
De studie Broadcaster 
Advertising Efficiency :          

kwaliteit is OK, 
kwantiteit voor bijsturing vatbaar

Ons advies over deze 3 factoren: ja, er is 

wel degelijk een ander klimaat of een 

andere “mood” naargelang van de zen-

der waarnaar men kijkt. Dit klimaat houdt 

verband met de manier waarop de zender 

wordt waargenomen en met zijn inhoud.  

Dit klimaatverschil heeft misschien 

een invloed op de manier waarop de 

reclame wordt waargenomen. Deze 

reclame wordt trouwens op een soms ietwat andere manier 

ingevoegd, afhankelijk van het feit of het een privézender is (RTL-

TVi) of een openbare zender (La Une) : de wettelijke verplichtingen 

kunnen meer bepaald een rol spelen. 

Daarentegen wordt de kwantificering van de impact van de 

zender op een bepaald type van efficiëntie niet aangetoond. 

De toegepaste methodes zijn niet “ondoordringbaar” genoeg om 

vandaag te aanvaarden dat RTL-TVi aan reclamecampagnes op tv 

een groter rendement verleent dan zijn rivaal. 
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•  IP TV wilde aantonen dat er een verschil is qua reclame-efficiëntie tussen zijn voornaamste zender, RTL-TVi, en 

diens concurrent, La Une.

• Tegenover een zo ingewikkeld onderwerp is de kwantificering volgens ons niet gelukt: er zijn te veel belangrijke 

factoren die niet konden worden gecontroleerd. Het meten van de impact kan dus niet worden gestuurd. 

• Op kwalitatief vlak daarentegen (profiel van de kijkers, manier waarop de reclame wordt onthaald) is de studie het 

meest relevant : zij bevestigt trouwens wat andere bronnen en studies ons elders bijbrengen. 

In een notendop

De IP TV-studie naar de impact van de televisiezender op de reclame pakt een ingewikkeld - en polemisch - 

onderwerp op een interessante manier aan. Deze BAE (wat staat voor Broadcaster Advertising Efficiency) 

kan worden samengevat in 3 hoofdstellingen :

1. Er is een ander soort van kijker - of een ander kijkklimaat - naargelang van de zender waarnaar men kijkt, 

RTL-TVi versus La Une ;

2. Dit verschil beïnvloedt de manier waarop de door beide zenders uitgezonden reclame wordt waargenomen

3. De verschillende waarneming leidt tot een hogere reclame-efficiëntie op de ene zender - RTL-TVi 

vanzelfsprekend ! - dan bij de andere.  
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Eerste fase van de studie : een kwalitatief 

onderzoek bij een klein aantal (een twintig-

tal) Franstalige tv-kijkers. 

De gebruikte methode plaatst de personen 

in een schema dat rond twee hoofdlijnen is 

opgesteld :

• horizontaal : individualisme versus integra-

tie of zo men wil : “ik” tegen “de anderen”

• verticaal : controle versus vrije uitdrukking.

Op basis hiervan definieert het instituut Synovate 6 groepen van 

personen volgens hun motieven om tv te kijken : 

1 the “relaxed”, met de televisie als “freewheel”, als middel om te 

ontstressen

2 the “good publics”, voor wie het kleine scherm een uitstekend 

gespreksonderwerp vormt

3 the “addicts”, die niet kunnen leven zonder hun tv-toestel

4 “the narcissist critics”, die ernaar snakken bij te leren en zich 

willen openstellen naar de wereld

5 the “cerebrals”, die tv-kijken met een kritische ingesteldheid, 

waarbij ze esthetiek en reflecties willen combineren

6 the “explorers”, ofwel mensen op zoek naar iets sensationeels.

 

RTL voor de connectie,           
La Une voor opleiding ?



Deze groepen hebben ook hun lievelings-

zenders en bij enkelen van hen zien wij zelfs 

dat bepaalde types van programma’s de 

voorkeur krijgen. De twee zenders die in 

de studie het vaakst worden onderzocht, 

RTL-TVi en la Une, bevinden zich in verschillende waardegebieden : 

over het geheel genomen zit RTL in het oosten, ofwel het gebied 

van de integratie en socialisatie, terwijl La Une schommelt tussen 

west en zuidwest, ofwel een gebied dat controle en individualisme 

groepeert.

Door deze scheiding tussen oost en west 

op de kaart door te trekken, komt IP TV tot 

het besluit dat reclame als “evidenter” wordt beschouwd op de 

privézender RTL-TVi dan op La Une.  
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Deze betere aanvaarding van reclame 

houdt verband met verschillende fac-

toren : imago en waarden eigen aan de 

zender, een natuurli jke integratie in 

de programmastroom en het gevoel dat reclame intrinsiek 

verbonden is met de privézender. Omgekeerd zou de openbare 

zender La Une klassieker, afstandelijker, zelfs rationaliserend zijn.
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Daarna volgt de kern van de studie BAE, 

een vergelijkende kwantificering van de 

efficiëntie.

De efficiëntie wordt hier bepaald aan de 

hand van 4 uitspraken :

1 “Deze reclame geeft mij een heel positief 

gevoel over het <merk X>” (versterkende 

waarde)

2 “Deze reclame geeft mij de indruk dat 

<merk X> voor mij gemaakt is” (pertinentie)

3 “Na het zien van deze reclame heb ik 

een positievere mening over <merk X>” 

(overtuigingswaarde)

4 “Deze reclame zet mij ertoe aan <merk X> 

te gebruiken” (andere overtuigingswaarde).

 Voor elk van de beweringen kan de 

respondent de mate waarin hij er al dan 

niet mee akkoord gaat aanduiden volgens 

een schaal van 1 tot 5. Deze vier vragen 

worden vanzelfsprekend enkel gesteld 

aan diegenen die zich een tv-spot van de 

10 onderzochte campagnes herinneren 

en gaan natuurlijk ook over deze spot. De 

vier antwoorden worden samengevoegd 

in een enkele indicator, een algemene en 

enige meting voor elke campagne.

Bij de kwantitatieve fase waren duizend 

respondenten tussen 18 en 54 jaar 

betrokken. Zij werden ondervraagd over 

hun kijkgedrag van de vorige dag en over 

hun herinnering van de 10 geanalyseerde campagnes ; zij wer-

den evenwel niet allemaal in overweging genomen. Van de 1.000 

personen die aanvankelijk werden ondervraagd, bleven 

er slechts 712 behouden in de analyse. Voor deze analyse 

werd immers enkel rekening gehouden met de personen die de 

voorgaande dag uitsluitend naar een van de twee onderzochte 

zenders (La Une of RTL-TVi) hadden gekeken. Met de “dubbele 

kijkers”, die de vorige dag naar beide zenders hadden gekeken, 

werd geen rekening gehouden: een beslissing waarbij dus 29% van 

de respondenten uit de boot vielen. 

Van de tien geteste campagnes (zie verderop) beperkte de 

interviewrichtlijn het beoordeelde aantal tot maximaal 3 per 

respondent :

• de 444 respondenten “RTL-TVi” legden 1.019 “statements” 

af (een ondervraagde persoon werd dus over gemiddeld 2,3 

campagnes ondervraagd)

• de 268 respondenten “La Une” gaven antwoorden over 

gemiddeld 2,1 campagnes, wat neerkomt op een totaal van 594 

“statements”.

De informatie die de interviews opleverden werd herwerkt op basis 

van een nogal ingewikkeld multivariaat model, waarbij een reeks van 

factoren naar voren kwam die de efficiëntie bepalen :

• de houding tegenover het merk is de belangrijkste individuele 

factor (31%) : het gaat hierbij over de betrokkenheid van de 

respondent tegenover de productsoort, de bekendheid van het 

merk en de waardering ervan (voorkeur, overweging, verwerping).

• voor de overige 69% neemt IP de door de mediaplanner controleer-

bare factoren in aanmerking :

• De sociale klasse (3 groepen : hogere, middelste, lagere) speelt voor 

De “kwantitatieve” fase,           
ofwel het begin van de polemiek
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En daar begint de polemiek : de resul-

taten van de studie BAE geven 42% 

meer efficiëntie aan voor de op RTL-

TVi uitgezonden spots dan voor deze 

die op La Une worden uitgezonden. Deze waarde van 42% is 

berekend op het nettoverschil, dit wil zeggen zodra de impact van 

alle andere factoren ongedaan is gemaakt via de bewerking door 

het gebruikte model. 

Tal van studies (met name de semiometrie) 

hebben aangetoond dat de waardelandsch-

appen van de media, en dus ook van de tv-

zenders, tot uiteenlopende woorden op de waardekaarten kon leiden. 

Illustratie met de houdingen en meningen2 van trouwe kijkers3 van 

RTL-TVi tegenover deze van La Une in de sector 18-54 jaar, volgens 

Ons advies 1 :             
ja, reclame heeft een verschillend statuut
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1 Een opmerkelijke rangschikking, omdat er bijvoorbeeld andere soorten van fictie worden uitgesloten
2 Akkoord over negen stellingen die vooraf werden geselecteerd op basis van hun onderscheidingsvermogen en/of hun relevantie in verband met reclame: 

Ik ben bereid meer te betalen voor een groen of gerecycleerd product= “Paying green products” in de grafiek. Als ik een merk gevonden heb dat me ligt, 
ben ik er eerder trouw aan = “Loyal to brands”. Ik ga graag winkelen = “Like shopping”. Ik doe mezelf graag een plezier door dingen te kopen die ik niet 
echt nodig heb = “Enjoy buying things I don’t need”. Ik heb de neiging om geld te besteden zonder na te denken = “Irrational spending”. Als ik iets echt 
wil, zal ik besparen om het te verkrijgen = “Save money”. Ik ben bereid meer te betalen voor een merkproduct = “Ready to pay more for brands”. Om een 
gelukkig leven te leiden moet je rijk zijn = “Rich to be happy”. Mijn aankoopbeslissingen worden eerder bepaald door kwaliteit dan prijs = “Quality > price”.

3 Zijnde de respondenten die verklaren dat zij “systematisch elke dag van de week, dit wil zeggen 7 dagen op 7” naar de zender kijken of “bijna elke dag 
van de week, dit wil zeggen 5 of 6 dagen op 7”. 

18% een rol

• De leeftijd van de respondent (18-29, 

30-39, 40-54) voor 10%

• Het geslacht voor 6% : vrouwen lijken 

meer “ontvankelijk” te zijn voor reclame

• De soort van programmacontext van een spot “zorgt” voor 12% 

van de verklaring: de context “news” blijkt het meest efficiënt te 

zijn, gevolgd door de vaste programma’ s en de tv-series1

• Tot slot zou de zender waarop de spot wordt uitgezonden voor 

23% van de efficiëntie staan. 



Wanneer IP dus oppert dat de waarden van 

beide zenders nogal uiteenlopen, kunnen wij 

probleemloos de redenering volgen : andere 

bronnen bewijzen de geldigheid ervan.

Als zappen beschouwd kan worden als 

een aanwijzing dat reclame harmonieus 

de recentste editie van de CIM-plurimedia-

studie. Zoals we zien, is de kijker van RTL-

TVi meer geneigd tot materialisme, maar is 

geïntegreerd is in een zender, dan is er een verschil tussen 

La Une en RTL-TVi.

Om het te begrijpen hebben wij het bereik van reclamezendtijd 

geanalyseerd naargelang van de programmasegmenten die 

onmiddellijk rond de reclame zitten. Zoals wij hieronder kunnen zien, 

kunnen zich verschillende situaties voordoen.

hij ook meer koopziek dan de kijker van La Une die zich meer 

aangetrokken voelt tot groene of gerecycleerde producten en eerder 

naar een in het algemeen meer beheerst koopgedrag neigt. 
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Value map French-speaking TV channels

Break audience relative 
to surrounding programmes
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Als wij nu een cijfer plakken op het bereik 

(rating) van elk reclameblok ten opzichte 

van zijn contexten (programmasegmenten 

voor/na), ligt het gemiddelde voor alle 

Op de twee door IP onderzochte zenders 

(La Une en RTL-TVi) stellen wij echter 

natuurlijk wel verschillende waarden vast : 

een reclameblok op RTL-TVi verliest 

gemiddeld 10% bereik ten opzichte 

van de programma’s er rond, terwijl dat 

op 17% ligt voor La Une (dat trouwens 

helemaal niet de slechtste scores ver-

toont…). In prime time verliest La Une 

meer bereik dan RTL-TVi… dat het op 

dit vlak minder goed doet dan zijn zuster-

zenders Plug en Club RTL! De grafiek 

toont dus op een algemene manier aan dat 

Franstalige zenders op 87. Gemiddeld haalt een reclameblok dus 

13% minder bereik dan zijn omringende programma’s. In prime time 

(18.55-22.30 uur) ligt het cijfer 86 nauwelijks lager.

reclame invoegen op de RTBF verhoudingsgewijs meer mensen 

van voor het scherm wegjaagt4 dan bij bepaalde privézenders (niet 

allemaal…). 

Zodra het reclameblok begonnen is, zien wij daarentegen 

weinig verschil tussen het gedrag van de kijker, of het nu om 

een blok gaat op RTL-TVi of op La Une.  Voor eerstgenoemde 

zender worden reclameblokken van gemiddeld 2’33  gevolgd 

gedurende 84% van hun duur, terwijl bij de tweede deze reclame-

blokken gedurende 82% van hun duur (gemiddeld 2’17”) worden 

gevolgd. Het getrouwheidspercentage tijdens reclameblokken, dat 

voor beide zenders redelijk dicht bij elkaar ligt, is trouwens het 

hoogste van het Franstalige audiovisuele landschap. 
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Break rating compared to 
surrounding programmes BE South

4 Getest op een klassiek significatieniveau van 95% is het verschil tussen de waarden van La Une en deze van RTL-TVi statistisch 
relevant.
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En als wij ons concentreren op de avond, 

dan liggen ook daar de getrouwheidswaar-

den van La Une (84%) en RTL-TVi (87%) zeer dicht bij elkaar, met 

blokken waarvan de gemiddelde duur erg vergelijkbaar is. 
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Zapping BE South per channel all time

Zapping BE South per channel prime time
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In de IP-studie wordt de impact van de 

zender op de efficiëntie beperkt tot bepaalde 

aspecten ervan. Wanneer wij de maatstaf 

van de Advertising Research Foundation5 

gebruiken, doet de studie BAE van IP het 

volgende: 

• zij gaat de blootstelling aan de reclame na 

(kans dat de reclame werd gezien door 

De studie meet daarentegen niet de 

impact van de reclame op het gedrag. 

In het beste geval meet zij de houdingen 

tegenover de merken. 

Het verschil tussen de twee voor-

naamste Franstalige Belgische zenders 

ligt dus zeer duidelijk in de manier 

waarop reclame wordt ingevoegd in de 

programmastroom. Voor La Une speelt 

te kijken naar de zender waarop de geteste campagnes werden 

uitgezonden)

• zij bestudeert de aandacht (via vragen of men zich de 

campagnes herinnert)

• zij analyseert de communicatiekracht (vraag betreffende “dit merk 

is voor mij gemaakt”)

• en zij heeft het via twee vragen ook over de overtuiging (zie 

hierboven).

wellicht de beperking op onderbrekingen voor reclame een rol : 

omdat hij niet binnen al zijn programma’s reclameblokken mag 

invoegen, moet de openbare zender vaker zijn toevlucht nemen 

tot scharnierblokken (tussen programma’s) die voor een grotere 

“vlucht” bij de tv-kijkers zorgen.

Ons advies 2 :           
men heeft het niet over de volledige efficiëntie

ARF media effectiveness model 
vs Broadcaster Advertising Efficiency
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5 Een meer volledige uitleg over dit model vindt u in “Sterke en zwakke punten van de communicatiekanalen, volgens ComTrack”, 
Spac’Essentials mei-juni 2008, http://www.space.be/spacemaker/research/2008/June/ComTrack_channels_NL.pdf
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Bovendien is er bij de BAE-aanpak een 

slechte - zelfs helemaal geen - controle 

van bepaalde belangrijke aspecten die een 

rechtstreekse invloed hebben op het meten 

van de impact van de zender.

Volgens onze ramingen waren de geteste 

campagnes voor ongeveer 25% ook aanwe-

zig op andere zenders dan de twee geteste 

zenders, waarbij zij voor een aanzienlijk deel 

te zien waren op zenders van de RTL-groep 

(Club en Plug RTL). Voor zover wij weten 

heeft de vragenlijst “day after recall” - die 

het instituut Synovate gebruikte om de effi-

ciëntie te meten - geen rekening gehou-

den met het feit dat de campagnes ook 

te zien waren op andere zenders dan 

deze die bij het onderzoek werden bes-

tudeerd. Deze aanwezigheid op andere 

zenders is echter verre van onbelangrijk en 

kan tot misleidende interpretaties leiden: 

een ondervraagd persoon mag de vorige 

dag enkel naar een van de twee bestudee-

rde zenders hebben gekeken (La Une of 

RTL-TVi) en dus meegeteld worden in de 

studie, hij kan worden ondervraagd over zijn 

Kortom, de kwantificering van het verschijnsel 

vertoont aanzienlijke gebreken. Té aanzienlijke 

gebreken om de resultaten van de kwantifi-

cering als vaststaand te beschouwen en ze 

vanaf vandaag toe te passen in de dagelijkse 

tv-planning. Een bepaald aantal procedures 

moet dus zeer ernstig verfijnd worden om - 

herinnering betreffende de campagne, maar kan deze in feite heb-

ben gezien op een andere, niet bestudeerde zender!

Ander probleem: de studie houdt geen enkele rekening met 

voorgaande contacten die een persoon met een spot heeft 

gehad :

• men ondervraagt over een boodschap die misschien de vorige 

dag op een zender werd gezien, maar die evengoed de voor-

gaande dagen op de andere bestudeerde zender kan zijn 

gezien : hierdoor is er verwarring tussen de impact van de ene 

en de andere

• dit effect had beperkt kunnen worden indien de studie BAE enkel 

nieuwe spots had bestudeerd (die bij voorkeur helemaal anders 

waren dan vorige spots voor hetzelfde merk) op het ogenblik 

waarop ze gelanceerd werden, maar dat is niet zo en men kan 

zich dus vergissen over de omvang van de impact van de zender : 

er wordt enkel aan RTL-TVi (of aan La Une) een gecumuleerde 

impact toegekend van tal van eerdere blootstellingen op eender 

welke van deze twee zenders…

Tot slot steunt de kwantificering van IP toch op redelijk zwakke cijfers:

• 10 campagnes is zeer weinig in vergelijking tot de enorme waaier 

aan tv-reclame per jaar (ook al is hun keuze uiteenlopend)

• ten tweede en zoals wij hebben gezien, steunt het meten van de 

impact van de RTBF op de resultaten van 268 personen die tijdens 

een welbepaalde periode van het jaar werden ondervraagd.

misschien - te bewijzen wat IP TV wilde aantonen. Als de leiding van 

de RTL-groep wil bewijzen dat zij extra efficiëntie biedt, is het dus

noodzakelijk nieuwe inspanningen te leveren. 

Vanuit het standpunt van een efficiënt bereik van de doelgroepen 

is er bijgevolg op dit ogenblik geen enkele reden om af te wijken 

van de regel van een evenwichtige verdeling tussen privézender en 

openbare zender. 

Ons advies 3 :           
essentiële parameters werden slecht gecontroleerd

Maybe next time…            
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