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Voor de editie 2009 van de 

ad-hocstudie over het mediagebruik 

en de productgewoonten van 

kaderleden in België werd dezelfde 

methodologie gehanteerd als bij het 

vorige onderzoek in 2007. Wel werd 

het studieterrein (opnieuw) uitgebreid 

met andere perscategorieën, meer 

audiovisuele titels en een pak informatie over het 

internetgebruik van kaderleden (inclusief bezoeken aan 

individuele sites). En dan zijn er nog de gegevens over het 

gedrag... Belangrijkste vaststelling : het internet kent een 

sterke opmars in het leven van de Belgische kaderleden 

– een kanaal dat weinig overlapt met de papieren media. 

En deze laatste lijken trouwens nog altijd hun beste niveau 

niet te halen.

Kaderledenstudie 2009 :    

In een notendop

de uitbreiding 

• De editie 2009 van de Kaderledenstudie hanteert grotendeels dezelfde methodologie als die van 2007…

• … maar bevat wel een pak extra informatie (onder meer over het bereik van de krantenbijlagen en het 

bereik laatste periode van websites).

• Over het internet gesproken : dit medium kent een sterke opmars bij de kaderleden.

• Ondanks de uitgebreide informatie over andere media (vooral internet, radio en tot op zekere hoogte 

televisie) kan de studie alleen gebruikt worden voor mediaplanning voor de persbladen.

• Hoewel de leescijfers voor de dagbladpers er op vooruitgegaan zijn tegenover 2007, zien tal van 

individuele titels hun bereik dalen, zowel bij de pers als bij de audiovisuele media.



SPAC’MANAGERS SURVEYINHOUD 20

In de praktijk worden – net als bij de vorige edities – de volgende mensen als 

‘kaderleden’ beschouwd :

Voor de editie 2007 had TNS Media 

– dat instaat voor het veldwerk – een 

aanzienlijk geactualiseerde universumstudie 

uitgevoerd voor ondernemingen met minder 

dan 500 werknemers (ter herinnering : in 

ons land bestaat er geen referentiebestand 

en/of officiële definitie van het statuut 

‘kaderlid’, waardoor de intekenaars en het 

onderzoeksinstituut eerst de populatie moeten opbouwen en dat 

is geen eenvoudige opdracht). Voor de recentste editie werd deze 

actualiseringstudie niet uitgevoerd.

De ervaringen uit 2007 hielpen ook bij het bepalen van de 

interviewquota per ondernemingscategorie op basis van grootte. 

Uiteindelijk bleven de verschillen qua universum tussen deze editie 

en de vorige vrij beperkt.

De componenten       
van de Kaderledenstudie 2009

(1) Bedrijven met 10 tot 19 werknemers • Uitsluitend topmanagement: bedrijfsleider, zaakvoerder, 

gedelegeerd bestuurder, (adjunct) algemeen directeur

(2) Van 20 tot 49 werknemers (1) plus:

• Departementschef
• Hoofd van een Business unit of Belgisch filiaal

• Hoofd van een bedrijfszetel of fabriek in België
• Hoofd van een gedecentraliseerde eenheid

(3) Van 50 tot 99 werknemers (1) en (2) plus : 

• Hun eventuele adjuncten
• Hoofd subdepartement

(4) 100 werknemers en meer (1)+(2)+(3) plus: 

• Adjunct hoofd subdepartement

• Diensthoofd

(5) 500 werknemers en meer in de tertiaire 
sector

(1)+(2)+(3)+(4) plus: 

• Adjunct diensthoofd

• Teamverantwoordelijke
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2002 2005 2007 2009 Index 
09/07

100 % = 167.8 172.6 181.3 184.8
%

Size company
(# employees)

10-19 p 15,4 15,3 16,0 15,9 99
20-49 p 27,5 26,5 18,0 18,2 101
50-99 p 10,1 10,1 11,5 11,2 97
100-199 p 9,5 10,3 12,9 13,3 103
200-499 p 11,1 11,7 15,7 15,7 100
500-999 p 5,3 5,3 4,8 4,8 100
1 000+ p 21,2 20,7 20,8 20,8 100

NACE category Mineral/industry 26,9 24,4 24,6 23,3 95
Energy/ builing ind. 7,7 7,8 8,0 8,1 101
Trade / catering 20,4 21,4 23,4 24,0 103
Transport/
communications/finance

27,7 27,6 20,3 19,6 97

Services + 
collective equipment

17,4 18,8 23,6 25,0 106

Geography Nielsen I 19,8 19,4 19,0 19,0 100
Nielsen II 27,1 26,6 30,3 30,3 100
Nielsen III 34,7 34,1 33,6 33,3 99
Nielsen IV 9,0 10,3 8,4 8,7 104
Nielsen V 9,4 9,6 8,7 8,6 99

2002 2005 2007 2009 Index 
09/07

100% =  167.8 172.6 181.3 184,8
%

Hierarchical 
level

A – Managers 41,2 41,2 48,9 44,3 91
B - Business Unit Managers 45,7 40,0 43,8 36,5 83
C1 - Deputy BU managers 9,2 6,1 3,8 9,4 247
C2 - Sub-BU Managers 1,0 2,9 1,8 5,1 283
D1 - Deputy Sub-BU 0,4 2,8 0,2 1,0 500
D2 - Head Department 0,4 3,8 1,5 1,9 127
E1 - Deputy Head 1,1 1,9 0,0 0,1
E2 - Group Supervisor 0,0 1,3 0,0 1,7

Main function Management 33,4 39,4 48,0 43,9 91
HR 16,2 9,3 10,1 10,7 106
Commercial 19,6 6,9 4,9 8,5 173
Finance 9,1 9,4 10,5 6,6 63
Production 6,6 7,6 7,0 3,0 43
ICT 1,5 4,1 1,7 1,5 88
Administration 6,3 3,0 2,2 3,6 164
Purchase 1,5 1,7 1,3 76
Sales  2,2 1,6 1,5 94
Marketing 5,4 7,4 12,5 169
Logistics  2,6 2,2 0,8 36
Other 7,2 8,5 2,7 6,1 226

Op het vlak van functies en hiërarchische 

niveaus hanteert de editie 2009 wel een 

andere aanpak. Zo ging de huidige editie 

een aantal trapjes lager op de hiërarchische 

ladder. Op het vlak van de uitgeoefende functies zien we sterke 

evoluties, met vooral een verschuiving van ondersteunende 

(financiën, IT) en operationele (productie, logistiek) functies naar 

‘intellectuele’ functies (commercieel, administratie en marketing).
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Voor het overige vermelden we nog dat 

de studie gebaseerd is op een totaal 

van 1.246 interviews, die grotendeels 

‘face-to-face’ op de werkplaats werden 

afgenomen. Hiervoor werd een CAPI-

systeem (Computer-Assisted Personal 

Interview) gebruikt. De aanzienli jk 

uitgebreide vragenlijst vertaalde zich in een 

gemiddelde interviewduur van 42 minuten 

(tien minuten meer dan in 2007).

Net als bij de vorige editie werden de 

respondenten op een gecentraliseerde 

manier telefonisch gerekruteerd. Hierbij maakte TNS Media 

telefonisch afspraken zodat enkel enquêteurs werden uitgestuurd 

naar personen die ermee hadden ingestemd om te antwoorden. 

Bij een weigering stelde TNS voor om de vragenlijst via e-mail te 

versturen om die online in te vullen. Een alternatief dat weinig bijval 

kende: slechts iets meer dan 8% van het totaal aantal interviews 

werd op die manier afgenomen (wel een hoger aandeel dan in 

2007).

Het veldwerk verliep in twee fases: van 6 oktober tot 19 december 

2008 en van 19 januari tot 30 juni 2009. Het universum van de 

kaderleden wordt nu geschat op 184.800 personen, een stijging 

met net geen 2% ten opzichte van 2007.

Net als in 2007 was er een gedeelte 

multimedia, op basis waarvan kan 

worden geanalyseerd hoe het gedrag is 

geëvolueerd ten opzichte van twee jaar 

geleden. In de grafiek hieronder wordt de 

dagelijkse penetratie van de verschillende 

media gekruist met de consumptietijd die 

de vorige keer werd aangegeven. Uit deze oefening blijkt dat de 

respectieve posities over het algemeen ongewijzigd zijn gebleven. 

Uitzondering op de regel : het internet kent op beide vlakken een 

sterke opmars. Niet alleen het dagelijkse internetgebruik is relatief 

met 10% toegenomen (bij de dagbladpers en de cinema werd een 

vergelijkbaar resultaat opgetekend voor het wekelijkse verbruik), 

ook de duur steeg met 34%, tot bijna een uur per dag.

Opmars van het internet        
in het media-aanbod

Consumption media categories among managers
+ evolution vs previous survey
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De Kaderledenstudie bevestigt duidelijk 

de relatief ‘mediagulzige’ kant van deze 

bevolkingscategorie. Dit kunnen we 

afleiden uit de CIM Plurimedia-gegevens : 

Deze vrij goede overeenstemming van 

de gegevens leidt tot één belangrijke 

conclusie: affichage (niet opgenomen 

in de Kaderledenstudie) is wellicht 

een relatief selectief medium voor 

kaderleden zoals omschreven in de 

Kaderledenstudie. De CIM PMP-studie 

beschouwt de dagbladpers als een 

selectief medium voor kaderleden (met een 

sterkere penetratie dan voor de volledige 

bevolking). Dat geldt ook voor de radio, het 

internet en de cinema… maar niet voor de 

televisie. Doordat kaderleden zich vaker en 

als we het mediagedrag van de hogere kaderleden in de algemene 

studie vergelijken met het gedrag dat via de Kaderledenstudie werd 

gemeten, komen we uit bij opvallend gelijklopende resultaten.

verder verplaatsen, kan deze populatie in het kader van de CIM 

PMP-studie worden beschouwd als een doelgroep die potentieel 

vaker wordt blootgesteld aan affichage dan de rest van de 

bevolking… 

We blijven op de multimediale toer met de volgende grafiek, 

waaruit blijkt dat het internet uitzonderlijk goed scoort op het vlak 

van professioneel nut. Dit medium wordt door drie kwart van de 

kaderleden als ‘erg nuttig’ beschouwd en overschaduwt daarmee 

de andere media. Overigens beschouwt bijna geen enkele 

respondent het internet als een medium dat “helemaal niet nuttig is 

bij het uitoefenen van zijn beroep” (woorden van de vragenlijst voor 

deze beoordeling).

Daily reach media categories
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Usefulness perception of media categories

Op basis van de persresultaten, waarmee 

de dimensies ‘leeskader’ (professioneel, 

privé of beide) en ‘professioneel nut’ met 

elkaar kunnen worden gekruist, kunnen we 

veronderstellen dat de media die men op de 

werkplek mag gebruiken, beter scoren op het vlak van professioneel 

nut dan de andere media. Dat verklaart waarom de cinema, een 

medium dat zich tot consumptie in de privésfeer beperkt, niet echt 

scoort op het vlak van professioneel nut, terwijl (vooral) het internet 

en de pers op dit vlak uitstekende waarderingscijfers krijgen.

Door de relatief vergelijkbare methodologie 

bij de edities van 2007 en 2009 kan er 

dit keer een legitieme vergelijking worden 

gemaakt tussen de resultaten. Hieronder 

vindt u een tabel met de volgende gegevens 

voor de categorieën die in beide studies 

aan bod komen : 

• de penetratie van de titel (bereik laatste 

periode) in het geheel van het universum 

van de Kaderleden in 2007

• dezelfde waarde + het equivalent in 

duizend individuen voor de huidige studie

• de evolutie-index en – waar dat van toepassing is – de aanduiding 

van een significant verschil (d.w.z. hoger dan de drempelwaarde 

van 95%, die gewoonlijk als relevant wordt beschouwd)

• het aandeel van lezers laatste periode in de twee belangrijkste 

taaluniversa: zoals aangegeven in de methodologische inleiding 

van de studie zijn de meeste Belgische kaderleden meertalig en 

lezen ze dan ook vrij vaak titels in een andere taal dan hun eigen 

moedertaal.

In de dagbladpers (waarbij nu ook Metro deel uitmaakt van de 

bestudeerde titels) merken we vooral verschuivingen bij de Vlaamse 

titels, met een aanzienlijke terugval voor twee titels (Het Laatste 

Weinig vooruitgang         
ten opzichte van de vorige editie
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Daily reach 2007 2009 Index % profile

% Thd % 09/07 Dutch-sp French-s

De Tijd 24,1 40 21,8 90 88 11

De Standaard 18,4 30 16,0 87 89 9

Nieuwsblad+Gentenaar 13,0 25 13,4 103 91 9

Het Laatste Nieuws + 
Nieuwe Gazet

17,9 24 13,0 73 S- 89 10

Le Soir 12,7 22 11,9 94 11 87

De Morgen 10,8 20 10,6 98 88 12

L' Echo 10,1 16 8,7 86 10 88

Libre Belgique/Gaz.de Liege 6,1 15 7,9 130 12 86

Belang Van Limburg 4,5 13 6,9 153 S+ 92 8

Derniere Heure 7,2 13 6,8 94 5 94

Metro (Nl) 13 6,8 New 81 18

Gazet Van Antwerpen 8,7 12 6,5 75 S- 88 11

Metro (Fr) 11 5,8 New 21 77

Sud Presse 4,8 9 4,7 98 3 95

Editions de l'Avenir 4,4 6 3,0 68 5 93

In het segment van de tijdschriften vinden 

we de enige grote verschuivingen bij Knack 

(dat ondanks een forse terugval van het 

bereik met 22% een penetratie behoudt van 

meer dan één kaderlid op vijf), Industrie/

Technisch Management (een daling, zelfs 

in vergelijking met enkel Industrie in 2007 : 

wellicht toe te schrijven (cf. supra) aan 

het feit dat minder technische functies 

Nieuws en Gazet van Antwerpen) en een 

stijging voor één titel (Het Belang van 

Limburg). Die laatste evolutie is waarschijnlijk 

toe te schrijven aan het feit dat voor 

deze editie van de studie opvallend meer 

werden geïnterviewd) en Data News (de enige noemenswaardige 

stijger in de tabel hieronder). We noteren ook een behoorlijk aantal 

nieuwe titels: de bijlagen Weekend Knack en Weekend Vif, IT 

Professional, de bijlage Moneytalk en Voka Tribune van de Vlaamse 

werkgeversorganisatie Voka.

PC World en From Solvay Business School werden niet vaak 

genoeg vermeld om te worden opgenomen.

Over het algemeen is het bereik van de tijdschriften bij de kaderleden 

niet gestegen. 

interviews werden afgenomen in die provincie. Het Laatste Nieuws 

valt in het klassement terug en komt bijna op dezelfde hoogte als 

het Nieuwsblad1. Aan Franstalige zijde wordt de kloof tussen Le Soir 

en L’Echo groter, terwijl La Libre Belgique een plaatsje stijgt in het 

klassement van de Franstalige kranten.

1 Voor deze laatste titel is in de waarde voor het bereik laatste periode ook ‘Het Volk’ inbegrepen.
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Ook bij de audiovisuele media is er niet echt 

sprake van een toename van het dagelijkse 

bereik. Bij de radio zijn de enige significante 

resultaten de daling van het bereik 

gemiddelde dag voor Q-Music, Radio 2 en 

MNM (dat begin 2009 van naam en van 

formule veranderde). Classic 21 en Pure 

FM kunnen behoorlijke groeicijfers voorleggen, maar die resultaten 

liggen nog binnen de foutmarges van de studie. 

Bij de televisie valt (weinig verrassend) de sterkte van de VRT 

(één en Canvas) op, maar door de reclamebeperkingen op die 

kanalen zijn ze niet echt nuttig in het kader van een commerciële 

communicatiecampagne gericht op kaderleden. Bij Kanaal Z/Canal 

Z blijven de cijfers stabiel.

Reach last period 2007 2009 Index % profile

% Thd %  09/07 Dutch-
sp

French-
sp

Weeklies

Trends+Trends/Tendances 39,1 69 37,1 95 62 37

Knack 28,5 41 22,2 78 S- 91 7

Weekend Knack 36 19,2 New 91 8

Le Vif/L' Express 15,5 32 17,4 112 8 91

Weekend Le Vif/L'Express 23 12,6 New 7 92

Datanews 6,2 16 8,5 137 S+ 49 49

Fortnightlies

Zo Magazine 14,2 22 11,9 84 95 5

Clickx Magazine 3,7 7 3,8 103 87 11

It Professional Nl+Fr 6 3,2 New 64 34

Monthlies

Bizz Nl+Fr 23,0 39 21,2 92 64 35

KMO-PME Magazine 15,7 34 18,2 116 58 39

Moneytalk Nl+Fr 33 17,7 New 66 33

Industrie Technisch Management Nl+Fr 16,8 25 13,7 82 S- 70 29

Ondernemen 12,3 25 13,3 108 96 4

Voka Tribune 23 12,7 New 97 2

Forward Nl+Fr 10,1 19 10,2 101 62 36

Smart Business Strat Nl+Fr 7,8 15 8,1 104 57 42

Usine+Bedrijf 7,1 15 8,0 113 59 39

PC Magazine Nl 6,8 9 5,0 74 68 29

Dynamiek Nl+Entreprendre Fr (Cci) 4,7 7 3,9 83 15 78

PC World Nl+Fr 3,1 Not 

Others

Inside Nl+Fr 4,2 8 4,6 110 54 44

From Solvay Bus School 3,9 Not 

Chambers of Commerce

Voka+Tribune 54 29,1 New 97 3

Kamers Van Koophandel Nl 27,2 48 26 96 97 2

Chambres De Commerce Fr + Entrep 10,5 16 8,9 85 11 84

Chambres De Commerce Fr 8 12 6,4 80 7 90
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Daily reach 2007 2009 Index % profile

% Thd %  09/07 Dutch-sp French-
sp

Radio

Radio 1 35,2 59 31,9 91 94 5

Q-Music 22,6 30 15,9 70 S- 85 14

La Premiere 12,3 25 13,3 108 9 91

MNM (vs Donna 2007) 15,0 23 12,3 82 S- 89 11

Studio Brussel 12,9 22 11,9 92 93 6

Radio 2 14,9 22 11,8 79 S- 92 7

Bel RTL 13,1 21 11,4 87 5 93

Joe FM (vs 4 FM 2007) 9,1 18 9,8 108 92 6

Classic 21 6,8 16 8,8 129 23 75

Radio Contact 8,4 14 7,5 89 4 93

Vivacite 8,3 14 7,4 89 3 97

Nostalgie (Fr) 10 5,3 8 89

Pure FM 3,7 9 4,8 130 3 97

NRJ 8 4,1 New 4 93

Klara 5,6

Nostalgie 6,1

Radio Contact (Fr) 7,3

TV

Een 76 41,3 New 93 6

Canvas 48 26,2 New 94 6

Kanaal Z 11,8 18 9,5 81 89 10

Canal Z (Fr) 2,7 7 3,6 138 2 97

Tot zover de categorieën waarvoor een 

vergelijking met het verleden kan worden 

gemaakt. In de editie 2009 deden echter 

ook nieuwe kanalen hun intrede.

Zo vindt u in de tabel hieronder het bereik 

laatste periode van de krantenbijlagen, 

geklasseerd volgens aflopend bereik. We stellen vast dat de 

titels met de hoogste waarderingscijfers voor professioneel nut 

(Netto-Mon argent en Références) ook de titels zijn die proportioneel 

het vaakst worden gelezen op het werk. Het gros van de andere 

bijlagen die hier worden beschouwd, zijn veeleer gericht op de 

‘privésfeer’.

Nieuwkomers,          
krantenbijlagen en het internet
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% profile

Title Supplement of Thd % Dutch-sp French-
sp

Netto+Mon Argent Tijd-Echo 35 19,0 70 30

DS Magazine De Standaard 32 17,3 95 4

Sabato Tijd-Echo 25 13,6 73 27
References Soir--Echo-Vif/Express-

Tendances
24 12,8 11 86

DM Magazine De Morgen 21 11,5 96 3
Het Nieuwsblad Magazine Het Nieuwsblad 21 11,4 95 5
Victoire Le Soir 15 8,3 12 84

% profile

Title Thd % Dutch-sp French-sp

Weekly reach

Tijd.be 51 27,7 85 14

Destandaard.be 37 20,0 91 8
HLN.be+7Sur7.be 33 17,9 65 34
Lesoir.be 26 13,9 10 88
Lecho.be 21 11,4 10 89
Nieuwsblad.be 20 10,7 93 7
Trends.be+Cash.be 18 9,7 56 42
Demorgen.be 15 8,1 87 12
Lalibre.be 15 8,1 4 95
Dhnet.be 13 7,2 4 95
Voka.be 10 5,3 97 2
Knack.be 8 4,6 94 6
Datanews.be 7 4,0 39 59

Levif.be 7 4,0 0 99
Kanaalz.be/Canalz.be 6 3,4 78 22
Daily reach
Tijd.be 30 16,1 90 10
Destandaard.be 21 11,4 95 4
HLN.be+7Sur7.be 16 8,7 65 34
Lesoir.be 15 8,0 12 85
Lecho.be 10 5,5 9 90
Nieuwsblad.be 8 4,4 96 4
Dhnet.be 7 3,8 1 99
Lalibre.be 7 3,8 6 94
Demorgen.be 7 3,6 89 8

Nog een andere nieuwigheid : een indicator 

van het wekelijkse bereik en (in het geval 

van sites verbonden aan dagbladtitels) het 

dagelijkse bereik van een reeks afzonderlijke 

websites. Die twee nieuwe categorieën 

zijn opgenomen in de tabel hieronder. In 

het kader van een vergelijkbare meting 

(wekelijks bereik) stellen we vast dat de 

dagbladsites proportioneel meer kaderleden over de virtuele vloer 

krijgen dan de websites van de tijdschriften. 

Bij de dagbladen blijft de top drie ongewijzigd (Tijd.be, standaard.be, 

hln/7 sur 7). Ook bij de Franstalige titels zijn er geen verrassingen te 

noteren : de site van Le Soir wordt nog altijd drukker bezocht dan 

die van L’Echo hoewel deze laatste a priori dichter aanleunt bij de 

leefwereld van kaderleden.
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Ook bij de weekbladen is de overlapping 

relatief beperkt : 14% van de consumptie 

is gemeenschappelijk voor de papieren 

media en het internet (met een maximale 

score van 20% voor Datanews). Doordat 

het online bereik van tijdschriften proportioneel gezien lager ligt, 

bedraagt de stijging van het netto bereik ten opzichte van de 

papieren versies gemiddeld 51%, een kleinere stijging dus dan bij 

de internetversies van de dagbladen.

Met behulp van deze studie kunnen we 

ook de overlapping tussen papieren media 

en websites berekenen. Bij het dagelijkse 

bereik stellen we bij de dagbladen een 

relatief beperkte overlapping tussen 

‘papier’ en ‘website’ vast : een (gewogen) 

gemiddelde van 16% van het dagelijkse 

netto bereik wordt ‘in combinatie’ gerealiseerd (in een vork van 10% 

(Het Nieuwsblad) tot 20% (De Tijd)). Aangezien slechts één lezer op 

zes van beide kanalen gebruik maakt, kunnen we besluiten dat het 

netto bereik op een gemiddelde dag bijna verdubbelt : wanneer ook 

met het internetpubliek rekening wordt gehouden, stijgt het bereik 

van iedere titel bij kaderleden met een zeer respectabele 84% ten 

opzichte van het papierbereik alleen.

Daily reach % Web vs paper for newspaper
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Deze Kaderledenstudie leert ons nog 

andere interessante zaken over het media- 

en productgedrag van kaderleden en 

bedrijfsleiders. In de eerste plaats betreffen 

de bereikgegevens niet alleen individuele 

titels (die hier vooral aan bod zijn gekomen), 

maar ook groeperingen en andere 

commerciële aanbiedingen. Of gegevens 

met betrekking tot de privésfeer, waaruit 

we bijvoorbeeld opmaken dat de interesse 

van kaderleden vooral uitgaat (in aflopende 

volgorde) naar toerisme en reizen, welzijn en 

gezondheid, en wijn. Of nog, gegevens over de netwerken waarvan 

kaderleden lid zijn, waaruit bijvoorbeeld blijkt dat één kaderlid op drie 

lid is van een online sociaal netwerk (zoals LinkedIn). 

Ondanks dit uitgebreider studieterrein vormt de Kaderledenstudie 

geen voldoende stevige basis voor een volwaardige ‘crossmediale’ 

mediaplanning. We vinden er veel strategische gegevens over de 

andere kanalen dan de pers, maar wie gedetailleerde mediaplannen 

wil opstellen en evalueren, moet zich in de Kaderledenstudie nog 

altijd beperken tot de persgegevens. We maakten deze bemerking 

al bij de vorige editie2  en daar is nog geen verandering in gekomen. 

Een grote verrassing is dat echter niet, aangezien de meeste 

inschrijvers voor de studie persuitgevers zijn.

Multimediaal,          
maar met een focus op de pers…

Weekly reach % Web vs paper for magazine

2 “(Eindelijk) een brede invalshoek voor Kaderleden 2007”, Spac’Essentials november-december 2007: “wanneer de creatieve 
weg naar de radio of het internet leidt, moet de Kaderledenstudie al gauw plaats ruimen voor andere bronnen”.


