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Radio en internet: 
complementariteit troef

Via welke manier zullen we naar  
de radio luisteren: FM, DAB+, 
internet,...?
TVZ: “We zullen zeker evolueren naar DAB+, 

de digitale standaard. Volgens experts zal 
dit echter zeker 5 à 10 jaar duren. Dat komt 
omdat het aanbod aan DAB+-zenders op 
dit moment te beperkt is om succesvol te 
zijn. Bovendien is de FM-kwaliteit in ons 
land te goed, waardoor de nood om over 
te schakelen kleiner wordt. Radio via IP zal 
ook zeker toenemen, maar voor zenders is 
het een zeer dure manier. Vandaar dat ik 
erop reken dat we naar een hybride vorm 
gaan: via FM, maar verrijkte info – zoals 
podcasts – via internet. Het maakt alleszins 
deel uit van de uitdaging waar radio voor 
staat: relevant blijven voor jongeren.” 

“PLATFORMEN ALS
DEEZER EN SPOTIFY
ZIJN COMPLEMENTAIR
AAN RADIO.”
Thierry Van Zeebroeck – Var

Luisteren we in 2020 nog naar 
radiozenders of heeft iedereen z’n 
eigen on demand-radio?
THIERRY VAN ZEEBROECK: “Met 

een weekbereik van zo’n 90% is radio in 
België, maar ook in andere landen, nog 
steeds een deel van ons bioritme. Dat zal 
niet veranderen. Vergeet niet dat de files 
in ons land nog toenemen. Slecht nieuws 
voor de mensen, maar uitstekend nieuws 
voor het bereik van radio. On demand-
radio’s hebben misschien wel een groot 
aanbod, maar radio blijft toch eerder een 
‘lean back’-medium. Je wilt misschien wel 
even experimenteren, maar keert toch snel 
terug naar de bekende zenders. Het digitale 
betekent bij radio een laag je boven op het 
FM-luisteren, geen vervanging. Een van 
de meest beluisterde playlists op Spotify is 
bijvoorbeeld die van MNM. Studio Brussel 
speelt dan weer sterk in op social media.”

Welke rol zullen tools als Deezer en 
Spotify spelen?
TVZ: “Streaming platforms zijn meer een 

muziekleverancier dan een radio, net zoals 
vinylplaten, cassettes, cd’s of mp3’s dat 
in het verleden waren. De directeur van 
Spotify in het Verenigd Koninkrijk zei al dat 
hij zijn dienst complementair aan radio ziet 
en zo denk ik er ook over. Dat wordt ook 
aangetoond door de momenten waarop 
deze platformen worden gebruikt. Dat is 
vooral ’s avonds, terwijl radio ’s ochtends en 
tijdens de spits wordt beluisterd.”

WAAR HET BUSINESSMODEL VAN HEEL WAT MEDIA OVERHOOP WERD GEGOOID 
DOOR INTERNET, IS DAT BIJ RADIO NIET HET GEVAL. DAAROM ZAL HET LANDSCHAP ER 
IN 2020 NIET FUNDAMENTEEL ANDERS UITZIEN, ZO VERWACHT ALTHANS THIERRY
VAN ZEEBROECK (VAR).
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CEO van de Var, de regie van de VRT.

Geeft eind dit jaar de fakkel door, 
maar blijft verbonden als consultant.

Heeft heel wat reclame- en 
mediawatertjes doorzwommen.

From mass media to 
INDIVIDUALITY.  
From mass numbers to 
PROFILING DATA.  
From mass messages to 
TAILORED CONTENT.

We are the innovation agency 
for brand individual media.

Contact : Kathleen Soontjens, +32 2 774 01 04, 
k.soontjens@mediaplus.com. 

MAKING INDIVIDUALS BIGGER.
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De alom bejubelde tv-serie Mad Men (van AMC) bracht  
een epische terugblik op het leven in de reclamebureaus in 
de jaren 60, maar hoe zouden de Mad Men er in de toekomst 
uitzien, pakweg in 2020? Dat is het uitgangspunt van  

deze unieke bijlage ‘Media 2020’.
Roularta Media en MediaSpecs bundelen voor dit mediakatern 
de krachten. De nieuwssite MediaSpecs Hot News bestaat  
5 jaar en wil zich op deze manier tonen als informatiemedium 
en inspiratiebron voor mediaprofessionals. Voor Roularta 
Media is het een mooi moment om zich als publisher te bezinnen 
over de toekomst van ons vak in een snel veranderende  

media- en reclamewereld.
Midden in de digitale omwenteling richten we onze blik op 
de toekomst. Dat doen we uiteraard niet zelf. We hebben  
30 experts uit verschillende domeinen van de media gevraagd 
om hun visie te geven. Soms verrassend, soms confronterend, 

soms tegenstrijdig. Maar stuk voor stuk ‘food for thought’.
Vijf jaar lijkt een eeuwigheid, maar is toch niet zo veraf.  
Wie had vijf jaar geleden durven denken dat smartphone  
en tablet het internetgebruik totaal zouden veranderen of  
dat programmatic buying een integraal onderdeel van de 

media-aankoop zou uitmaken? 
In 2020 zal onze planeet 8 miljard bewoners tellen, zullen  
1,5 miljard gezinnen digitale tv bezitten en zullen meer  
dan 26 miljard geconnecteerde devices werken op een globaal 
IP-netwerk, gedomineerd door video. Een nieuw tijdperk 
van entertainment en connectivity staat voor de deur.  

De Networked Society wordt realiteit. Gaat u mee?

“EEN NIEUW 
TIJDPERK VAN 
ENTERTAINMENT
EN CONNECTIVITY
STAAT VOOR
DE DEUR.”
Bart Kuypers
Manager MediaSpecs
&
Philippe Belpaire 
General Manager Roularta Media

THE  FUTURE OF THE MEDIA INDUSTRY

 THE  FUTURE OF THE MEDIA INDUSTRY IS EEN REALISATIE VAN ROULARTA CUSTOM MEDIA EN VALT BUITEN DE VERANTWOORDELIJKHEID  
VAN DE REDACTIE VAN TRENDS. IN OPDRACHT VAN MEDIASPECS EN ROULARTA MEDIA 
HOOFDREDACTIE DIRK RASSCHAERT ART DIRECTOR INGE CORNELIS COÖRDINATIE PIETER TAELMAN REDACTIE BART LOMBAERTS, WOUTER TEMMERMAN,  
BART CATTAERT EINDREDACTIE GERDA WAEYAERT CONCEPT MARC VANLAER - MEDIASPECS SALES DIRECTOR ROULARTA CUSTOM MEDIA KRIS DEWITTE 
COVERILLUSTRATIE JAN VAN DER VEKEN FOTOGRAFIE THOMAS DE BOEVER, JERRY DE BRIE DRUK ROULARTA PRINTING VERANTWOORDELIJKE UITGEVER SOPHIE 
VAN ISEGHEM, P/A ROULARTA MEDIA GROUP NV, MEIBOOMLAAN 33, 8800 ROESELARE

RECHTEN NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD EN/OF OPENBAAR GEMAAKT DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM OF OP ENIGE ANDERE WIJZE, ZONDER VOORAFGAAND SCHRIFTELIJK AKKOORD VAN DE UITGEVER.
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