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DE LOKALE KRACHTEN 
BUNDELEN Naar een gemeenschappelijk 

mediaplatform?

ALS ZELFSTANDIG CONSULTANT RIJPT THIERRY TACHENY (DIVEDIA CONSULTING) 
TEGENWOORDIG DE GEESTEN VOOR EEN PROJECT DAT HET BELGISCHE NETFLIX ZOU 
MOETEN WORDEN, EEN GEMEENSCHAPPELIJK ONLINE-PLATFORM DAT DE CONTENT 
EN HET COMMERCIËLE AANBOD VAN DE BELGISCHE TELEVISIEZENDERS BUNDELT. 
HIJ DOET WAT WEINIGEN AANDURFDEN: EEN BLIK WERPEN OP HET BELGISCHE  
TV-LANDSCHAP IN 2020.

ID

Oprichter en  
CEO van Divedia 
Consulting.

Voormalige CEO  
van SBS Belgium.

Voormalige CMO  
van IP Group.

“HET TOTALE TV-BEREIK
ZAL STIJGEN,

MAAR LINEAIRE
TELEVISIE ZAL AMPER

60% VAN DE MARKT
VERTEGENWOORDIGEN.”

Thierry Tacheny – Divedia Consulting

Zal televisie een dominant medium blijven in 2020?
THIERRY TACHENY: “Belgen besteden al meer dan dertig jaar 

ongeveer een kwart van de tijd die ze wakker zijn aan televisie. Zulke 
gewoontes zullen niet snel veranderen. Bovendien surft televisie op 
de technologiegolf – 4G, 8G, alsmaar grotere schermen, betere 
geluidskwaliteit,... Deze constante vernieuwing heeft als gevolg dat 
zijn reputatie als ‘Koning van de Media’ niet wordt aangetast.”

Hoe zal het Belgische tv-landschap eruitzien?
TT: “De huidige tv-zenders die nu de markt aanvoeren, zullen nog 

altijd aanwezig zijn. Medialaan zal nog steeds stevig marktleider 
in Vlaanderen zijn en zal ook nog in Vlaamse handen zijn. De 
zenders die zich nu richten op meer specifieke doelgroepen zoals 
de jongeren zullen hun businessmodel omgevormd hebben naar 
meer digital. De regionale zenders zullen ofwel een syndicatiemodel 
gevonden hebben ofwel verdwenen zijn. In de distributiemarkt speelt 
zich een concentratie af. We zullen twee distributeurs per  
taalgebied hebben. Sommige zullen geïntegreerd zijn in grote 
internationale groepen of zullen 
technologische of netwerkallianties 
gesloten hebben zoals bij de 
vliegtuigmaatschappijen.”

Wie zullen de concurrenten zijn van 
zenders als RTL-TVI en VTM?
TT: “Op het vlak van bereik zullen de 

concurrenten van morgen die van 
vandaag zijn. Het totale tv-bereik zal 
stijgen, maar lineaire televisie zal amper 
60% van de markt vertegenwoordigen. 

De overige 40% van de kijkdichtheid komt uit à la carte-
programma’s en wordt gestuurd door de suggesties van de zenders 
of distributieplatformen. Het model waarbij de programma’s gratis 
kunnen worden aangeboden door de reclame zal nog steeds het 
belangrijkste zijn. Consumenten zullen ook kunnen kiezen voor 
betalende modellen voor programma’s zonder reclame (catch-up of 
over-the-top content). Het abonnement voor kabeltelevisie zal  
30 tot 50% duurder zijn.”

In welke mate is er plaats voor Netflix, YouTube en co?
TT: “Netflix zal zijn aanbod blijven uitbreiden en zou het aantal 

abonnees moeten verhoogd hebben. YouTube zou in zijn huidige 
gratis versie verdwenen kunnen zijn en Facebook wordt een 
audiovisueel platform. Ik hoop dat onze lokale spelers een platform 
ontwikkeld hebben met al hun content, een unieke mediahub 
waar Franstalige en Nederlandstalige kijkers, luisteraars en lezers 
al de content van al hun favoriete media als eerste kunnen vinden. 
Dat zou betekenen dat ze begrepen hebben dat het beter is een 

gemeenschappelijke technologie te 
ontwikkelen in plaats van elk een player met 
een specifieke navigatie.”
Zal de consument in 2020 nog 
naar een zender kijken of naar een 
programma?
TT: “Het aanbod van de grote zenders 
zal samengesteld zijn uit grote live-
programma’s (nieuws, sport, entertainment, 
reality,...). Er zullen verschillende opties zijn 
’s avonds: ofwel een programma voor het 

gezin dat interessant is voor iedereen ofwel 
specifieke aanbevelingen die aangepast 
zijn aan het type publiek, targeted 
programming dus.”

Zal er in 2020 meer mobiel en via 
second screen worden gekeken?
TT: “De mobiele consumptie blijft stijgen. 

Het type programma’s zal afhangen van de 
grootte van het scherm. Voor smartphones 
zullen het programma’s van enkele minuten 
zijn, second screens krijgen programma’s 
van enkele tientallen minuten, terwijl de 
langste programma’s nog altijd zullen 
worden bekeken op de grote schermen. 
De reclamespots zullen afgestemd zijn 
op de duur van de programma’s, met 
respectievelijk spots van 3-4”, 10” en 
20” en meer.”

Krijgt de Belgische consument in 
2020 zijn persoonlijke tv-spot?
TT: “De reclamemarkt zal hybride geworden 

zijn (lineaire reclame en targeted 
advertising). De 200 spots per dag op de 
grote zenders tijdens primetime (tussen 
19 en 22 uur) zullen grotendeels lineair 
worden uitgezonden, aangezien ze een 
essentiële zichtbaarheid en een benchmark 
aan merken en producten garanderen. De 
gerichte reclame zal uitgezonden worden 
tijdens programma’s die via VOD, OTT of 
catch-up worden bekeken.”

Zullen distributeurs het heft in 
handen hebben genomen op het 
vlak van aanbieden van content en 
verzamelen van data?
TT: “Als de distributeurs proberen om de 

data en de content alleen naar zich toe 
te trekken, stellen ze zich bloot aan de 
reactie van de zenders die hun eigen apps 
rechtstreeks op internet zullen lanceren. 
Decoders zullen snel verdwijnen. In 
sommige landen zijn ze al virtueel, in de 
cloud. Volgens mij zijn er twee scenario’s 
mogelijk: het meest verstandige zou zijn dat 
alle actoren tot een vergelijk komen. In dat 
geval zal iedereen toegang krijgen tot de 
data, zoals bij de meting van de kijkcijfers. 
Het tweede scenario houdt in dat elke 
speler (zender en distributeur) zijn eigen 
versie heeft met eigen specificaties. Dat 
zou echter een strategische fout zijn.” 
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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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