
 

 

 

 

Newsletter 
 

May 14, 2012 

 

 

Inhoud 

 

Tv en online single source? Dat kan met Space!  

De who’s who van het project .......................................................... 2 

Naar een geïntegreerde database tv en internet ................................. 4 

In de praktijk is het internet een aanvulling ....................................... 8 

Een contact tv = een contact online? .............................................. 13 

Dit is slechts een begin ................................................................. 17 

 

 

Verantwoordelijke uitgever : François Chaudoir 

Medewerker : Bernard Cools. 

De inhoud van deze newsletter is uiterst vertrouwelijk en mag niet voor commerciële 

doeleinden worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming. 

 

 

 



 May 14, 2012 

 

Newsletter on media, communication & more 
 

1 

TV EN ONLINE SINGLE SOURCE? DAT KAN MET SPACE! 

Sinds mei 2012 is Space in staat de resultaten van campagnes te 

ontdubbelen die zowel op het internet als op televisie liepen. Hoezo? 

Dankzij een unieke simulatietool die in Groot-Brittannië werd ontwikkeld 

door een van de specialisten ter zake, een expert die het CIM eveneens 

zal inzetten bij zijn volgende cross mediale "Hub"-studie». 

 

In een 

notendop : 

  

• Space heeft zijn bi-mediale onderzoek voortgezet, in 

het bijzonder wat betreft de kwestie van de complementariteit 

tussen online video en klassieke tv-reclame. 

• Dankzij een model dat gebruik maakt van de 

referentiegegevens inzake bereik van de media tv en internet 

wordt het mogelijk de bijdrage te ramen van elk medium tot 

de resultaten van een bi-mediaal reclame-instrument. 

• De tool draagt er ook toe bij de adverteerder de 

richtlijnen inzake de verdeling tussen tv en online te leveren 

die relevant zijn voor diens doelgroep en speciale 

doelstellingen. 

• De eerste conclusie die wij kunnen trekken is dat de 

internetbijdrage zeer snel komt, anders gezegd: bescheiden 

investeringen volstaan om de bi-mediale resultaten te 

optimaliseren.  

• Blijft de kwestie van de equivalentie van de contacten. 

Een contact via tv-reclame vervangen door een contact via 

internet is inderdaad niet noodzakelijk hetzelfde. Maar 

sommige online formats kunnen minstens even doeltreffend 

zijn als die van het "kleine scherm". 

• Wij moeten de vraag stellen over de synergie tussen tv 

en online: convergerende indicatoren tonen aan dat een online 

uitgezonden tv-spot een uiterst krachtig reclamemiddel is, dat 

de regel "1+1=3" volgt.  
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De who’s who van het project 

Het project werd mogelijk gemaakt dankzij een cofinanciering door 

Microsoft, maar de in aanmerking genomen websites reiken veel verder 

dan enkel de domeinen die onze partner exploiteert. 

De samenwerking tussen Space en Microsoft had al tot de case "M&M 

tv+online" geleid, die bij de AMMA Awards werd uitgeroepen tot "Best 

Media Research  2009" en die ook werd gepubliceerd in Admap, een 

maandblad dat wordt uitgegeven door het World Advertising Research 

Center 1. 

 

 

 

                                    
1
 « TV and web are an unbeatable team », Admap maart 2010,  pp. 42-43. 
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Met de "neutral screen planner" gaan Space en Microsoft 
Advertising voort op de weg van de convergentie. Het 
technische gedeelte van het project werd toevertrouwd 
aan het instituut RSMB 2,  dat gespecialiseerd is in de 
statistische verwerking van bereikstudies. RSMB meet 
het televisiebereik in Groot-Brittannië voor de BARB, 
heeft al fusies van bereikbestanden uitgevoerd en werd 
bovendien door de CIM gekozen voor de Hub-studie, die 
de Belgische markt volgend jaar de eerste cross media 
bereikgegevens zou moeten leveren.  
 
 
 
 

 

Het exploitatiegedeelte komt van IMS (Nielsen) en van 
zijn software Clear Decisions. Deze software wordt met 
name gebruikt in Groot-Brittannië om de resultaten van 
cross media campagnes te ramen op basis van de 
Touchpoints-studie 3. 
 

 

  

                                    
2
 http://www.rsmb.co.uk. 

3
 http://www.ipa.co.uk/Page/TouchPoints-Site-Home.  
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Naar een geïntegreerde database tv en internet 

Zonder in technische details te treden, zijn de basisgegevens afkomstig uit 

twee CIM-bronnen: 

 

Tv:  bereikgegevens vastgesteld 04/04/2011 →30/05/2011, in hun versie 

live + 6 (ofwel met inbegrip van het uitgesteld bereik). Deze gegevens 

werden enkel uitgewisseld tussen Space en RSMB. Laatstgenoemde heeft 

enkel de volgende informatie gekregen: 

• Detail van het bruto bereikbestand (bestand B) zonder horodatage. 

• Een anonieme lijst met reclamespots die effectief werden 

uitgezonden tijdens de periode, zonder enige vermelding van de 

adverteerders noch de merken, zelfs niet van de bruto tarieven. 

Deze spots werden geleverd met hun bereik voor een kleine reeks 

doelgroepen. 

• Enkele controlebestanden - met de resultaten van berekeningen van 

verschillende bereikparameters op de voornaamste zenders per 

uurschijf, evenals de resultaten van enkele anonieme campagnes 

(nog steeds zonder identificatie van merken en zonder 

waardevermelding) - om een zeker aantal berekeningsprocedures te 

becijferen. 

Internet: detail van het bereik van de Metriprofil-golf Q1 2011 (6/12 

/2010 →12 /12/2010 en 14/03/2011 → 20/03/2011), samen met enkele 

voorbeelden van internetcampagnes met hun resultaten inzake 

dekking/contactfrequentie. Ook hier kon RSMB zo zijn procedures 

controleren en aanpassen. 
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Deze gegevens werden samengevoegd, d.w.z. dat RSMB een enkel 

bereikbestand heeft gecreëerd door de gegevens over het surfgedrag 

afkomstig uit Metriprofil te "injecteren" in het bestand over het tv-bereik. 

Hiertoe dienden de Metriprofil-waarden als "donorbestand", terwijl de CIM 

TV (beperkt tot personen van minstens 12 jaar oud 4) als 

"ontvangbestand" fungeerde.  

De Metriprofil-gegevens bevatten een hoeveelheid "niet-surfers" dat gelijk 

is aan 1/3 (35%) van de volwassen bevolking van 12 jaar en ouder. Deze 

hoeveelheid werd behouden in het samengevoegde bestand: wij kunnen 

bi-mediale campagnes dus slechts voor 65% van de bevolking evalueren. 

 

 

 

 
 

RSMB gebruikte de zogenaamde techniek van de "constrained fusion" die 

het voordeel heeft dat de bereikwaarden van de basisbestanden zoveel 

mogelijk behouden blijven 5. Het samenvoegen van bestanden 

veronderstelt een zeker aantal "relatievariabelen", ofwel criteria die de 

injectie van gegevens uit het "donorbestand" naar het "ontvangbestand" 

afbakenen. Het zou ideaal zijn indien beide studies een bepaald aantal 

gemeenschappelijke vragen zouden hebben bevat, bijvoorbeeld over het 

tv-kijkgedrag in de gegevens van CIM Metriprofil en over de 

gebruiksfrequentie van internet in de informatie CIM TV. Bij gebrek aan 

dergelijke "relatievariabelen" heeft de fusie haar toevlucht moeten nemen 

tot socio-demografische informatie, met twee types "relatievariabelen": de 

"kritische" en de "secundaire".  

  

                                    
4
 Wij weten dat het "klassieke" tv-bereik op de leeftijd van vier jaar kan beginnen. De fusie had geen 

betrekking op de gegevens over personen van 4 tot 11 jaar. 
5
 Voor meer details over de methode, zie Katherine Page -Steve Wilcox  "Developing a cross platform 

audience currency for Great Britain", Print & Digital Research Forum Oct 2011. 
http://www.printanddigitalresearchforum.com/papers/1008.pdf. 
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• Kritische relatievariabelen: 
taal (Nederlands/Frans), 
geslacht, leeftijd in vier 
categorieën (12-17 jaar/18-
34/35-54/55+). Dit betekent 
dat het surfgedrag op het 
internet van een Franstalige 
nooit kan worden 
geïnjecteerd in de bereikdata 
tv van een Nederlandstalige 
respondent. Op dezelfde 
manier is het uitgesloten het 
internetgedrag van een vrouw 
aan te halen om een 
mannelijke respondent te 
kenschetsen, of om de 
gegevens van een jonge 
'donor" te gebruiken voor een 
ontvanger uit een andere 
leeftijdsgroep, enz. 

 

 
 
 
 
 
 
• • Andere 
relatievariabelen: hier is de 
beperking minder dwingend, 
maar men heeft zoveel 
mogelijk rekening proberen te 
houden met het 
opleidingsniveau van de 
respondenten, hun status ten 
opzichte van het criterium 
"voornaamste kostwinner" 
van het gezin, de grootte van 
de huishoudens, hun 
samenstelling en de 
beroepsactiviteit van de 
respondenten. 

 

 

Ook al beschouwen de specialisten ter zake deze techniek die enkel socio-

demografische informatie gebruikt niet als de allerbeste, toch was zij de 

enige die mogelijk was bij de staat van de beschikbare gegevens. 

Het eindpunt is evenwel niet het samengevoegde bestand, maar een 

simulatietool voor resultaten. Het gaat om een geïntegreerde database 

met probabiliteiten die zijn berekend per persoon over een periode van 4 

weken. Het gaat in geen enkel geval om eigenlijke CIM-gegevens.  
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Deze geïntegreerde database omvat:  

• 17 Belgische tv-zenders, gesegmenteerd per dag van de week 

(maandag-vrijdag, zaterdag, zondag) over 8 uurschijven 

• 53 websites of combinaties van websites, waaronder deze die door 

de CIM worden gemeten (dus met uitsluiting van Google, Facebook 

of andere zoals Youtube), met daarbij de voornaamste websites van 

uitgevers van zowel papieren als audiovisuele media.  

 

Aan de hand van de gebruikte formules kan, voor elke doelgroep, een 

schatting van de becijferde resultaten worden berekend per medium 

afzonderlijk en gecombineerd, zodat bijvoorbeeld de aparte bijdrage en de 

samengevoegde bijdragen van elk van beide media kan worden bepaald. 

De liefhebbers zullen merken dat de door RSMB gebruikte technische 

referentie binomiaal is ("binomial expansion"). In de tool worden de 

contacten van beide als equivalent beschouwd (zie hierna). 
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In de praktijk is het internet een aanvulling 

De simulatietool die op deze manier van input wordt voorzien, kan dan 

ook een groot aantal tussen beide media gekruiste investeringsscenario's 

opnemen.  
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Een eenvoudig voorbeeld: onze analyse van de investeringen tv in 20116 

heeft aangetoond dat de merken die aanwezig waren op de schermen van 

de Belgische zenders dat waren à rato van gemiddeld 52 GRP per actieve 

week en per product. De neutral screen planner omvat een database van 

4 weken. Een gemiddeld merk vertoont over 4 weken dus een totaal van 

208 GRPs. Dat is de basissituatie in de onderstaande grafiek. Als wij nu 

een bi-mediale investering invoeren waarbij het internet 10% van het 

totaal voor zich neemt, neemt het aantal bereikte personen van 15 tot 54 

jaar met twee punt of 3% toe. Bij 20% online (niet uitsluitend van 

Microsoft), verkrijgen wij een penetratie die 5% hoger ligt dan in de 

basissituatie "full TV". 

 

 

  

                                    
6
 “The sun always shines on TV”, Spac’Essentials 13/02/2012. 
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In hetzelfde scenario gaat het aantal bereikte personen bij gematigde 

frequentieniveaus (tussen 2 en 6 contacten) er eveneens op vooruit, met 

4% bij een beperkte investering op het internet (10% van de contacten) 

en met 6% bij een sterkere aanwezigheid. Het blijkt duidelijk dat het 

internet een aanvullend medium moet blijven, want het groeiritme van de 

dekking 2 tot 6 contacten bij 20% van de contacten online zwakt af: om 

een allround doelgroep te bereiken, lijkt een gematigd 

investeringspercentage, tussen 10 en 20% van de contacten op het 

internet, te volstaan.   

 

Nu wordt het wat ingewikkelder. Op de doelgroep 

aankoopverantwoordelijken van 18 tot 54 jaar, typisch voor adverteerders 

van convenienceproducten, passen wij eerst de verhouding toe tussen het 

niveau van de toenemende investeringen en het aantal personen dat door 

een tv-campagne wordt bereikt (grafiek links hieronder). De curve die zo 

ontstaat, toont een typische situatie aan van dalend rendement: tussen 

150 en 250 GRPs bijvoorbeeld, neemt het aantal personen van de 

doelgroep dat de kans heeft de campagne te zien toe van 37 naar 50% 

(index 135), bovenaan de curve; wanneer de investering lineair stijgt, 

verkrijgen wij nog slechts een index van 107 voor de tegenwaarde in 

netto contacten tussen 500 en 600 GRPs. 
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Een gedeelte van de investering tv vervangen door een gedeelte online 

heft dit dalende rendement niet op, maar vertraagt wel het effect ervan. 

Het aandeel van de online investering varieert: in onderstaande oefening 

varieert het gedeelte internet: het is ofwel gering (10% van de 

aangroeiende GRPs in elke fase), middelmatig (25% van de aangroeiende 

GRPs) of werkelijk aanzienlijk (in elke fase werden 50% van de 

aangroeiende GRPs ten opzichte van het voorgaande investeringsniveau 

op het internet afgenomen). Wij kunnen vaststellen dat het 

aanzienlijke aandeel op het internet (“online +”) weinig marginale 

efficiëntie heeft: het is belangrijk de investering te diversifiëren, 

maar niet noodzakelijk om die veel af te wenden van tv. 

 

Zelfde redenering als wij de dekking van de campagne niet op de 

eenvoudige manier bekijken (minstens een contact), maar als wij erop 

toezien dat het gedeelte van de op middelmatige manier bereikte 

personen (van 2 tot 6 contacten op 4 weken tijd) geoptimaliseerd wordt. 

Hier vertoont de investering “100% TV” een optimale waarde die rond 350 

GRPs ligt. Voor hetzelfde reclamecoëfficiënt kan de basis van de bereikte 

personen binnen dit frequentieniveau worden uitgebreid door tv en online 

te combineren, binnen verhoudingen gaande van 2 tot 8%. Dankzij een 

sterker aandeel online kan de dekking tussen 2 en 6 contacten licht 

worden verbeterd, maar de grafiek rechts hieronder toont aan dat een 

middelmatig aandeel online volstaat om de dekking van de campagne te 

vergroten.   
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Vanzelfsprekend heeft elk geval zijn specifieke kenmerken. Doelgroepen 

en doelstellingen verschillen naargelang van de adverteerder en het is niet 

gezegd dat de hoeveelheid online contacten voor de hierboven in 

aanmerking genomen, veeleer allround doelgroepen ook geldt voor 

producten die op andere bevolkingssegmenten zijn gericht. De contacten 

tussen 2 en 6 optimaliseren kan bepaalde vereisten inhouden 

(ondersteunende campagnes voor een relatief goed gevestigd product), 

maar kan andere vereisten dan weer niet inhouden (een lancering of 

herpositionering kan een totaal andere strategie vergen, met een meer 

doorgedreven herhaling). De geïntroduceerde tool maakt het in ieder 

geval mogelijk alle criteria te onderzoeken die in de CIM-studie tv 

vervat zitten en ook eender welk investeringsniveau. Dankzij de 

tool kan voor elke doelgroep ook worden nagegaan welke 

combinaties van tv-zenders en websites de meest relevante zijn.  

De bijdrage van het internet om de contacten in evenwicht te brengen –de 

hoge blootstellingniveaus verlagen en de frequentie verhogen bij de 

personen die in geringe mate bereikt worden door tv – wordt bevestigd 

door analyses die in Frankrijk werden uitgevoerd met verschillende 

methodes: er wordt eveneens in verduidelijkt dat “59% van de 
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websitehits verdeeld worden over de 60% die het minst zijn blootgesteld 

aan tv”7. 

 

 

Een contact tv = een contact online? 

De bereiksimulaties die de tool produceert tonen geen enkel verschil aan 

tussen de reclamecontacten via het internet en deze via televisie. 

Onmogelijk? Wij moeten waarschijnlijk een onderscheid maken tussen 

online videoformats en andere internetformats. 

Zoals de “M&M-case” (zie hierboven) al aantoonde, is online video een 

machtig middel in combinatie met televisie. 

Volgens een uitgebreidere studie uitgevoerd door Nielsen8, maakt het 

gebruik van online video het mogelijk impactresultaten te behalen die – 

in niet onbelangrijke mate - hoger liggen dan bij televisie, aangezien de 

optimaliseringen gaan van +41 tot +86% wanneer wij online video 

vergelijken met de reclame die op televisie werd bekeken. Nielsen 

verklaart deze “bonus” door de lagere opeenhoping van reclame bij online 

video, het relatief nieuwe karakter ervan en ook door het feit dat de surfer 

zich meer “in controle” voelt dan bij lineaire televisie, waardoor hij 

makkelijker reclameboodschappen kan vermijden die hij als storend 

ervaart.  

                                    
7
 Bertrand Krug & Georges Mao "Mesure de l’exposition à des campagnes bi-media TV + internet", 

Séminaire Efficacité IREP 2012 (29/03/2012). Analyse uitgevoerd op de resultaten van effectief 
uitgezonden campagnes.  
8
 “Online Ads Surpass TV Ads In Recall, Likability”, Mediapost  23/04/2010. De vergelijkingsitems 

worden als volgt bepaald: General recall: Did those exposed to the ad remember the overall creative 
concept of it? Brand recall: Did those exposed to the ad remember the brand the day after exposure? 
Message recall: Did those exposed to the ad remember the primary message of the ad the day after 
exposure? Likeability: Did those exposed to the ad remember the brand the day after exposure and 
report to like the ad “a lot” or “somewhat”? 
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Nielsen toont ook aan dat de tv-spots die gewoon werden “omgezet” 

in een online video het beste scoren 9 ten opzichte van “zuivere 

internetformats”. Hier is de reden wellicht dat deze boodschappen van een 

grotere frequentie genieten: omdat zij zowel op televisie als op het 

internet identiek zijn, maken zij meer kans om te worden onthouden.  

 

De online video heeft evenwel zijn eigen code: hij moet kort zijn. De regel 

lijkt te zijn dat hij niet langer mag duren dan 20 seconden en zich idealiter 

zou moeten beperken tot 15 seconden. Niet alle tv-spots kunnen op het 

internet overgenomen worden “zoals ze zijn”. 

                                    
9
 Beth Uyenco - David Kaplan “Variations in Video Advertising Impact” Advertising Research 

Foundation, ARF 56
th
 annual convention (April 2010). 
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Niet alle videoformats zijn evenwaardig. Of beter: sommige hebben meer 

impact dan andere. Volgens een studie die in het voorjaar van 2011 werd 

uitgevoerd door IP (4 geteste spots, Franstaligen van 18 tot 44 jaar), zou 

het “pre-roll” format (dit is een reclameboodschap die wordt afgespeeld 

vóór een video begint die door de surfer is opgevraagd) voor een 

aanzienlijke impactgroei zorgen, met een factor van 2.5 10 voor het 

verschil. De vergelijking gebeurt evenwel tegenover een niet-

blootgestelde controlegroep, niet noodzakelijkerwijs tegenover een 

blootstelling aan tv zoals bij Nielsen. 

 

 

  

                                    
10

 "Quand le Pre-Roll Vidéo y va par un chemin plus court", Backstage n°32, december 2011. 
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Daarnaast toont IP Deutschland de kracht van de pre-roll video aan: een 

aandachtige kijkduur die beduidend hoger ligt dan bij andere videoformats 

(in een verhouding van 1 op  10) en een veel snellere focus, waarbij alles 

via een techniek van ‘eye tracking’ werd gemeten. 

 

 

Het meten van de memorisatie per medium (het “bèta coëfficiënt” 11) dat 

in 2004 in Frankrijk werd uitgevoerd, stelt vast dat een “gemiddeld 

internetformat” van die tijd iets meer dan 60% waard was van de 

efficiëntie van een tv-spot van 30 seconden of 65% van een spot van 

ongeveer 20 seconden. Opgepast evenwel: de videoformats op het 

internet waren destijds minder verspreid dan nu.  

Zelfs de videoformats wegen niet allemaal tegen elkaar op: een studie die 

in december 2010 werd voorgesteld op het mediaseminarie van het IREP 
12 onderscheidt 3 aanbodtypes, volgens hun aanwezigheid op het scherm. 

Bij het type “mega” hebben wij te maken met de sterkste, de meest 

                                    
11

 " Memorisatie versie Beta: de toverformule voor efficiënte reclame?" In Spac’Essentials juni-juli-
augustus 2003. 
v

12
 Antoine Meunier & Bruno Poyet, "Publicité en format vidéo sur Internet: efficacité et bons usages", 

IREP 08/12/2010, 
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dominante aanwezigheid die vergelijkbaar is met de pre-roll. De “minor” is 

daarentegen onopvallend, zonder geluid en makkelijk te vermijden. 

 

Volgens de auteurs van deze studie hebben de “mega” formats - als wij de 

algemene efficiëntie van televisie op de waarde 100 brengen – een index 

van 108, de “major” formats een index van 80 en de “minor” formats een 

index van 41. 

Zoals wij zien is de kwestie van de equivalentie niet eenvoudig. Het is 

zelfs niet uitgesloten dat bepaalde online formats (van het type pre-roll) 

een hogere contactwaarde hebben dan die van televisie. Daarentegen zijn 

de klassieke internetboodschappen zonder video duidelijk zwakker dan 

deze die op het kleine scherm worden aangeboden. Blijft nog de kracht 

van de synergie: de kracht van wat Nielsen “repurposed ads” noemt - 

oftewel boodschappen die gewoon gerecycleerd worden van televisie – 

bewijst dat de combinatie van contacten tv en contacten online 

waarschijnlijk een invloed oplevert die hoger ligt dan de som van de 

twee… 

Dit is slechts een begin 

Reclamecampagnes zullen steeds meer over verscheidene media moeten 

worden verspreid en zullen het relatieve aandeel van elk ervan moeten 

identificeren. Met de noodzaak aan een verfijnde optimalisering, 

afhankelijk van de doelgroepen, doelstellingen en beschikbare budgettaire 

middelen. Tv en internet zijn waarschijnlijk de twee kanalen waarvan de 
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convergentie van de bereikmetingen het meest evident is. Door de 

bestanden CIM TV en CIM Metriprofil samen te voegen, is Space van 

mening dat het wat voorsprong heeft genomen ten opzichte van de 

onvermijdelijke opkomst van een “multiple screens”-meting. Deze 

pioniersfase in het meten van de convergentie zal het ons mogelijk maken 

om datgene wat wij de “NEUTRAL SCREEN PLANNING” kunnen noemen 

met meer nauwkeurigheid aan te vatten.  

 


