
 

 

 

 

Newsletter 
 

December 20, 2011 

 

 

Inhoud 

 

De tablet is een nieuw universum voor de consument en de adverteerder

 1 

De tablet is (nog?) geen massamedium ............................................ 2 

De tablet “second screen” ............................................................... 2 

Dagelijks gebruik van meer dan twee uur .......................................... 4 

Het verschil tussen smartphone en tablet? De mobiliteit! .................... 5 

Tablet, pers en televisie .................................................................. 7 

En reclame? .................................................................................. 9 

 

 

Verantwoordelijke uitgever : François Chaudoir 

Medewerkers  : Bernard Cools, Françoise Jehin 

De inhoud van deze newsletter is uiterst vertrouwelijk en mag niet voor commerciële 

doeleinden worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming. 

 

 



 Dec 20, 2011 

 

Newsletter on media, communication & more 
 

1 

DE TABLET IS EEN NIEUW UNIVERSUM VOOR DE CONSUMENT 

EN DE ADVERTEERDER 

 Ze zijn er al een tijdje, maar tablets zoals IPads, Samsung Galaxy Tab, 

enz. zijn in opmars en kennen een explosieve groei. Dit nieuwste 

fenomeen kan nu volgens zijn reële gebruik worden bestudeerd. Een 

overzicht van wat men erover zegt, vooral op internationaal niveau (en in 

het bijzonder de verschillende opmerkingen die werden gemaakt op het 

Print & Digital Research Forum dat in oktober 2011 plaatsvond in San 

Francisco). 

 

 

In een notendop 

  

• Tablets zijn niet zo mobiel als men denkt: ze 

worden het meest thuis gebruikt. 

• De tablets zouden een ernstige concurrent kunnen 

worden voor de gezins-pc: hij wordt vaak gedeeld en het 

gebruik ervan lijkt sterk op dat van de “klassieke” 

computers. 

• Het toestel wordt dagelijks tussen de 2 en de 3 

uur gebruikt, ook al is er geen consensus over de 

gebruiksmomenten. 

• De tablet is een convergentietool, op het kruispunt 

van de pers - waarmee hij het leescomfort deelt - en de 

audiovisuele media. Aangezien hij in situaties van 

mediamultitasking wordt gebruikt, m.a.w. vaak tegelijk 

met een of meerdere andere media, biedt hij de “media 

owners” nieuwe mogelijkheden. 

• Vanuit reclamestandpunt zou de efficiëntie 

minstens te vergelijken zijn met deze van de pers, maar 

het optimale gebruik voor reclamedoeleinden zou 

bijzonder doelgericht moeten zijn en in overeenstemming 

met de gebruikscontext van de consument. 
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De tablet is (nog?) geen massamedium 

Zelfs bij een publiek dat er a priori toegang toe heeft, bereikten de tablets 

afgelopen zomer een penetratie van slechts 9% bij de 20% rijkste 

Amerikanen, een waarde die 4,5 keer hoger ligt dan deze die een jaar 

eerder werd gemeten.1 Kortom, tablets zijn nog niet massaal aanwezig, 

maar kennen een explosieve groei. 

 
 
Toch bestaat er al een “pure player” 
op deze markt, namelijk “The Daily” 
van de Murdoch-groep, die 120.000 
lezers telde in oktober 20112. 
 

 
 

Dichter bij ons zouden er volgens Het Laatste Nieuws (02/12/2011) in de 

loop van 2011 ongeveer 300.000 tablets zijn verkocht in België. Ter 

vergelijking: er zouden in België ongeveer 7 miljoen tv-toestellen zijn, 3 

miljoen digitale decoders3 of ook nog minstens 1,6 miljoen smartphones. 

Bovendien zou er in ons land geen prijzenoorlog te verwachten zijn om 

tablets populairder te maken4. Je ziet hoe men spreekt van een fenomeen 

dat nog in wording is, maar waarvan iedereen vindt dat het 

“transformationeel” is voor de media. 

De tablet “second screen” 

In digitale gezinnen zou de tablet aanvankelijk een ogenschijnlijk weinig 

evidente concurrent hebben: de al dan niet draagbare computer. Uit een 

                                    
1
 “Techno-juggling: how affluents manage multiple devices”: zie precieze referenties aan het eind van 

dit document. 
2
 “The Daily n’est pas un échec”, Le Soir 18/10/2011. 

3
 Bron: CIM Radio 2011. 

4
 “Tablets voor de massa”, De Tijd 01/12/2011. 
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Engels onderzoek (Comtech UK), dat in augustus 2001 werd uitgevoerd 

bij duizend tabletgebruikers, komen “makkelijker te dragen dan een 

laptop” (18,2%) en een vlotte internetverbinding (17,6%) als eerste 

aankoopredenen naar voren. Internet raadplegen (83%) en e-mail (76%) 

zijn trouwens de twee activiteiten die het vaakst worden vernoemd. 

Sommigen verwoorden het verschil tussen de twee media nogal cru: 

“once you get used to a tablet, going to a system where it takes four 

minutes to boot […] becomes intolerable, and, of course, on a tablet if you 

turn it off; forgetting to do something, you go back and two seconds later, 

you’re in it” 5. Deze eigenschappen en het gebruikstype die werden 

waargenomen, maken dat de tablet - in een “post pc”-maatschappij - wel 

eens het “tweede scherm” zou kunnen worden in de gezinnen, na dat van 

de televisie. 

De tablet heeft daarenboven nog een kenmerk gemeen met de 

gezinscomputer: hij is vaak een tool die wordt gedeeld binnen het gezin6, 

zoals blijkt uit Amerikaanse gegevens. 

 

 
Bovendien blijkt uit het Comtech-onderzoek7 dat een niet te verwaarlozen 

gedeelte (meer dan 38%) van de aankopen van tablets bestemd is voor 

gezinsgebruik.  

 

                                    
5
 “Keep taking the tablets. Understanding tablet adoption, usage and its implication”, zie referenties 

hieronder.  
6
 “A day in the life: tracking e-reader and tablet owners’ activities and patterns of use”, zie referenties 

aan het eind van dit document 
7
 “Keep taking the tablets…” 
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Dagelijks gebruik van meer dan twee uur 

In de Verenigde Staten besluit de reeds vernoemde enquête8, die via een 

boekje werd uitgevoerd bij een sample van 894 personen, gebruikers van 

tablets en/of e-readers, dat de tablet dagelijks gemiddeld 2 uur en 33 

minuten wordt gebruikt, met een lichte variatie week/weekend: 

  Tablet e-reader 

Usage % Weekday 87.0% 76.8% 

Week-end 83.7% 75.6% 

Time spent  
(minutes per user) 

Weekday 154 124 

Week-end 152 128 

 

Deze relatieve homogeniteit inzake de gebruiksduur van de tablet is 

evenwel niet noodzakelijkerwijs overal van toepassing. Zo besluit een 

meting die werd uitgevoerd in Finland via tags (zoals in Metriweb, m.aw. 

een gedragsmeting) en die uitsluitend over Ipads ging, dat de 

gebruiksduur veel hoger ligt op zondag (+41% vs het gemiddelde over 7 

dagen) en tijdens het weekend in het algemeen (+18%, wetende dat de 

gebruiksduur op zaterdag redelijk vergelijkbaar is met de duur op de 5 

weekdagen) 9. Ook in Frankrijk werd aan het eind van de zomer 2011 een 

onderzoek uitgevoerd bij 406 tabletgebruikers (onder wie 50% zonder 

Ipad) waaruit blijkt dat de gebruiksduur in het weekend hoger ligt, 3 uur 

per dag tegenover 2 uur en 40 minuten in de week 10. 

 

De Amerikaanse studie wijst op een redelijk gelijklopend tabletgebruik in 

de loop van de dag, met een opvallend verschil aan het begin van de dag 

en het begin van de avond in het weekend: 

                                    
8
 « A day in the life…” 

9
 “Keep taking the tablets…” 

10
 “La tablette, une nouvelle vitrine pour les marques” 08/11/2011. http://www.e-

marketing.fr/Breves/La-tablette-un-nouvel-ecran-plein-de-promesses-42302.htm?xtor=EPR-
4&XType=XTM&isn=15/11/2011 
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Toch is er een nuance: tijdens het 
weekend zou de gebruikstijd 
verspreid zijn over minder 
activiteiten die dan weer langer 
zouden duren: zaterdag en zondag 
zouden voor de tabletgebruikers 
veel meer een periode van “me 
time” zijn, van zelfgekozen 
activiteiten, terwijl hun tijdsgebruik 
in de week meer aan verplichtingen 
onderworpen zou zijn. 

Tot slot duidt een andere Amerikaanse studie onder tabletgebruikers aan 

dat deze tablets vaak worden gebruikt in situaties van multitasking, d.w.z. 

tegelijk met andere activiteiten, met inbegrip van mediaconsumptie11, in 

ieder geval toch volgens de verklaringen van 64% van de 1.099 

respondenten. 

Het verschil tussen smartphone en tablet? De 

mobiliteit! 

Voor sommigen zou de tablet a priori een verlenging van de smartphone 

vormen. Wat de merkkeuze betreft, klopt dit wel: “Apple, HTC and 

Samsung owners currently show a greater loyalty to brand when 

considering which tablet to purchase”12.Maar daar stopt de vergelijking. 

                                    
11

 “What’s new for news”, referenties hieronder.  
12

 “Keep using the tablets…” 
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De studies over het huidige tabletgebruik zijn het immers redelijk eens 

over een punt: de plaats van het gebruik is zeer vaak het eigen huis: 

“Digital editions are MORE likely to be read at home than on the go”13, 

merkt een Amerikaanse bron op. De gegevens van Comtech (UK) van hun 

kant tonen aan dat de 3G verbinding uiteindelijk slechts bijkomstig wordt 

gebruikt. Daarentegen is het meest gebruikte toegangsmiddel de Wifi 

binnen het gezin en ook buiten het gezin gaan tabletgebruikers nog op het 

internet via een Wifi-verbinding:  

 

In Frankrijk wordt nagenoeg hetzelfde vastgesteld: “Meer dan 80% van 

het gebruik vindt thuis plaats, voornamelijk in de zitkamer (85%) en de 

slaapkamer (69%).”14 

De 3G verbinding wordt in feite het vaakst gebruikt in situaties waarbij de 

persoon de tablet voor het werk gebruikt (“perhaps as the user’s company 

pays for [3G connectivity]!”, volgens de promotors van Comtech). 

Kortom, in tegenstelling tot de duidelijk mobiele smartphone is de tablet 

weliswaar ook draagbaar en inwisselbaar, maar veeleer tussen de muren 

van de gezinswoning. Binnen het gezin versterkt dit trouwens zijn 

concurrentiekracht tegenover de computer. 

                                    
13

 “Guidelines for maximising the value of tablet vs print magazines”, zie referentie hieronder.  
14

 “La tablette, une nouvelle vitrine pour les marques” 08/11/2011. http://www.e-
marketing.fr/Breves/La-tablette-un-nouvel-ecran-plein-de-promesses-42302.htm?xtor=EPR-
4&XType=XTM&isn=15/11/2011 
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Tablet, pers en televisie 

Zowel de Finse 
gegevens (zie 
hierboven) als de 
resultaten van de 
Belgische OPA-
studie hieronder 
wijzen op een 
gebruikspiek bij 
tablets in de loop 
van de avond.  
 

 
 

Voor sommigen komt de tablet volgens dit gebruiksschema dicht in de 

buurt van de televisie, met duidelijke gevolgen voor de operatoren: “[The 

tablet] can be in the obvious way of providing an additional screen on 

which TV content can be accessed, but also in terms of building a link with 

the ‘main screen’ – the connected TV to enhance the live TV viewing 

experience” 15. Een gedachtegang die doet denken aan de recente 

Belgacom-campagnes waarin een Samsung-tablet wordt voorgesteld als 

een verlengstuk van de televisie-ervaring. 

Geschreven pers of video? Volgens de Comtech-gegevens worden op de 

tablet vaker kranten gelezen dan video’s bekeken. Aan de andere kant 

van de Atlantische Oceaan komt GfK MRI tot een andere conclusie: aan 

het eind van een week komt het kijken naar video’s op tablet (“watched a 

movie or TV show”) neer op 12% van het gebruik en het item “watched 

another video” neemt 8% van het gebruik in. Dat is beter dan het lezen 

van kranten (9%) of van tijdschriften (5%), waaraan wij nog het meer 

bijkomstige gebruik van applicaties van kranten en tijdschriften moeten 

                                    
15

 “Keep taking the tablets…” 
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toevoegen16.

 

 

Blijft het feit dat de tablet 
hoofdzakelijk een convergentietool 
is: de gebruikers ervan stellen de 
videoverlengingen op prijs die zij in 
een artikel kunnen terugvinden dat 
oorspronkelijk voorzien was voor de 
geschreven pers. En dan hebben wij 
het nog niet over de 
mediamultitasking waar de tablet 
tegelijk een 2de, zelfs 3de actief 
scherm vormt in een gezin… 

                                    
16

 “A day in the life…” 
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En reclame? 

Reclameboodschappen hebben vanzelfsprekend hun plaats op de tablets. 

De eerste ervaringen tonen alleen maar aan dat er meerdere regels 

bestaan17: 

- Relevantie tegenover de omgeving, met name redactioneel en/of 
ten opzichte van de interesses van de gebruiker. In Frankrijk 
situeert men de tablet duidelijk in het universum van de relationele 
marketing18. 

- Nog een gouden regel: interactie met een advertentie mogelijk 
maken voor de tabletlezers als zij dat willen. Men heeft terecht 
opgemerkt dat het gebruik van een tablet zich leent tot zoeken en 
ontdekken. De reclame kan hierop inspelen. En, nog steeds volgens 
een enquête onder tijdschriftlezers, zijn interactieve verlengingen 
welkom voor zover de gebruiker er zelf blijft over beslissen (“on 
demand”). Deze eventuele verlengingen moeten wel zeer goed 
aangeduid zijn, zodat zij niet “per ongeluk” worden opgestart: in dat 
geval zouden zij natuurlijk tot ergernis kunnen leiden. 

- Wij hebben het begrepen: reclame op tablets mag niet indringend 
zijn. Voor deze prijs kunnen de merken veel dichter bij hun 
consumenten komen, indien laatstgenoemden ervoor kiezen verder 
te gaan dan het gewoon bekijken van een advertentie. 

- Tot slot is reclame op tablets minder “one to many” (al was het 
maar door het huidige penetratiegehalte) dan “one to one”, een 
doelgerichte communicatie die wellicht heel anders is dan de 
advertentie op papier. 

Veel van deze voorschriften sluiten aan bij deze die gelden voor de 

communicatie via smartphones19, ondanks het verschil tussen deze laatste 

en de tablets. 

 

Wat de impact betreft vertonen gelijktijdig geteste advertenties in de VS 

(vergelijkbare titels en periode) gelijkaardige herinneringsscores tussen 

papier en digitaal (in ieder geval op de tablets), terwijl de stimulans tot 

                                    
17

 “What’s new for news” en “Guidelines for maximising the value of tablet…” 
18

 “La tablette, une nouvelle vitrine pour les marques”, zie hierboven. 
19

 “Me, my phone & brands”, Spac’Essentials 06/10/2011. 
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actie (positief antwoord voor het item “action taken”20) lichtjes in het 

voordeel van de tablets lijkt te gaan21. 

 Paper 
editions 

Tablets e-reader 

Average noted score 
(recall) 

54% 54% 41% 

Average action taken 
score 

61% 70% 62% 

Nb of studies 894 223 278 

 

Waarom vertonen tablets geen hogere herinneringsscores dan bij de 

papieren versies? Er wordt gesuggereerd om interactiviteit te verhogen of 

in te voeren om net meer advertenties op de digitale drager te doen 

verschijnen. Maar daarbij moet ook rekening worden gehouden met een 

grote mate van onzekerheid: de informatie over de impact van 

advertenties op tablets is gebaseerd op heel kleine samples van 

respondenten. 

 

 

Referenties Print & Digital Research Forum San 

Francisco 2011 

Robert Shullman, Stephen Kraus & Clarissa Season “Techno-juggling : 

how affluents manage multiple devices “ 

http://www.printanddigitalresearchforum.com/papers/1012.pdf 

 

Kate Sirkin  & Gregg Brussel “What’s new for news », 

http://www.printanddigitalresearchforum.com/papers/1021.pdf 

 

                                    
20

 De acties die werden ondernomen zijn bijvoorbeeld een bezoek aan de website van het merk, een 
of meerdere gesprekken met naasten of vrienden over het product of de dienst, een voornemen tot 
aankoop, een vraag om inlichtingen,… bij de personen die zich de advertentie herinneren. 
21

 “Measuring the effectiveness of ads in digitally delivered magazines” 
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Richard Marks « Keep takng the tablets. Understanding tablet adoption, 

usage and its 

implication »,http://www.printanddigitalresearchforum.com/papers/1022.

pdf 

 

Aaron Lipman, Jay A. Mattlin, Michal Galin, Julian Baim, Risa Becker & 

Matthew Pittsinger  “A day in the life: tracking e-reader and tablet owners’ 
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http://www.printanddigitalresearchforum.com/papers/1024.pdf 

 

David Shiffman, Britta C. Ware, Liz Milligan, Erin Antonellis “Guidelines for 

maximising the value of tablet vs print magazines “ 

http://www.printanddigitalresearchforum.com/papers/1025.pdf 

 

Michal Galin, Risa Becker, Julian Baim, Jana Slaten  “Measuring the 

effectiveness of ads in digitally delivered magazines” 

http://www.printanddigitalresearchforum.com/papers/1026.pdf 
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http://www.printanddigitalresearchforum.com/papers/1028.pdf 

 

 


