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IS “CONCURRENT MEDIA EXPOSURE” HET “NEW NORMAL”? 

“Concurrent media exposure” is een begrip dat in de Verenigde Staten tot 

stand is gekomen. Het uitgangspunt ervan stelt dat mediaconsumptie niet 

grotendeels afzonderlijk gebeurt, maar dat vaak twee (of meer) media 

samen worden gebruikt. Zelfs die media waarvan wij zouden verwachten 

dat ze uitsluitend op zichzelf worden gebruikt, zoals de pers, zouden 

slechts in verrassend geringe mate op zichzelf worden gebruikt.  

In een 

notendop:  

  • De toenemende media en de ontwikkeling van 

hun consumptie zorgen ervoor dat ze alsmaar 

vaker tegelijkertijd worden gebruikt. 

• Dit gelijktijdige gebruik zou zelfs nagenoeg 

universeel zijn geworden. Sommige landen, 

inclusief België, nemen deze meervoudige 

consumptie trouwens op in hun oplossingen 

“social TV” of “second screen”. 

• Aangezien de media minder op zichzelf worden 

gebruikt, wordt de context van enorm belang: in 

welke omstandigheden worden ze gebruikt? En in 

welke gemoedstoestand verkeert de gebruiker? 

• De context is dus belangrijk, maar die wordt 

helaas niet behandeld in de beschikbare 

mediastudies, die over het algemeen “in silo” (per 

afzonderlijk medium) en op “absolute” wijze 

worden uitgevoerd, dit wil zeggen zonder 

rekening te houden met de plaatsen en 

omstandigheden. 

• Wij zouden nochtans redelijkerwijs kunnen 

denken dat het in hogere mate rekening houden 

met de consumptie zou leiden tot een meer 

empathische communicatie met de ervaring van 

de gebruiker, dus tot een mogelijkerwijs 

efficiëntere reclameboodschap. 
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Duizenden media, enkele honderden beschikbare 

minuten 

“Concurrent media exposure” is een 
begrip dat in de Verenigde Staten 1 tot 
stand is gekomen. Het uitgangspunt 
ervan stelt dat mediaconsumptie niet 
grotendeels afzonderlijk gebeurt, maar 
dat vaak twee (of meer) media samen 
worden gebruikt. Zelfs die media 
waarvan wij zouden verwachten dat ze 
uitsluitend op zichzelf worden gebruikt, 
zoals de pers, zouden slechts in 
verrassend geringe mate op zichzelf 
worden gebruikt.  
 

 
 

 
 
Meer beschikbare media = meer 
mediaconsumptie? Dat blijkt 
duidelijk uit de Franse studie 
“Media in Life”2: bij de forse 
toename van de 
keuzemogelijkheden, neemt het 
gemiddeld aantal media- en 
multimediacontacten per dag 
per individu (13 jaar en ouder) 
gestaag toe, terwijl de 
beschikbare tijd in principe niet 
verandert.  

 

                                    
1 Ball State University Observing Consumers and Their Interactions with Media. Concurrent Media 
Exposure. Oktober 2005 
2 « Médias et loisirs numériques rythment nos journées » 
http://www.mediametrie.fr/comportements/communiques/media-in-life-2012-medias-et-loisirs-
numeriques-rythment-nos-journees.php?id=826#.UpXAACp8FwE 
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De (meer recente, maar in 2012 vastgelegde) ontwikkeling van het 

gebruik van traditionele media in België is zeer duidelijk: ondanks de forse 

opmars van het internet in het dagelijks leven, merken wij bij geen enkel 

medium een duidelijke daling in de penetratie ervan. 

 

 

Dit is wat geldt voor de hele bevolking. Wij zouden nu kunnen beweren 

dat deze stabiliteit niet opgaat voor de bevolkingsgroepen die meer 

“digital natives” zijn. Onderstaande grafiek met betrekking tot 15- tot 34-

jarigen wijst evenwel op een erg gelijklopende tendens: de forse opmars 

van het internet, die bij deze bevolkingsgroep nog krachtiger is, gaat niet 

gepaard met een duidelijke daling bij de onderzochte grote media.  
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Wij hebben het vanzelfsprekend over de penetratie van de media 

ongeacht de gebruiksduur. Een mogelijke interpretatie in verband met 

de stabiliteit van de mediaconsumptie zou zijn dat de media nog steeds 

even frequent worden gebruikt, maar minder lang. Dit lijkt evenwel niet 

het geval te zijn, of toch niet overal, want de media televisie en radio – 

waarvoor een consistente meting van de eraan bestede tijd bestaat – 

toont een opmerkelijke stabiliteit aan 3. 

 

                                    
3 Sinds ruwweg 2005 blijkt uit de CIM Radiostudie dat de Belg 190 minuten naar de radio luistert, 
ofwel ± 3 uur per dag (ATL = luisterduur bij universum 12 jaar en ouder) met variaties met een 
amplitude van 2% naargelang van de onderzochte golven. Sinds 2006 bedraagt het  “live” 
televisiekijken (ATV = kijkduur bij universum 12 jaar en ouder)  exact 3 uur, met een lichte daling van 
2% per jaar. De laatste jaren vangt het uitgesteld kijken dit verlies evenwel op, meer zelfs: in 2012 
werd met 188 minuten per dag nooit langer televisie gekeken in België, bij een constante perimeter. 
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“Media mesh”, een wijdverspreide praktijk 

Vergeleken met het verleden, toen media nog niet zo frequent 

voorkwamen en de inhoud beperkt en wel omkaderd was, is de realiteit nu 

volslagen anders: de media vormen tegenwoordig niet langer een uniek 

aandachtspunt, ondanks de forse uitbreiding van hun inhoud.  

Van de audiovisuele media werd vaak gezegd dat het begeleidende media 

zijn, en dat wordt niet betwist wat de radio betreft: « Listeners’ attention 

is clearly not focused onto radio output all the time. Indeed one of the 

reasons why radio listening is so popular is that it does not require 

constant attention.” 4.  

Ook voor de televisie weten wij dat het gebruik ervan grondig is 

veranderd en dat ze niet langer het middelpunt is van wat zich in de 

woonkamer afspeelt.  

 

 
 
 

De sociale media zouden eveneens tot heel wat multitasking leiden, vooral 

omdat de veelvuldige toegang ertoe via mobiel internet gelijktijdige 

activiteiten in de hand werkt: “Go anywhere, do anything smartphones 

have been a boon to social network users, who are now able to check in 

with their friends and family from pretty much any location that has Wi-Fi 

or cellphone service. As a result, social media has seeped into many real-

world activities” 5. Sommige combinaties hieronder kunnen trouwens 

verrassend (“while on the toilet”!) of verontrustend (“while driving”) zijn. 

                                    
4 « How listener attentiveness works » Radio Advertising Bureau UK 
http://www.rab.co.uk/rab2009/showContent.aspx?id=569 
5 Bron (ook voor de grafiek): http://www.emarketer.com/Article/Social-Media-Multitasking-Go-Hand-
Hand/1009792 
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Een studie, die via observatie (en dus niet op basis van declaratieve 

vragenlijsten) werd uitgevoerd aan een Amerikaanse universiteit6 

suggereert evenwel dat alle media – in de brede betekenis – 

minstens gedeeltelijk het voorwerp vormen van gelijktijdige 

activiteiten, waarbij laatstgenoemde kunnen bestaan uit het simultaan 

gebruiken van een of meerdere andere media, of uit andere activiteiten uit 

het dagelijks leven. In het algemeen merken de auteurs van deze studie 

het volgende op: “We found that 58% of the time when people were 

consuming media, they were also engaged in other life activities” 7. 69% 

van de observatietijd in de studie bestond uit mediaconsumptie, waarvan 

31% werd besteed aan wat de auteurs “concurrent media exposure” 

noemen, ofwel een gelijktijdige blootstelling aan ten minste twee media 8. 

                                    
6 Ball State University Observing Consumers and Their Interactions with Media. Concurrent Media 
Exposure. October 2005 
7 Mike BLOXHAM « Media mesh or media mash ?» Admap January 2011.  
8 Mike BLOXHAM « Media mesh or media mash ?» Admap January 2011. 
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Natuurlijk zijn er reeksen van exclusieve mediaconsumptie, zowat 3,8 uur 

per dag, en bovenstaande grafiek situeert die veeleer bij de passieve 

media (dvd en televisie) en bij de activiteit “spelconsole”. Maar zelfs het 

meest gefocuste gebruik, met name dat van de dvd, bereikt slechts nipt 

50% van de gemeten gebruikstijd.  

De enquête Mediascope van IAB Europe (cijfers 2012) toont bijvoorbeeld 

voor België aan dat media multitasking een veel voorkomende praktijk 

zou zijn: zo zouden 54% van de tv-kijkers tegelijkertijd op het internet 

surfen. Multitasking met het internet erbij werd eveneens vastgesteld bij 

¼ van de dagblad- of tijdschriftenlezers. Dit mediagedrag zou 

wijdverspreider zijn in België dan in Europa. 
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Opgepast evenwel: de informatie Mediascope is declaratief (mix van 

online enquêtes en face-to-face of telefonische enquêtes) – in 

tegenstelling tot de Amerikaanse gegevens die door observatie werden 

verkregen – en het gedrag is niet noodzakelijkerwijs frequent (de 

vraag luidt: “Which other media do you sometimes use?”). 

 

Media multitasking onderzoeken en meten verloopt verfijnder via 

observatieoplossingen (zoals in het Amerikaanse onderzoeksverslag met 

de hierboven weergegeven resultaten) of via een nagenoeg onafgebroken 

inzameling van informatie, zodat herinneringseffecten worden uitgesloten 

en de echte momenten van gelijktijdig mediagebruik worden vastgesteld. 

Zijn twee media die binnen een periode van verscheidene uren na elkaar 

worden gebruikt, werkelijk “gelijktijdig”? 
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In Groot-Brittannië kan dankzij de studie Touchpoints het mediagebruik 

worden vastgelegd dat weliswaar niet gelijktijdig is, maar toch binnen 

hetzelfde halfuur plaatsvindt. Dat gebeurt in de vorm van een 

tijdsbudgetonderzoek aan de hand van een elektronisch “device” (zie 

hieronder 9). Dit toestel peilt bij de respondenten niet alleen naar hun 

mediaconsumptie, maar ook naar de activiteiten, de begeleiding en zelfs 

de gemoedstoestand. En het doet dat als een elektronisch dagboekje met 

een bijna ogenblikkelijke opvolging. 

 

De resultaten kunnen worden afgelezen in tijdsbudget, hetzij naar 

mediaconsumptie per deel van de dag, gaande van “Breakfast” en 

“Commute” tot “Late Evening”,  naar activiteit, of ook nog naar 

gemoedstoestand 10. Zo merken wij bijvoorbeeld het aanzienlijke aantal 

personen op dat zegt “moe” te zijn vanaf de tweede “Commute”, ofwel de 

terugkeer naar huis na een werkdag. 

                                    
9 Het hier afgebeelde toestel is dat van golf 4 (sep-dec 2011) die nu beschikbaar is. Het toestel dat nu 
op het terrein wordt gehanteerd, maakt gebruik van smartphones.  
Zie http://www.ipa.co.uk/Page/About-TouchPoints 
10 Zijn eveneens beschikbaar: het online gedrag naar gebruikt toestel, of online vs offline shopping: 
http://www.ipa.co.uk/page/timescape?menu=open#.UpiQ9yp8FwE 
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Via een andere weergave, die afkomstig is uit de – vrij vergelijkbare – 

Amerikaanse Touchpoints-studie, kan het onderzoek van de 

mediaconsumptie specifiek gericht worden op bepaalde speciale 

momenten, zoals hieronder het bereiden van een maaltijd, gekruist met 

de generatie waaruit de respondenten afkomstig zijn 11: 

 

In dit opzicht wordt het voor een adverteerder mogelijk zich doelbewust 

te richten op de min of meer aangename momenten zoals die door 

zijn consumentendoelgroep worden ervaren en/of op hun 

activiteiten. Het geheel wordt gekoppeld aan een indicatie van de 

meest gebruikte media bij die gelegenheden. 

 

                                    
11 “Millenials” = 18-32 jaar, Gen X = 33-46 jaar, Baby Boomer = 47-64, bron: Consumer-Centric Cross-
Media Context Planning: Early insights from CIMM’s pilot test of MBI’s USA Touchpoints, ARF AM 6.0 
Conference, 14/06/2011 
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En in België ? 

De laatste tijdsbudgetbenadering van het mediagebruik in ons land 

dateert van 2005. In termen van digitaal mediagebruik betekent dit dat 

het echt zeer lang geleden is... Bovendien betrof dit onderzoek slechts het 

tijdsgebruik per halfuur, zonder echt rekening te houden met alle 

contextaspecten.   

Met al zijn beperkingen wijst Mediascope ons erop dat de voornaamste 

media vooral ‘s avonds (17.30u-21u) 12 worden gebruikt, maar de 

uurmarge is breed en dus is de “gelijktijdigheid” niet noodzakelijkerwijs 

goed gemeten. 

 

Zoals de beschikbare informatie er momenteel uit ziet, kan het 

gelijktijdige gebruik van de media in België enkel op een zeer algemene 

wijze worden onderzocht, door sommige van die gegevens (zelfs internet 

is momenteel onbeschikbaar…) naast elkaar te plaatsen en door te gissen 

– op basis van grafieken zoals die hieronder – welke zowel de onderlinge 

interactie als de parallelle activiteiten zouden kunnen zijn die eventueel 

tegelijk met de mediaconsumptie worden uitgevoerd. Voor de volledigheid 

willen wij toch verduidelijken dat de radio gegevens levert over de 

luisterplaats door een onderscheid te maken tussen werk, auto, thuis en 

andere. Zo merken wij bijvoorbeeld op dat de auto 16% van het 

                                    
12 Tendens bevestigd door de recentste (mei 2013) Europese studie Mediascope Europe The Media 
World of the Multi-Screener Bulletin: specifiek voor de tv verduidelijkt deze bron dat het gedrag om 
tegelijkertijd meerdere “devices” te gebruiken vaker voorkomt ‘s avonds (69%) en ook ‘s nachts (35% 
van de kijkers) dan overdag (24%) of ‘s ochtends (15%). 
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luistervolume vertegenwoordigt in de week en 14% in het weekend 

(gegevens 2013). 

 

Enigszins concreter is multitasking rond de televisie nu vrij goed gekend, 

wordt het zelfs benut. 

Het is gekend via een vrij origineel Frans onderzoek (CSA verbonden aan 

Google) waarbij het effectieve gebruiksgedrag van een vijftiental gezinnen 

met meerdere schermen in huis gedurende drie weken werd 

geobserveerd. Samengevat kan multitasking rond de televisie drie 

verschillende richtingen inslaan: 

1. De opeenstapeling: televisie en externe toestellen, zoals 
smartphone en/of tablet, worden tegelijkertijd gebruikt, maar met 
een verschillende inhoud. Bijvoorbeeld: tijdens een tv-programma 
“raadpleegt de multitasker zijn mails of zijn Facebook-profiel, zonder 
dat het ene enig verband houdt met het andere”.  

2. De complementariteit: de tv-schermen en de externe toestellen zijn 
op dezelfde taak gericht: via Twitter reageren op een uitzending, via 
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een “second screen” stemmen, zelfs op het internet surfen om de 
antwoorden te vinden voor een quiz die op tv wordt uitgezonden. 

3. De vervanging: hier gaat het om een inhoud die geraadpleegd wordt 
buiten zijn oorspronkelijke platform, bijvoorbeeld wanneer op tablet 
naar een tv-uitzending wordt gekeken 13. 

En dit wordt stilaan benut. Zo vormt de toepassing Stievie, die door de 

belangrijkste Vlaamse tv-zenders wordt aangeboden, een voorbeeld van 

vervanging (maar niet alleen vervanging): men kan in principe hetzij live 

of uitgesteld kijken naar programma’s waarvan de basisperimeter het 

grote tv-scherm is. 

 
 

 

 

 

RTL Connect speelt daarentegen veeleer in op de complementariteit: 

mogelijkheid om fases van voetbalwedstrijden opnieuw te bekijken, 

raadpleging van Twitterlijnen van programma’s, reacties en spelletjes 

rond die programma’s. Hier is multitasking via het tweede scherm 

rechtstreeks gebaseerd op het eerste. 

 
 

  
                                    
13 Arthur Anglade en Isabelle Le Roy « Le phénomène multi-écran. Ethnographie des usages média », 
Séminaire « Médias » IREP, december 2012. De onderzochte gezinnen bezaten ten minste drie 
schermen, waarvan één verplicht een televisiescherm was. 
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Kortom, de media (in ieder geval toch de audiovisuele) nemen akte van 

het verschijnsel waarbij dragers en “devices” gelijktijdig worden gebruikt 

en ze bieden producten aan die gebaseerd zijn op dit verschijnsel. Dat 

hoeft niet te verbazen wanneer wij vaststellen (zie hierboven) dat de 

sociale media wonderwel lijken samen te gaan met de televisie. 

Multitasking, multi-efficiënte reclame? 

Op termijn zouden de “concurrent media exposures” een belangrijk meet- 

en onderzoeksonderwerp moeten vormen, want tegelijkertijd kunnen ze: 

- zich beter aanpassen aan de nieuwe realiteit van de 
mediaconsumptie die niet langer uniek is (“[Concurrent media 
exposure is] a truly universal mode of media consumption” 14) 

- zich niet alleen op individuen richten, maar ook op momenten van 
ontvankelijkheid, een “context planning” die veel verfijnder zou 
moeten zijn dan nu: “While multitasking divides consumer attention, 

it also opens up opportunities for advertisers. By understanding 
media pairings and how media are woven into a consumer's day, 

advertisers can discover what medium is most engaging and when, 
and plan for that in their media allocations” 15 

Normaal gezien zouden de gezamenlijke blootstellingen efficiënter 

moeten zijn op het gebied van reclame. Tot dit besluit komt een 

studie over de gelijktijdige blootstelling aan een tv- en een online 

boodschap in de Verenigde Staten: “Online and TV exposure together 

drive synergistic response however media targeting determines 

duplication” 16 Opgepast evenwel: het gaat hier om slechts twee betrokken 

media en drie onderzochte campagnes. 

Het recente onderzoek naar media multitasking besluit op vrij logische 

wijze dat de verminderde aandacht waartoe deze veelvoudige activiteit 

leidt, nadelig is voor het uitvoeren van precieze taken en dus voor het 

leren kennen van iets, hoofdzakelijk omdat de personen die aan het 

multitasken zijn niet langer in staat zijn de voor hen relevante informatie 

te filteren: “they're not able to filter out what's not relevant to their 

                                    
14 Mike BLOXHAM, « Media mesh or media mash ?», Admap January 2011. 
15   http://www.clickz.com/clickz/column/2074291/multitasking-consumers-mean-marketers. 
16 http://cimmusorg.startlogic.com/wp-content/uploads/2012/07/CIMM-Cross-Media-Results-by-
SymphonyAM.pdf 
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current goal” 17. Meer zelfs: multitasking zou stress en angst veroorzaken 

bij al wie het intensief doet18. 

Reclame houdt natuurlijk geen leerproces in, maar wel een – liefst 

emotionele - respons, omdat die normaal gezien efficiënter is op lange 

termijn 19. Aandacht houdt verband met een rationele respons. Evidente 

onoplettendheid zou gemakkelijker een emotionele respons 

teweegbrengen. 

Efficiëntieonderzoeken betreffende de radio, het begeleidend medium bij 

uitstek, hebben net aangetoond dat dit medium zelfs tot resultaten zou 

kunnen leiden wanneer er onoplettend naar wordt geluisterd, gewoon als 

achtergrondgeluid. Deze efficiëntie wordt opgebouwd ondanks de lage 

aandachtsniveaus: “Advertising has a significant effect on brand choice, 

regardless of whether or not it is processed with high or low levels of 

attention” 20. Kortom, de specifieke aandachtsvermindering die gepaard 

gaat met media multitasking vormt niet a priori een probleem. Het komt 

er niettemin op aan om in situaties met een veelvoudige mediaconsumptie 

(extreem voorbeeld hieronder) te onderscheiden wat belangrijk is voor de 

consument en in welke gemoedstoestand hij/zij verkeert… 

 

                                    
17 De auteur vervolgt: “That failure to filter means they're slowed down by that irrelevant information.” 
http://news.stanford.edu/news/2009/august24/multitask-research-study-082409.html 
18 http://blogs.psychcentral.com/mindfulness/2012/05/media-multitasking-leads-to-poorer-cognitive-
performance-a-mindful-response/. Er is evenwel geen consensus over het “stresserend” aspect van 
media multitasking. 
19 Les Binet, Peter Field, The long and the short of it. Balancing short and long-term marketing 
strategies, IPA, 2013, p.52 
20 James MUNDELL, John HALLWARD & Dave WALKER "High attention processing : the real power 
of Advertising" Admap July-August 2006 


