aanzienlijk 
hoger wanneer zowel de offline als online folder van de 
retailer gelezen is. 

4. Een kwart van de boodschappers die momenteel alleen 
papieren folders leest, verwacht in de toekomst ook 
online folders te gaan lezen. Tevens verwachten vrijwel 
alle huidige online folder lezers de online folder te 
blijven lezen.

5. Boodschappers die reclamefolders lezen via de app zijn 
het meest tevreden over het kanaal. Meerderheid van 
boodschappers geeft echter nog wel de voorkeur aan 
papieren folders.
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Bereik van online reclamefolder is iets lager 
dan van papier, met name veroorzaakt doordat 
online folders selectiever gelezen worden. 
Daarentegen wordt er met de online folder wel 
een relatief jonger en hoger opgeleid publiek 

aangesproken.

4. Gebruik van de (online) folder
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De meerderheid van de boodschappers leest wel eens een online 
folder, 14% leest zelfs alleen maar online folders

 Een grote meerderheid van de boodschappers* leest wel eens reclamefolders. Het merendeel van deze 
boodschappers leest zowel online folders als papieren folders. De online folder wordt door boodschappers 
relatief minder gelezen dan de papieren folder, al is dit verschil niet schrikbarend groot (72% voor online 
tegenover 78% voor papieren folders).

 Door de online folder niet in te zetten bereikt de retailer 14% van de boodschappers niet.  

58
20

14

8

Bereik type folder
% leest

Zowel de online als papieren folder

Alleen de papieren folder

Alleen de online folder

Geen folder

%

Basis: 
Boodschappers (tussen de 20 en 49 jaar oud),  n = 4208

*In de rest van het onderzoek zullen we stil staan bij boodschappers die in de week voorafgaand aan het onderzoek een folder hebben gelezen.

4. Gebruik van de (online) folder
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 Er worden relatief meer papieren folders gelezen dan online folders. Het aandeel boodschappers dat meer dan 
vijf folders per week heeft gelezen ligt aanzienlijk hoger bij de papieren folder dan bij de online folder (75% 
vs. 33%)

 Een mogelijke oorzaak hiervoor kan de wijze zijn waarop reclamefolders worden aangeboden, ‘push’ (papier) 
en ‘pull’ (online).

De online folder wordt echter selectiever gelezen dan fysieke folder, 
mogelijk veroorzaakt doordat men gericht zoekt

45%

15%

30%

18%

11%

30%

3%

9%

4%

14%

Papier Online

> 10 Folders per week 5 tot 10 Folders per week 1 tot 4 folders per week

1 folder per 2 weken 1 of minder folders per maand

Totaal 93% 86%

Basis: 
Boodschappers die week voorafgaand aan het onderzoek een folder hebben gelezen , n = 1319

4. Gebruik van de (online) folder
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24

76

45

55

38

62

11

30

58

93

7

12

71

17

20

80

29

71

31

69

14

44

42

99

1

15

73

12

man

vrouw

18-35

36-50

Minder dan  €40.000

Meer dan € 40.000

Laag (lbo, vmbo)

Middelbaar (vwo, havo, mbo)

Hoog (hbo/wo)

Thuis

Op weg

Oppervlakkig

Selectief nauwkeurig

Zeer nauwkeurig

Online Only Papier Only

+

Wijze van lezen

Online-only lezers zijn over het algemeen jonger en hoger opgeleid; 
online folders hebben potentie voor de toekomst

 De profielen van online-only en offline-only lezers wijken licht af. Zo trekt de online folder een jonger en hoger 
opgeleid publiek aan. Daarnaast staan online folder-only lezers meer open voor het ontvangen van 
advertenties onderweg. Het merendeel heeft echter de voorkeur voor het thuis ontvangen van aanbiedingen.

 Met het oog op de toekomst, is het gegeven dat de online folder een jonger publiek trekt een bekrachtiging 
van de potentie van het kanaal. 

Geslacht

Leeftijd

Inkomen

Voorkeurslocatie
aanbiedingen

-

+

+

-

-

+

-

Opleiding

Basis: 
Online-only gebruikers, n = 210
Offline-only gebruikers, n = 254

4. Gebruik van de (online) folder
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Onder de aanbieders van online reclamefolders wordt 
Reclamefolder.nl het meest gebruikt

21

22

40

Via nieuwsbrieven per email

Website van winkeliers/retailers

Folderplatformen

%

Gebruik online kanaal

 Van de online folderplatformen is Reclamefolder.nl (app + website) het meest gebruikte online kanaal om 
folders in te zien. 

Basis: 
Boodschappers die week voorafgaand aan het onderzoek een folder hebben gelezen , n = 1319

*Onder Reclamefolder.nl valt ook de website folder.nl

4. Gebruik van de (online) folder

10

41

70

Spotta (app en website)

Reclamefolder.nl (app
en website)

%
Gebruik folderplatformen
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Totaal folderbereik van de Kruidvat en Albert Heijn folder het 
hoogst; supermarkten realiseren als branche het hoogste bereik

73

81

82

Blokker

Albert
Heijn

Kruidvat

%
Bereik folders

Top 3

 Onder boodschappers* hebben Kruidvat (82%), Albert Heijn (81%) en Blokker (73%) het hoogste bereik.  

 Wanneer er op brancheniveau wordt gekeken, weten supermarkt folders de meeste boodschappers (92%) te 
bereiken.

Supermarkten

Drogisterijen

Bouwmarkten

Kleding & Schoenen

Tuin

Wonen

Elektronica

40

42

44

47

60

78

84

92

% Bereik folder per branche

Huishouden

Basis: 
*Boodschappers die week voorafgaand aan het onderzoek een folder hebben gelezen , n = 1319

4. Gebruik van de (online) folder
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Online reclamefolder zorgt voor relatief meer 
traffic naar de retailer (met name naar de 
website). De online reclamefolder zet 
vervolgens even vaak aan tot daadwerkelijke 
koop als papieren folder. Combinatie van 
beiden is het sterkst.

5
Impact op winkelbezoek en 
aankoopgedrag

5. Impact van de (online) folder
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 Wanneer we kijken naar alle branches samen weet de online reclamefolder meer mensen te motiveren tot een 
bezoek aan de retailer. Dit is met name toe te schrijven aan een hoger aandeel webshop bezoeken. De online 
folder weet uiteindelijk een gelijk aandeel boodschappers aan te zetten tot aankoop als papieren folders.

Online reclamefolders brengen relatief meer mensen tot aan de 
(virtuele) stoep; uiteindelijk aankoopgedrag n.a.v. de folder gelijk 
aan papieren folder

13% 14%

1%

5%

1%

1%

15%

20%

Papier Online

Traffic
% aangezet tot bezoek

Naar de winkel gegaan Naar de website

Naar beide

20%
22%

Papier Online

Conversie
% werkelijk iets gekocht

Papier Online

Basis: 
Boodschappers die week voorafgaand aan het onderzoek een folder hebben gelezen , n = 1319

5. Impact van de (online) folder
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 Het is belangrijk om te vermelden dat wanneer men zowel de papieren als de online folder van een winkel heeft 
gelezen het bezoek en het doen van een aankoop aanzienlijk stijgt. Aangezien deze bevinding voor alle branches 
opgaat, wordt in de rest van de rapportage alleen de online-only lezers met de papier-only lezers vergeleken. 

Online en papieren reclamefolders versterken elkaar; traffic en 
conversie aanzienlijk hoger wanneer zowel de offline als online 
folder van de retailer gelezen is

25%

6%
5%

35%

Papier + Online

Traffic
% aangezet tot bezoek

Naar beide
Naar de website
Naar de winkel gegaan

47%

Papier + Online

Conversie
% werkelijk iets gekocht

Basis: 
Boodschappers die week voorafgaand aan het onderzoek een folder hebben gelezen , n = 1319
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 Binnen de bouwmarkten en de elektronica branche weet de online folder meer aan te zetten tot bezoek. Dit uit 
zich dan met name in meer bezoeken aan de webshop van de retailer. Bij drogisterijen verschilt het algehele 
bezoekcijfer niet (30% papier vs. 33% online), maar het aantal webshop bezoeken, n.a.v. de online folder, is 
wel hoger.

Online folder zorgt met name bij bouwmarkten en binnen de 
elektronica branche voor meer bezoeken

3

3

5

2

7

5

8

8

9

11

11

9

21

25

25

27

14

13

4

1

9
2

4

1

3

2

10

2

5

1

5

1

5

1

1

1

1

1

2

1

4

1

1

1

Online
Papier

Online
Papier

Online
Papier

Online
Papier

Online
Papier

Online
Papier

Online
Papier

Online
Papier

Online
Papier

Naar de winkel gegaan Naar de website Naar beiden

Supermarkten

Drogisterijen

Bouwmarkten

Kleding & Schoenen

Tuin

Elektronica

Totaal bezoek %

30%

33%

26%

27%

11%

21%+

9%

11%

8%

11%

5%

14%+

5%

9%
Wonen

Traffic
% aangezet tot bezoek

Totaal
15%

20%+

Huishouden

11%

11%
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Binnen alle branches geldt dat de online folder minimaal dezelfde 
conversie realiseert als papieren folders

 In de elektronica branche weet de online reclamefolder zelfs beter aan te zetten tot koop.

6
2

9
3

10
9

12
8

12
11

13
10

31
35

49

53

22

20

Online
Papier

Online
Papier

Online
Papier

Online
Papier

Online
Papier

Online
Papier

Online
Papier

Online
Papier

Online
Papier

Conversie
% werkelijk iets gekocht

Supermarkten

Drogisterijen

Bouwmarkten

Kleding & Schoenen

Tuin

Wonen

Elektronica

Totaal

Huishouden
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6

Boodschappers die reclamefolders lezen via de 
app zijn het meest tevreden over het kanaal. 
Meerderheid van boodschappers geeft 
daarentegen nog wel de voorkeur aan papieren 
folders. Gebrek aan relevantie is voor de 
fysieke folder gebruiker de voornaamste 
ergernis van de folder.

Toekomst van de (online) folder

6. Toekomst van de (online) folder
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Online folder kan nog groeien; een kwart van de boodschappers die 
momenteel alleen papieren folders leest verwacht in de toekomst 
ook online folders te gaan lezen

Hoe waarschijnlijk is het dat u in de 
toekomst online reclamefolders gaat lezen?

Hoe waarschijnlijk is het dat u in de toekomst 
online reclamefolders blijft lezen?

 Huidige online folder gebruikers verwachten ook in de toekomst online folders te blijven lezen. Daarentegen 
verwacht een kwart van de boodschappers die momenteel alleen papieren folders leest, in de toekomst ook 
online folders te gaan lezen. De verwachting is daarom dat het online kanaal belangrijker wordt.

 De kanttekening moet wel worden geplaatst dat huidige papieren folder gebruikers verwachten het papieren 
platform in de toekomst ook trouw te blijven. Het online folder medium wordt dus niet als vervanging gezien 
maar als verrijking. 

5433

11 1
Zeer waarschijnlijk

Waarschijnlijk

Misschien

Misschien niet

Zeer waarschijnlijk niet

Weet niet

% 10

16

40

20

12

%

Online folder lezers Papier-only gebruikers

Basis: 
Online folder lezers, n = 1058
Papier only lezers, n = 250

6. Toekomst van de (online) folder
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Boodschappers die folders lezen via een app zijn het meest 
tevreden over het platform; over het lezen van folders via de 
website is men relatief iets minder uitgesproken positief

25 9
20

46 38

49

28
32

21

19 21
8

Papier

n = 1112

Via een app

n= 612

Via een website

n = 645

%

Uitstekend Zeer goed Goed Redelijk Slecht

Hoe beoordeelt u de reclamefolder..?

Basis: 
Papieren folder lezers, n = 1112
App folder lezers, n = 612
Website folder lezers, n = 645

 Boodschappers die folders lezen via een app zijn het meest tevreden over het platform, gevolgd door papieren 
folder lezers.

6. Toekomst van de (online) folder

19



De effectiviteit van de online en 
papieren folder
© TNS 

72

18

8 2

Papieren folder

Online folder via een app

Online folder via website

Geen voorkeur

Voor de meerderheid van de boodschappers heeft de papieren 
folder echter nog wel de voorkeur; jongeren geven relatief vaker de 
voorkeur aan het lezen van reclamefolders via de app dan ouderen

67

23

7 2

Papier Online via app
Online via website Geen voorkeur

Naar welk kanaal gaat uw grootste voorkeur 
uit voor het lezen/doorbladeren van 
reclamefolders?

Naar welk kanaal gaat uw grootste voorkeur 
uit voor het lezen/doorbladeren van 
reclamefolders?

59
32

7 1

18-35 jarigen

36-50 jarigen

Basis: 
Boodschappers die week voorafgaand aan het onderzoek een folder hebben gelezen , n = 1319
Boodschappers (18-35 jaar), n = 470
Boodschappers (36-50 jaar), n = 849

6. Toekomst van de (online) folder
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12 20

51

34
529

35 34
47

16

De volle brievenbus Het moeten

opruimen

Folders die niet

relevant zijn

Het afval Niet goed leesbaar

%

Papier only
Online only

 Papier-only lezers, die open staan voor een stap naar online, bekrachtigen met name het milieuvriendelijke 
aspect van de online folder. 

De voornaamste ergernis van de folder is dat veel folders niet 
relevant zijn voor de gebruiker 

Online-only gebruikers Offline-only gebruikers 

Waarom heeft u een voorkeur voor online folders? Wat is de belangrijkste reden om over te 
stappen naar online reclamefolders?

58

13

12

18 Milieuvriendelijk

Altijd bij de hand

Minder volle
brievenbus
Anders27

52

56

67

Leest makkelijker

Minder volle brievenbus

Altijd bij de hand

Milieuvriendelijk

%

Wat zijn de voornaamste ergernissen van  folders?

Basis: 
Online-only gebruikers, n = 210
Offline-only gebruikers, n = 254
Offline-only gebruikers die  gebruik online overwegen, n = 167

6. Toekomst van de (online) folder
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Bijlage 1: Voorwaarden merkgebruik bij PR onderzoek
Uit Algemene Voorwaarden TNS NIPO, artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten en Openbare Verklaringen

Art. 7.6. De door de Opdrachtnemer verstrekte Te Leveren Producten zijn gewoonlijk uitsluitend bedoeld voor intern gebruik 
door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verplicht zich de Opdrachtnemer voorafgaand in kennis te stellen van 
enige voorgenomen verdere openbaarmaking van een Te Leveren Product of van (alle of een deel van) de door de 

Opdrachtnemer verstrekte resultaten. De Opdrachtgever verplicht zich geen Te Leveren Producten openbaar te 
maken op een wijze die de uitkomsten van de Opdrachtnemer of enige door de Opdrachtnemer verstrekte 
gegevens overdrijft, verdraait of een verkeerde voorstelling daarvan geeft, of de goede naam of de onderneming 
van de Opdrachtnemer of een Groepsmaatschappij van TNS kan schaden.

Art. 7.7. De Opdrachtgever begrijpt en gaat ermee akkoord dat zij de Opdrachtnemer voorafgaand aan de aanvang van een 
opdracht schriftelijk dient te informeren indien zij van plan is reclame-uitingen, openbare verklaringen, 
marketingmateriaal, persberichten e.d. (“openbare verklaring”) te vervaardigen die (alle of een deel van) de Te 
Leveren Producten of enig onderdeel van de Diensten bevatten. De Opdrachtgever zal een dergelijke openbare 

verklaring op basis van een Te Leveren Product of enig onderdeel van de Diensten uitsluitend doen met 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

Art. 7.8. Elk der partijen heeft het recht in marketing-/reclamemateriaal de andere partij op ondergeschikte wijze als haar 
dienstverlener of Opdrachtgever te noemen in het kader van bronvermelding; behoudens dit recht heeft 
Opdrachtgever niet het recht de naam, het handelsmerk, het logo of slogans van de Opdrachtnemer te gebruiken 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

Art. 7.9. In geval van een inbreuk op een of meer verplichtingen ingevolge artikel 7.8 verbeurt de Opdrachtgever een 
onmiddellijk opeisbare boete van EUR 15.000 per gebeurtenis en een boete van EUR 5.000 voor elke dag dat deze 
inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om nakoming van de onderhavige 
Overeenkomst te vorderen en de werkelijk door haar geleden schade te vorderen, voor zover die schade hoger is 

dan de boete.

De complete Algemene Voorwaarden zijn te vinden op www.tns-nipo.com/voorwaarden
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Bijlage 2: Branche indeling

Supermarkten

Drogisterijen

Bouwmarkten

Kleding & Schoenen

Tuin

Elektronica

Wonen

Huishouden

• Kruidvat
• Trekpleister

• Albert Heijn
• Lidl

• Praxis 
• Gamma

• Wibra
• Zeeman

• Blokker
• Big Bazar

• Ranzijn
• Intratuin

• Media Markt
• Expert

• Leen bakker
• Profijt Meubel
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