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CONTENT MEER GECONSUMEERD VIA SOCIAL MEDIA

Mobiel wordt online standaard
HET INTERNET IN 2020 IS MOBIEL (MAAR TOCH NIET HELEMAAL) EN 
CONTENTCONSUMPTIE VERLOOPT DAN VIA SOCIAL MEDIA (AL IS OOK DAT NIET ZEKER). 
DAT LIJKEN DE BELANGRIJKSTE TRENDS BINNEN HET ‘JONGSTE MEDIUM’ VOLGENS 
WIM VERMEULEN (GOUDENGIDS.BE) EN KOEN VAN RHIJN (PEBBLE MEDIA).

In de jaren 2000 werd het internet zowat 
elke vijf jaar heruitgevonden. Wie herinnert 
zich nog de portals die als toegangspoort 
fungeerden of tools als Napster en 
MySpace? Ook de komende vijf jaar zal 
er ongetwijfeld een belangrijke evolutie 
komen, al is het de vraag of die opnieuw 
zo ingrijpend zal zijn. “We zitten nu even 
tussen twee disruptieve momenten in”, 
is de mening van WIM VERMEULEN. 
“Maar wat digitaal kan, zal nog versterkt 
worden en dat geldt ook voor het 
consumeren van nieuws en entertainment.” 
KOEN VAN RHIJN is dezelfde mening 
toegedaan: “2020 is niet zo heel ver weg. 
Het valt sterk te betwijfelen of nieuws 
en entertainment dan 100% digitaal 
geconsumeerd zullen worden, al zal digitaal 
de komende jaren nog sterk aan belang 
winnen.”

AFHANKELIJK VAN 
INTERNATIONALE SPELERS
Dit wil evenwel niet zeggen dat er binnen die 

contentconsumptie geen belangrijke trends 
zijn. Zo is de ingang in de loop der jaren 
grondig gewijzigd. Waar in de beginjaren 
portals centraal stonden, is Google daarna 
lange tijd die toegangspoort tot content 
geweest. Aan die hegemonie dreigt de 
komende jaren een einde te komen, met 
social media als grote winnaar. “Je ziet 
inderdaad dat meer en meer mensen 
bijvoorbeeld restaurants via Facebook 
zoeken”, weet Wim Vermeulen. “Facebook 
kan dus, zeker op mobiel, een deel van 
de rol van Google overnemen. Al zal het 
ook met concurrentie, van bijvoorbeeld 

nichenetwerken, geconfronteerd worden.” 
Koen van Rhijn heeft hierbij een bemerking: 

“Sociale media leiden inderdaad enorme 
hoeveelheden trafiek naar de mediasites. 
Het is echter de vraag of we met z’n 
allen zo afhankelijk willen blijven van deze 
externe partijen. Het model van YouTube 
en Facebook is voor contentleveranciers 
niet evident gezien de lage tarieven die ze 
vragen voor advertenties. In het verleden 
hebben ze een eigen ‘ecosysteem’ voor 
de gebruiker en voor de adverteerders 
gebouwd, maar lokale alternatieven zijn 
mogelijk en nodig.”
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“FACEBOOK
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VAN GOOGLE
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Wim Vermeulen – goudengids.be
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IN HET LEVEN VAN
DE SURFER.”
Koen van Rhijn – Pebble Media

MOBILE RULES
Een andere trend is mobile. “Mobiel zal 

ongetwijfeld nog sterk aan belang winnen,” 
klinkt het bij Koen van Rhijn, “maar mensen 
zullen ook via andere toestellen actief zijn 
op het internet, zelfs via tv. Elk device heeft 
voor- en nadelen en in functie hiervan 
zullen gebruikers andere devices hanteren. 
Op zich is dat trouwens van ondergeschikt 
belang aan de boodschap. Content zal in de 
toekomst per definitie aangepast zijn aan 
het device.”

“De wereld wordt mobiel”, stelt Wim 
Vermeulen resoluut. “In december 2014 
werd er voor het eerst wereldwijd meer 
mobiel gesurft dan via desktop. In 2020 zal 
mobiel standaard zijn, met de professionele 
omgeving als belangrijkste uitzondering. In 
een mobiel landschap gedomineerd door 
apps staat Facebook trouwens merkelijk 
sterker dan Google.” 

“Mobile biedt je inderdaad de mogelijkheid 
om als publisher meer en beter aanwezig 
te zijn in het leven van de surfer”, voegt 
Koen van Rhijn toe. “We moeten dit als een 
geweldige opportuniteit zien.”

ADBLOCKERS REM?
Welke rol speelt reclame in dit ‘internet 

van de toekomst’? Zullen adblockers zich 
doorzetten? “Dat hangt voor een groot 
stuk af van de publishers en adverteerders”, 
verwacht Koen van Rhijn. “Publishers 
moeten een evenwicht vinden tussen de 
juiste reclamedruk en reclameformaten. 
Adverteerders moeten zorgen voor 
creativiteit in combinatie met de juiste 
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formaten en titels, zodat de reclame niet 
als storend wordt ervaren.”

“De toekomt van display advertising valt, voor 
een groot deel, samen met de evolutie van 
adblockers”, klinkt het dreigend bij Wim 
Vermeulen. Hij ziet evenwel een uitweg: “In 
de jaren 90 ging reclame over het vertellen 
van verhalen. Na jaren waarin cijfers en 
engagement centraal stonden, keert dit 
terug, maar wel via nieuwe kanalen. Het 
zal helpen om uit de negatieve spiraal te 
geraken.” 
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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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