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Op 15 september werden de resultaten 

van de CIM-bereikstudie Pers en 

Bioscoop 2009-2010 gepubliceerd 

(hierna ‘CIM 2010’ genoemd). Voor wie 

‘business as usual’ verwachtte, moet de 

verrassing groot zijn. Door de ingrijpende 

methodologische veranderingen viel er 

natuurlijk wel een belangrijke breuk te 

verwachten. Een verwachting die volledig 

werd ingelost.

De CIM 2010 zal dan ook de geschiedenis ingaan als een 

keerpunt. Bepaalde elementen uit de studie blijven dan wel 

vergelijkbaar, de omschakeling naar een zelf in te vullen vragenlijst 

haalt wel enkele zekerheden onderuit. Al bestaat er voor die 

verschuivingen meestal een logische verklaring. Toch zullen we 

moeten aanvaarden dat ‘de tellers weer 

op nul staan’, zoals bij elke ingrijpende 

methodologische verandering, in België of in 

het buitenland.

Cim pers en bioscoop 2010 : 
het jaar nul

in een notendop

Door de methodologische veranderingen is het niet verantwoord resultaten rechtstreeks te vergelijken. 

Niet alleen de interviewmethodes werden gewijzigd, bepaalde vragen werden ook anders geformuleerd.

De relevante vergelijkingen (per markt, ranking van titels) tonen toch enkele interessante evoluties :

• De sterke titels blijven die positie behouden in hun concurrentiesector, vooral in het noorden van het land.

• Het feit dat respondenten de vragenlijst zelf invullen, heeft in sommige gevallen (maar niet altijd) in het 

nadeel gespeeld van de ‘luxetitels’. Deze impact werd al uitvoerig beschreven in het buitenland en is het 

gevolg van een lagere sociale druk (tegenover een interviewer durven respondenten wel eens beweren 

dat ze prestigieuze titels lezen terwijl dit niet het geval is).

• De verhouding bereik/verspreiding van de magazinepers zat enkele jaren in een stijgende trend, maar 

daalt nu terug tot het gemiddelde niveau van 2002-2003. We kunnen hier spreken van een herstel van 

het evenwicht.

. /...



spac’print & Cinema audienCeSINHOUD 12

een methodologische   
revolutie

De nieuwe CIM-Bereikstudie Pers en 

Bioscoop liep van 11 juni 2009 tot eind mei 

2010, en is gebaseerd op 10.461 face-to-

face interviews met personen van 12 jaar of 

ouder die in het Frans of het Nederlands 

konden antwoorden. De steekproef van 

ondervraagde personen is kwalitatief gezien 

volledig vergelijkbaar met de vorige field.

Het antwoordpercentage bedraagt iets 

meer dan 17%, bijna evenveel als vorig jaar. 

De interviews duurden gemiddeld 42 

minuten en 35 seconden, iets minder lang 

dus dan in de vorige field.

Tot zover de zaken die ongewijzigd zijn gebleven.

Voor de rest staan we namelijk voor een echte aardverschuiving.  

De enquêtes worden voortaan afgenomen via een CASI-

systeem (Computer Assisted Self-completed Interview), met 

gebruik van een laptop met touchscreen. De respondent vult 

daarbij zelf de antwoorden in, tenzij hij uitdrukkelijk de hulp 

vraagt van de enquêteur (overgang naar een CAPI1 of een 

gemengde methode). Hierdoor kan de respondent zelf bepalen in 

welke taal hij de vragenlijst wil beantwoorden. De eerste vraag dient 

nu dus om de taal van de enquête te bepalen, ongeacht de regio 

waar de enquête wordt afgenomen en de taal van de enquêteur. 

Het is dus mogelijk dat iemand wordt gerekruteerd in één taal (die 

van de regio), maar de vragenlijst invult in de andere taal. Deze 

keuze bestond niet in het verleden.

1 CAPI staat voor Computer Assisted Personal Interview, de interviewmethode van de vorige uitgaven met een enquêteur die 
face-to-face vragen stelt en de antwoorden één voor één codeert.

• De bioscoop lijkt dan weer minder beïnvloed door de nieuwe interviewmethode.

• Tot slot merken we op dat niet de kwaliteit van het fieldwerk geleid heeft tot de grote verschuivingen in 

de resultaten, maar wel degelijk de wijziging van interviewmethode.

Trouwens, de persstudie kan nog steeds vergeleken worden met het verleden door de 

verspreidingsgegevens. Deze gegevens (verkoop + andere manieren van verspreiding) zijn stabiel in de 

tijd, betrouwbaar (omdat ze elk jaar gecontroleerd worden) en elk kwartaal beschikbaar, waardoor ze de 

meest stabiele barometer vormen. Niet onverwacht blijkt uit deze gegevens geen markt in groei (-1% voor 

de magazines, -2% voor de dagbladen) : zeker niet abnormaal gezien de crisis.
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Bij het einde van de vragenlijst neemt de 

enquêteur de laptop over om de sociaal-

demografische vragen te stellen en het 

interview af te ronden. Voor deze studie 

werd in totaal 62,5% van de enquêtes 

afgenomen via CASI, tegenover 32,9% via 

CAPI en 4,7% via een gemengde methode.

Gelijklopend met dit basisgegeven waren er 

nog andere aanzienlijke wijzigingen.

1. Omdat de respondent zelf de vragen op 

het scherm leest, moesten de vragen 

aanzienlijk worden vereenvoudigd. Zo is 

de filtervraag over het totale bereik 

ingrijpend herzien.

 CIM 2009: 

 “Ik toon u nu titels van dagbladen (of 

krantenbijlagen, of weekbladen, maand-

bladen, enz.).

 Kunt u ze één voor één bekijken en 

zeggen of u een nummer al dan niet zelf 

heeft gelezen, overlopen of doorbladerd 

in de laatste maanden? Het maakt niet 

uit of dit bij u thuis was of elders en of het een recent of oud 

nummer was: alles telt. Gelieve alleen de gedrukte versies in 

aanmerking te nemen en niet de online versies/informatie.”

 CIM 2010:

 “In de afgelopen maanden heeft u, thuis of elders, de gedrukte 

versie van titel (…) gelezen of doorbladerd ?”

 Als we de resultaten naast elkaar leggen, merken we een 

algemene daling van de totale bereikniveaus met deze nieuwe, 

ingekorte vorm. 

2. In tegenstelling tot vroeger werden de logo’s van de titels in de 

andere taal niet meer elk afzonderlijk getoond, maar gegroepeerd 

(per 6). Hoewel dit voor bepaalde uitgevers een belangrijke 

wijziging was, heeft deze nieuwe manier van bevraging geen 

grote impact gehad.

3. De vragen over het Bereik Laatste Periode, die essentieel zijn 

voor de mediaplanning, werden blijkbaar vaak verkeerd begrepen 

door de respondenten (de studie is overigens sterk afhankelijk 

van hun aandacht). Voor de dagbladen en de bioscoop moesten 

deze vragen worden aangepast om problemen door een 

verkeerd begrip te vermijden.
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Tot zover de methodes. Laten we nu we het 

Bereik Laatste Periode even bekijken voor 

de verschillende perstypes. Het Bereik 

4. Tot slot is het aandeel primaire lezers2 - al 

dan niet een rechtstreeks gevolg van de 

Laatste Periode is namelijk dé referentie voor de mediaplanning en 

de currency voor de mediamarkt. 

CASI-methode - sterk gestegen in het totale bereik van de pers, 

behalve voor maandbladen, zoals onderstaande tabel aantoont.

2 Primaire lezers zijn degenen die positief antwoorden op een van de volgende vragen :
 “- Ik heb hem gekregen door een abonnement thuis of op het werk. 
 - Het was mijn exemplaar dat ik heb gekocht of voor mij heb laten kopen.”

dagbladen:    
aardverschuiving in het zuiden

Om een directe vergelijking te vermijden en 

de voorkeur te geven aan een benadering 

‘per marktstructuur’, worden de verschillende 

kranten in de onderstaande grafieken, per 

regio, gerangschikt van het grootste tot het 

kleinste bereik (+ het netto lezersbereik van 

de dagbladenpers, inclusief Metro). Zoals we 

kunnen vaststellen, staan de drie koplopers 

van 2009 aan Vlaamse zijde nog steeds 

bovenaan. Ook de drie ‘kwaliteitskranten’ (De 

Standaard, De Morgen en De Tijd) blijven op hun respectieve plaatsen 

onderaan het klassement. Daartussen merken we echter wel enkele 

ingrijpende verschuivingen.

Aan Franstalige kant heeft de nieuwe CIM-meting de rangschikking 

van de verschillende titels veel meer door elkaar geschud. Of dit een 

blijvende impact is van de methodewijziging valt nog af te wachten, 

maar feit is dat de Franstalige versie van Metro de meest gelezen titel 

wordt in Franstalig België. De vroegere nummers 1 en 2 moeten 

daardoor een plaatsje inboeten. La Dernière Heure verliest dan weer 

een plaats aan Vers l’Avenir.

% primary readers within total 
reach

CIM 2009 CIM 2010

Dailies 30,6% 35,5%

Weeklies 33,2% 38,3%

Fortnightlies 38,8% 47,4%

Monthlies 37,5% 38,9%
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De verhouding lectuur/verspreiding is vaak 

een waardevolle indicator om de evolutie van 

een bereik te evalueren. Als het aantal lezers 

per nummer ongeveer gelijk blijft van één 

uitgave tot de volgende, dan evolueren de 

verspreiding van de titel en het lezersbereik 

gelijklopend. De laatste jaren was deze situatie 

trouwens eerder uitzonderlijk. Vandaag stellen 

we vast dat heel wat titels hun lezersbereik per verspreid nummer zien 

toenemen tegenover vorig jaar (of het gemiddelde van de twee vorige 

jaren). Dit geldt echter niet voor alle kranten, zoals blijkt uit de cijfers voor 

De Standaard, De Tijd, De Morgen en Le Soir. Dit fenomeen treft dus 

vaak (maar niet altijd) de zogenaamde ‘kwaliteitskranten’. 

Ook het vermelden waard: de zeer opvallende verhouding van 6,7 

lezers per verspreid nummer voor La Dernière Heure, dat ons blijft 

verbazen en nog beter doet dan vorig jaar !

Title Readers per copy 2010

2008 2009 AIR Readers per copy Readers per copy

Het Belang van Limburg 4,3 3,9 432,2 99.665 4,3
Gazet van Antwerpen 4,2 4,1 483,3 101.837 4,7
Krant van West-Vlaanderen 5,3 5,3 391,0 77.107 5,1
Het Laatste Nieuws 3,7 3,8 1.150,8 288.190 4,0
Metro Nl 2,3 2,7 421,5 130.998 3,2
De Morgen 4,8 4,7 256,1 57.630 4,4
Het Nieuwsblad/Gentenaar 3,5 3,5 1.003,7 263.188 3,8
De Standaard 4,0 4,0 361,2 91.559 3,9
De Tijd 3,4 3,6 113,4 36.703 3,1
l'Avenir 4,1 3,8 460,0 95.307 4,8
La Dernière Heure 5,4 6,5 427,1 63.632 6,7
l'Echo 3,7 3,7 67,2 17.134 3,9
La Libre Belgique 3,3 4,1 177,9 42.849 4,2
Metro Fr 3,9 4,5 624,8 116.919 5,3
Le Soir 6,2 6,3 484,1 83.214 5,8
Sud-Presse 4,4 4,6 590,2 117.488 5,0

Average issue readership newspapers
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Newspapers daily reach

Voor de rest concluderen we het volgende 

uit de bovenstaande grafiek:

• Een groot papieren bereik gaat gewoonlijk 

gepaard met een aanzienlijk gebruik van 

de website (maar er is ook een sterke cor-

relatie tussen webbereik en verspreiding).

• Vooral economische titels doen het online 

zeer goed in vergelijking met de papieren 

versie: bij De Tijd is het dagelijkse 

webbereik zelfs groter dan dat van de 

‘offline’ versie ! We mogen daarbij wel niet 

vergeten dat deze gegevens dateren van de periode waarin 

toegang tot de gedetailleerde inhoud van de websites van deze 

kranten nog niet betalend was !

• Verhoudingsgewijs behaalt enkel De Standaard online bijna de 

helft van zijn papieren bereik.

We zouden binnenkort wel een indicatie moeten krijgen van de 

schommeling van het lezersbereik per dag (met minstens een 

onderscheid tussen weekdag en weekend). Deze informatie zal 

worden gehaald uit de ‘tijdslijn’-vraag hieronder, die een beeld geeft 

van het leesgedrag tijdens de 7 dagen vóór het interview. 

De vragenlijst van de persstudie 2010 

omvatte ook een rubriek waarin werd 

nagegaan in welke mate de websites van 

de dagbladuitgevers werden bezocht. Met 

deze informatie hadden we normaal de 

duplicatie moeten kunnen inschatten 

tussen de papieren en de online versies 

van een titel. Dit gegeven zal uiteindelijk 

echter niet beschikbaar zijn en we kunnen dus enkel het dagelijkse 

bereik van de perstitels en van hun min of meer verwante 

equivalenten op het internet naast elkaar leggen. Gelukkig liggen 

de respectieve enquêteperiodes van de twee studies (CIM Pers en 

Metriprofil) deze keer in dezelfde lijn. Maar daarmee hebben we 

uiteraard geen antwoord op onze vraag over de overlapping of het 

aandeel van de lezers die zowel de papieren als de online versie 

lezen.
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Hoe deze gegevens zullen worden 

berekend en ter beschikking gesteld, moet 

echter nog worden bepaald. Wordt vervolgd 

dus…

magazines,     
veeleer een herstel van evenwicht

Heel wat n ieuwkomers in het 

magazinelandschap, maar helaas ook 

enkele titels die met de noorderzon 

verdwenen zijn. De onderstaande tabel biedt een overzicht van de 

nieuwe en de verdwenen titels ten opzichte van de vorige editie.

New in 2010 Out

Landbouwleven en Sillon Belge  
(als individuele titels, aangezien ze al aanwezig waren in de studie)
Dialoog en Gezondheid
Dialogue et Santé
La Libre Essentielle
Moneytalk NL+FR
Netto+Mon Argent
Sabato NL+FR
Okra Magazine

Telenet Digitaal
Jeune & Jolie
Lou
Play Tennis
Dialogue Santé+ 
Dialoog Gezondheid

De tabel geeft een compleet overzicht van 

het Bereik Laatste Periode van de 

weekbladen, met eerst de Nederlandstalige 

titels, daarna de Franstalige, en ten slotte de tweetalige. Gezien de 

gewijzigde meetprincipes (zie hoger) hebben we geen directe 

vergelijkingen uitgevoerd.
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Weeklies AIR 2008 2009 2010

000 000 000 %

Dutch-written
Belang van Limburg Magazine 327 300 247,1 2,7

De Boer en de Tuinder 71 57 62,4 0,7

Dag Allemaal +Expres 1.793 1.807 1.723,6 18,5

Flair NL 727 805 719,1 7,7

Focus Knack 439 387 379,0 4,1

Gazet van Antwerpen Magazine 336 314 271,1 2,9

Humo 1.196 1.169 1.124,6 12,1

Joepie 350 306 316,0 3,4

Kerk en Leven 832 771 719,2 7,7

Knack 661 658 596,3 6,4

Koopjeskrant 185 242 248,4 2,7

Landbouwleven 96,1 1,0

Libelle 1.010 1.049 913,4 9,8

DM Magazine 241 227 243,3 2,6

DS Magazine 306 304,2 3,3

Nieuwsblad Magazine 614 647,3 7,0

Nina 556 638 577,8 6,2

P Magazine 420 360 376,9 4,1

Story 786 810 660,8 7,1

Teve-Blad 537 477 435,2 4,7

Tv-Familie/Blik 514 480 454,1 4,9

TV Gids Primo 230 252 238,8 2,6

Weekend Knack 514 496 457,3 4,9

French-written
Ciné-Télé-Revue 1.724 1.742 1.597,1 17,2

Dimanche 154 157 126,2 1,4

Femmes d'Aujourd'hui 495 526 503,1 5,4

Flair FR 292 355 324,0 3,5

Focus le Vif 186 170,3 1,8

J'annonce 104 101 154,5 1,7

Paris-Match 259 342 297,6 3,2

Point de Vue 182 178 134,0 1,4

Public 185 273,9 2,9

Le Sillon Belge 82,6 0,9

Le Soir Magazine 316 389 315,0 3,4

Télémoustique 570 612 533,3 5,7

Telepocket 171 150 146,9 1,6

Télépro Fr 524 509 460,6 5,0

Téléstar 489 444 407,8 4,4

Victoire 210 232 197,4 2,1

Le Vif-l'Express 415 466 389,8 4,2

Vlan+ 153 149 175,7 1,9

Weekend Le Vif 280 279 247,8 2,7

Language combinations
Netto+Mon Argent 137,4 1,5

Sabato NL+FR 94,5 1,0

Sport Magazine F+N 420 439 561,8 6,0

Trends/Trends-Tendances 226 207 205,0 2,2



spac’print & Cinema audienCeSINHOUD 19

De onderstaande tabel geeft een overzicht 

van het Bereik Laatste Periode van de 

tweewekelijkse tijdschriften. Deze categorie 

Tot slot volgt een lange lijst maandbladen, in 

dezelfde volgorde: NL, FR en tot slot de 

combinaties. De asterisken (*) geven aan 

werd uitgebreid met Le Ligueur, dat voordien (en ook voor de CIM 

2009) een weekblad was.

dat het om een titel met beperkte publicatie gaat, omdat er niet 

voldoende waarnemingen waren voor een volledige verwerking.

Fortnightlies AIR 2008 2009 2010

000 000 000 %

Autogids 208 184 164,8 1,8

AutoWereld 163 147 151,0 1,6

De Bond 465 435 454,8 4,9

Clickx Magazine 136 95 94,0 1,0

Zo Magazine 89 86 76,0 0,8

Le Ligueur 192 171 160,9 1,7

Moniteur Automobile 241 256 247,1 2,7

2008 2009 2010

Monthlies AIR 000 000 000 %

Dutch written
Aktief Wonen 107 96 75,6 0,8

Brieven aan Jonge Ouders 262 247 206,4 2,2

Beter (Ver)bouwen 86 72 62,9 0,7

Ché 204 225 151,8 1,6

Dialoog en Gezondheid 117,2 1,3

Elle Belgie 167 152 144,6 1,6

Eos 291 299 202,8 2,2

Feeling 442 429 315,5 3,4

Feeling Wonen 208 179 177,3 1,9

Genieten 111 85 54,5 0,6

Glam IT 141 135 117,6 1,3

Glossy 58 49 47,2 0,5

Goed Gevoel 625 616 435,3 4,7

Goedele 347 244,8 2,6

Marie-Claire Vl 126 127 103,9 1,1

MO*Mondiaal Magazine 245 265 219,6 2,4

Menzo 94 91 35,9 * 0,4 *

Okra Magazine 276,0 3,0

Pasar (ex Kreo) 153 117 103,1 1,1

Reader's Digest Het Beste 188 166 139,8 1,5

Talkies Stijl 54 29 26,6 * 0,3 *

Touring Explorer Nl 378 409 406,6 4,4

Uit Magazine 411 427 370,5 4,0

Vitaya (ex Evita) 189 169 181,5 2,0

Vrouwen met vaart 195 171 149,7 1,6

Vrouw en Wereld 213 185 157,0 1,7
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Op grond van een benadering per markt (of 

thematische benadering) hebben we de 

rankings van enkele magazinesegmenten 

bestudeerd.

Voor de bijlagen van dagbladen is de 

overgang van de ene editie naar de andere 

niet zonder gevolg gebleven : de bijlage 

Nina van Het Laatste Nieuws moet zijn 

eerste plaats afstaan aan het Nieuwsblad Magazine (een beperkte 

publicatie in 2009), terwijl het Standaard Magazine opklimt naar de 

3e plaats. Merk op dat het aantal lezers per nummer van Nina vrij 

laag ligt, met 1,8 tegenover minstens 2 voor de generalistische 

concurrenten. Het magazine van De Morgen wint eveneens 

plaatsen in deze ranking, waar op dit moment weinig Franstalige 

titels in voorkomen. We noteren wel de komst van Libre Essentielle, 

dat vandaag nog beschouwd wordt als een maandblad, maar vanaf 

2011 als een weekblad zal worden opgenomen.

2008 2009 2010

Monthlies AIR 000 000 000 %

French written
Art & Décoration 260 269 146,9 1,6

Be TV Magazine 380 379 372,4 4,0

Tu Batis, je Rénove 98 89 78,6 0,8

Déco Idées 141 129 116,3 1,2

Dialogue et Santé 102,4 1,1

Elle Fr 190 217 181,5 2,0

Elle Décoration 127 133 85,5 0,9

L'Evénement 70 79 41,5 0,4

Gael 364 365 273,4 2,9

Gael Maison 167 165 115,5 1,2

La Libre Essentielle * 109,0 1,2

Madame Figaro 38 30 * 25.5 * 0.3 *

Marie-Claire Fr 262 274 202,6 2,2

Passion Santé (ex Ma Santé) 200 181 102,6 1,1

Parents 103 86 62,2 0,7

Première 27 34,0 * 0,4 *

Psychologies 128 117 117,7 1,3

Reader's Digest Sélection 184 156 126,4 1,4

Top Santé 580 630 458,1 4,9

Touring Explorer Fr 398 496 364,1 3,9

Language combinations
Ambiance Culinaire Nl+Fr 138 146 103,5 1,1

Bizz Nl+Fr 100 107 70,8 0,8

Ik ga bouwen, je vais construire 84 77 128,3 1,4

Grande Nl+Fr 250 196 147,0 1,6

Industrie Nl+Fr 55 70 45,5 0,5

Moneytalk Nl+Fr 91,7 1,0

Moto & Loisirs/Motoren & Tourisme 184 170 186,7 2,0

Nest Nl+Fr 625 554 500,9 5,4

Plus Magazine 469 468 337,6 3,6

Royals Nl+Fr 197 170 116,8 1,3

Talkies+L'Evenement 67,4 0,7

Voyages,Voyages/Genieten 127 89,5 1,0
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Bij de TV-weekbladen, de zwaargewich-

ten binnen het bereik, merken we geen 

verschuiving in de nieuwe editie : zelfs met 

de nieuwe meetprincipes blijven de posities ongewijzigd, zowel aan 

de top als onderaan het klassement.

Average issue newspapers supplements

Average issue readership TV weeklies
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De onderstaande grafieken zorgen wellicht 

voor meer discussie: zijn de vrouwenbla-

den wel volledig vertegenwoordigd en is de 

gebruikte doelgroep (totaal 12+) wel 

conform het universum? In ieder geval 

verandert er in de onderstaande configura-

Over het algemeen kunnen we stellen dat 

de verhoudingen bereik/verspreiding 

van de magazinepers in deze editie van 

de CIM-Persstudie terug op het niveau 

zitten van een zestal jaar geleden. Het 

nieuwe cijfer van 3,7 lezers per verspreid 

nummer (3,9 bij constante perimeter in 

vergelijking met 2009) is alleszins niet 

buitensporig. Temeer omdat het algemene 

evenwicht gerespecteerd wordt, zoals blijkt 

tie weinig aan de top en onderaan de rangschikking bij de Vlaamse 

titels. Daartussen echter vallen er meer verschuivingen te noteren.

Aan Franstalige kant is het landschap van de vrouwenbladen (zoals 

hier gedefinieerd) grondig door elkaar geschud, behalve onderaan 

de (korte) ranking.

uit de onderstaande grafiek: net zoals in het verleden kennen de 

Franstaligen een hogere verspreiding van hun magazinetitels dan 

hun Vlaamse buren. De enige merkbare evolutie is dat het 

lezersbereik per nummer voor de weekbladen en voor de 

maandbladen dichter bij elkaar komt te liggen.

Op basis van deze evolutie kunnen we moeilijk spreken van een 

‘ineenstorting’ van het globale lezerspubliek van de magazines, 

maar eerder van een herstel van het evenwicht, zij het dan vrij 

bruusk...

Average issue readership women magazines  
(all publication intervals)
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Tot slot hebben we drie simulaties uitgevoerd 

om in te schatten welke impact de nieuwe 

cijfers hebben op de mediaplanning voor 

magazines : één mediaplan voor een vrij 

grote doelgroep met een aanzienlijke 

streefdekking, een tweede plan om een 

imagocampagne op lange termijn te 

ondersteunen bij een zeer specifiek segment 

van de bevolking (kinderloze gezinnen, met 

twee werkende partners, aangeduid met het 

acroniem ‘DINK’ voor ‘Double Income No 

Kids’) en tot slot een meer theoretisch 

mediaplan om de dekking voor een gegeven doelgroep automatisch 

te maximaliseren. Voor de eerste twee gevallen werd hetzelfde plan 

gebruikt in de CIM-studie 2009 en in de editie van 2010. Voor de 3e 

simulatie werden dezelfde instructies gegeven voor dezelfde 

doelgroep (aankoopverantwoordelijken, met kinderen en een 

beroepsactiviteit) in de twee studies.

Voor het eerste plan (doelgroep beroepsactieven, 4 advertenties in 

weekbladen, 2 in maandbladen) verliest dezelfde campagne wat 

aan kracht, met een min of meer vergelijkbare afname van de netto 

dekking (-5%) en de gemiddelde contactfrequentie (-4%).

Evolution readers per copy all magazines

Similar schedules: professionally active

Criteria CIM 2009 CIM 2010 Idx 2010/2009

Universe thd 4.422 4.945

Reach 1+ thd 3.675 3.911

Reach 1+ % 83,1 79,1 95

Reach 3+ % 67,9 63,8 94

Reach 5+ % 44,4 39,9 90

Average frequency 5,3 5,1 96

GRP 436 403 92
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Voor het tweede plan (DINK-doelgroep,  

3 advertenties enkel in maandbladen) 

resulteert de herevaluatie in de nieuwe  

CIM-studie in een groter verlies van 

In het laatste geval, waarbij dezelfde briefing 

geldt voor de twee studies, is het resultaat 

identiek voor de gemiddelde contactfre-

Deze oefening kan tot in het oneindige 

worden herhaald. De doelgroepen, 

combinaties van titels en doelstellingen van 

de campagne zijn dan ook virtueel 

eindeloos. Wat wel blijkt, is dat de overstap 

gemiddelde frequentie dan van het netto aantal personen dat wordt 

bereikt door de campagne. De selectie van titels vertoont dan weer 

een grotere affiniteit met de beoogde doelgroep, aangezien de 

selectiviteitsindex toeneemt met 7%.

quentie, maar iets lager (-4%) voor de netto dekking. Bovendien zijn 

voor de twee studies 28 magazines gemeenschappelijk voor de 

twee plannen, maar zijn er 7 nieuwe titels.

van de oude naar de nieuwe CIM-methode resulteert in verliezen in 

mediaperformance. Deze verliezen zijn groter voor de magazines 

met langere periodiciteit (de maandbladen). Het lijkt er bovendien 

op dat het profiel van het lezersbereik specifieker wordt, wat de 

grotere selectiviteit verklaart bij een eerder gerichte doelgroep.

Similar schedules: Active households without children

Criteria CIM 2009 CIM 2010 Idx 2010/2009

Universe thd 761 730

Reach 1+ thd 394 360

Reach 1+ % 51,8 49,3 95

Reach 3+ % 30,5 25,9 85

Average frequency 3,3 2,9 88

GRP 169 144 85

Affinity index 120 129 107

Similar briefing:  active shoppers with children, maximize reach

Criteria CIM 2009 CIM 2010 Idx 2010/2009

Universe thd 1.148 1.175

Reach 1+ thd 1.010 996

Reach 1+ % 88,0 84,8 96

Average frequency 2,6 2,6 100

GRP 230 220 96

Nb titles : 35 35

- Common titles 28

- New titles 7
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Gratis pers,    
tegen de verwachtingen in...

Bioscoop,     
een stille kracht

Binnen het universum van de gratis titels 

heeft de overstap naar CASI enkel voor 

ingrijpende wijzigingen gezorgd in de 

onderste regionen van het klassement, dat 

Voor de bioscoop lijkt de overstap naar de 

nieuwe methode nagenoeg pijnloos te zijn 

verlopen. Bijna alle gepubliceerde indicatoren 

overigens voor discussie vatbaar is. We merken op dat het aantal 

lezers per verspreid nummer op deze markt daalt van 1,3 bij de 

vorige editie naar 1,2, wat opnieuw haaks staat op de idee van een 

‘ineenstorting’ van het bereik.

zitten op een niveau dat vergelijkbaar is met dat van vorig jaar. Wel 

moet nog geverifieerd worden of de profielen in deze laatste editie 

equivalent zijn aan die van de vorige edities.

Average issue readership free/push titles
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Zorgt vergelijken voor      
gemoedsrust ?

Bij elke publicatie van de CIM-cijfers worden 

telkens weer vergelijkingen gemaakt met 

het voorgaande jaar. Of met meerdere jaren 

(zoals wij meestal doen). Met het nieuwe 

referentiekader moeten we leren de tellers 

opnieuw op nul te zetten. En dat is niet altijd 

evident, zoals elders in dit nummer blijkt 

voor de vraag rond de kostprijs per duizend 

contacten.

Een van de conclusies bij de nieuwe interviewmethode is dat het 

lezersbereik van heel wat titels dichter naar de kern is opgeschoven : 

een vrij begrijpelijk fenomeen, aangezien we konden vaststellen dat 

voornamelijk occasionele, tertiaire lezers verloren zijn gegaan, die 

mogelijk minder voeling hadden met de redactionele inhoud of het 

imago van de betrokken titel. Voor de adverteerders is dat zeker 

geen slecht nieuws.

Weekly penetration cinema


