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INTERNET OF THINGS EN GECONNECTEERDE OBJECTEN: 

WELKE MARKETING MOGELIJKHEDEN ? 

Een ingekorte versie van dit artikel is op 08/06/2015 in het nieuwe Pub 

Magazine verchenen. 

Geconnecteerde objecten behoren al 
een tijdje niet meer tot de science 
fiction. Ze bestaan wel degelijk en ze 
kunnen geklasseerd worden in drie 
grote categorieën van “Internet of 
Things”:  
 

 

• Automobiel : (auto’s met 

een navigatiesysteem dat 

verbonden is met het 

internet bijvoorbeeld), 

• Domotica : 

(alarminstallaties in 

connectie met het 

internet, thermostaten, 

robot-stofzuigers of 

grasmaaiers, op afstand 

bestuurbare 

wasautomaten die in 

verbinding staan met 

dataflows) 

• Wearable devices (smart 

watches, armbanden die 

fysiche activiteiten of het 

hartritme opmeten,...)  

De geconnecteerde objecten staan nog maar aan het begin van een 

doorbraak bij het brede publiek maar ze verwerven wel steeds meer 

bekendheid. Ze hebben een reëel groeipotentieel en ze brengen echte 

nieuwe kansen mee voor de marketing van producten en merken. De 

belangrijkste opportuniteit ligt in de mogelijkheden om de verkoop te 

stimuleren door nieuwe diensten en producten voor te stellen aan de 

geconnecteerde klanten. Samsung bijvoorbeeld, heeft goed begrepen dat 

de verdere ontwikkeling van de omzetten ligt in de capaciteit om 

technologische vernieuwingen door te voeren die het attractieve imago 

van marktleider onderhouden en tegelijk de vervanging van het ene 

product door een ander en meer performant product te stimuleren.  
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Bovendien bieden de technologische innovaties de beste manieren om zich 

van de concurrentie te onderscheiden. Electrabel heeft zijn gamma «smart 

start » gelanceerd, dat het mogelijk maakt om zowel de verwarming als 

de elektrische apparaten vanop afstand te regelen.Een van de marketing 

doelstellingen achter dit pakket ligt in het fideliseren van de bestaande 

klanten door middel van een innoverende dienst. Verisure en Securitas 

hebben de markt van de alarminstallaties in privéwoningen verder 

ontwikkeld dankzij de connectie-mogelijkheden van deze producten. 

De sleutel tot het succes van de geconnecteerde objecten ligt bij de 

reële en directe dienstverlening die ze de consumenten bieden: 

• Tijdwinst door hogere efficiëntie , vermindering van verplaatsingen 

(door de mogelijkheden om op afstand een probleem te detecteren 

en op te lossen), 

• Gemoedsrust (zelfs indien men vergat de lichten te doven bij het 

verlaten van het huis, … men kan ook de lichten doven en onsteken 

vanop de vakantiebestemming)  

• Controle op afstand (men kan een tv-programma opnemen zelfs als 

men niet thuis is)  

• Gebruikersgemak (men kan bijvoorbeeld een taxi bestellen door een 

simpele klik op de smart phone) 

Vanuit het oogpunt van de reclame, om irritante opdringerigheid te 

vermijden, dient de aanwezigheid van het merk of de adverteerder echt 

relevant te zijn voor de gebruikers door een reële meerwaarde toe te 

voegen. De reclame mag de gebruikers zeker niet onderbreken in hun 

handelingsproces.  

Hieronder tonen we enkele sterke voorbeelden van het goede gebruik 

voor reclame of cross-selling: 
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• De integratie van de adressen van 
garages of van fast-food restaurants met 
een drive-in bij Waze,de grootste op 
community gebaseerde verkeers- en 
navigatie app. 

 

 
  

• De toevoeging van een « Tide 
»- knop op een Samsung 
wasmachine. Als uw 
wasproduct op is, volstaat het 
op deze knop te drukken om 
een nieuwe fles Tide toe te 
voegen aan uw volgende 
bestelling bij Amazon. 

  
 

• Ontwikkeling van een ultra-vereenvoudigde 

Uber – functie voor de gebruikers van smart 

watches: een simplele klik op het horloge 

volstaat om een wagen op te roepen. 
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CIM INTERNET : MEN KAN NIET NAAST HET MOBIELE 
INTERNET KIJKEN 

Na lang wachten (meerdere jaren!) heeft het CIM eindelijk weer een referentie-

studie over het profiel van het internetbereik (de trafiek-cijfers waren al 

beschikbaar). Deze nieuwe cijferbron toont onder meer het belang aan van de 

mobiele dragers (of de « niet-PC surfers »: het gaat over tabletten en 

smartphones) voor de toegang tot het internet. Voor de adverteerders is 

deze conclusie zeer belangrijk, zowel voor het gebruik van «owned 

media» (een website moet vandaag «mobile compatible» zijn ; niet alleen 

Google hanteert deze regel) als voor het gebruik van «paid media»: een 

reclameboodschap moet zich aanpassen aan alle schermen, ook de 

kleinste.. 

In 
het 

kort: 

 
 
 
  

• De internet-bereikgegevens voor januari 2015 zijn dus net openbaar 

gemaakt. We beschikken zo over de socio-demografische profielen van 

440 websites, secties van websites en gegroepeerde websites 

(packages, regies, mediamerken…). Deze studie is natuurlijk als 

zodanig al bruikbaar maar ze moet nog worden vervolledigd en 

verbeterd: we beschikken nog niet over de ontdubbelde cijfers 

(deduplicaties) over de verschillende platformen (PC, smartphones en 

tabletten worden apart gemeten en gepubliceerd), de lijst van de 

gemeten websites is beperkt en sommige profielcriteria ontbreken nog 

(sociale groepen, leeftijd van de kinderen in het gezin). 

• Toch kunnen we vaststellen dat het internet surfen via mobiele dragers 

naargelang de regio’s 29% (Noorden) en 24% (Zuiden) van het 

bereiksvolume van het internet vertegenwoordigt. Dat is dus niet het 

grootste deel van het volume maar zeker ook niet verwaarloosbaar en 

het aandeel van mobiel surfen zal zeker nog groeien. 

• Het geen verrassing vast te stellen dat het profiel van de surfers op 

mobiele dragers jonger is dan gemiddeld. De tabletten als 

toeganspoort tot het internet komen veel meer voor bij de 

Nederlandstalige respondenten.  

• Voor de Internetplanners is het gecombineerd gebruik van de 3 

bereiksbestanden (PC, Smartphones, Tabletten) zeker geen 

vereenvoudiging van hun taak : het is totnogtoe niet mogelijk de 

penetratie en de gededupliceerde dekking van een online mediaplan te 

kennen, anders dan willekeurig te besluiten dat de netto dekking 

overeenstemt met een van de drie platformen. 
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Smartphones en tabletten vertegenwoordigen 

iets minder dan 30% van de internetconsumptie. 

Bij de analyse van de penetratie van de verschillende platformen –PC, 

Smartphone en Tabletten- over de hele maand of op een gemiddelde dag, 

blijkt duidelijk dat de computer, vaste of draagbare PC, de belangrijkste 

toegang vormt tot het internet, veel meer dan de mobiele apparaten. Op 

een gemiddelde dag, gebruikt 1 Belg op 4 een PC om te surfen tegen 1 op 

10 voor de twee andere toegangsmogelijkheden (op basis van de 

bevolking van 18 jaar en ouder). Het gebruik van de mobiele apparaten is 

frequenter bij de Vlaamse internauten. Dat fenomeen kan men in verband 

brengen met de hogere adoptiegraad van de tabletten in Vlaanderen, 

zoals blijkt uit de CIM Radio studie : het tactiel tablet kent een penetratie 

van 44,7% in Vlaanderen en slechts 38,2% in Franstalig België, terwijl de 

penetratiecijfers voor de Smartphone gelijklopen: 53,5% vs 51,8% 

naargelang de regio’s. 1. 

 

                                    
1 Golf 2015-1, bevolking 12 jaar en ouder. 
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De computer domineert niet alleen in termen van marktpenetratie. Ook de 

surftijd ligt aanzienlijk hoger op de PC. De CIM studie geeft een totale 

connectie-tijd aan van ongeveer 10 minuten per dag via de mobiele 

apparaten tegen 25 minuten via PC. Dat heeft een belangrijk gevolg: de 

mobiele websites moeten zich aanpassen aan een verschillend, meer 

dynamisch en nerveus surfgedrag. Een vereenvoudiging van de homepage 

en kortere artikels dan op de « vaste website » zijn twee evidente 

voorbeelden, maar er zijn nog meer noodzakelijke ingrepen. 

Geography Plaform Universe Daily reach Daily reach % Time spent 

(minutes) 

National PC/Laptop   8 835.8 2 205.5 25.0 26 

National Phone   8 835.8 964.2 10.9 9 

National Tablet   8 835.8 843.2 9.5 9 

North PC/Laptop   5 088.8 1 336.8 26.3 25 

North Phone   5 088.8 622.6 12.2 10 

North Tablet   5 088.8 597.6 11.7 9 

South PC/Laptop   3 747.0 868.7 23.2 27 

South Phone   3 747.0 341.6 9.1 9 

South Tablet   3 747.0 245.7 6.6 8 

Jan 2015 –Bevolking 18+ in duizenden 

De CIM gegevens tonen dat de toegang tot het internet via mobiele 

apparaten een marktaandeel van bijna 30% van het totale bruto 

verbruikersvolume heeft binnen de internetbevolking van 18 jaar en 

ouder. 

 

De globale trafiekcijfers over alle leeftijdklassen heen op de website 

Gemius / CIM http://www.rankingbe.com/ leert ons dat in januari 2015 
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bijna 35% van de pagina’s van de Belgische websites geraadpleegd 

werden via « niet PC-apparaten » : de jongere surfers maken dus nog 

meer gebruik van mobiele apparaten. 

 

 

De penetratie van het internet varieert per dag: het surfen op PC kent een 

dip tijdens de weekends met een vermindering van gemiddeld 20% in 

vergelijking met de penetratie tijdens de werkdagen. Die tendens geldt 

totaal niet voor de consumptie via smartphones, die nagenoeg gelijk blijft 

inzake penetratie (-2%) en de surf-tijd zelfs ziet stijgen (+4%). Het 

gebruik van de tabletten wordt veel intenser tijdens de weekends: de 
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penetratie stijgt met +7% en het gebruikersvolume zelfs met +17%. 

 

De beschikbare profielgevens in deze CIM internet studie zijn nog beperkt, 
zeker wat de cijfers van de mobiele dragers betreft. De vragenlijst voor de 
gebruikers van tabletten en smartphones is immers veel korter. Buiten de 
geografische gegevens en de gebruikelijke taal, heeft men zich beperkt tot 
essentiële informatie over het geslacht, leeftijd, professionele activiteit en 
opleidingsniveau van de respondenten. De ondervraagde internauten in 
het kader van het computer-panel hebben veel meer informatie verstrekt. 
Op basis van alle beschikbare informatie, kunnen we concluderen dat het 
gebruik van smartphones voor connecties met het internet zeer 
geconcentreerd is op de jongere leeftijdsgroepen van 18 tot 44 jaar en 
nog meer specifiek op de 18-34 jaar, terwijl het gebruik van de tablet pas 
later, vanaf 25 jaar, selectief wordt. 
De penetratie van de verschillende dragers is vergelijkbaar in de twee 
taalgebieden (maar telkens een beetje zwakker in het Zuiden) en ook de 
profielen van de gebruikers van de 3 platformen lopen nagenoeg gelijk. 
Alleen een licht hogere selectiviteit in het Zuiden bij de actieve en hoger 
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geschoolde doelgroepen is vermeldenswaardig.

 

CIM Internet, representatief maar niet exhaustief 

Zoals bekend, beperkt de huidige internetstudie van het CIM zich tot de 

Belgische websites die aanvaard hebben om in het model van het CIM te 

stappen. Zelfs met 440 referenties (waaronder 208 websites) sluit deze 

meting a priori de internauten uit die nooit naar de websites van de 

participerende uitgevers zouden surfen. Deze internauten zouden dus niet 

meegerekend worden in het totale internetbereik. Zijn ze talrijk ? 

Onmogelijk om hierop met zekerheid te antwoorden maar er zijn enkele 

indicatoren die ons een evaluatie van de eventueel ontbrekende 

populaties mogelijk maken:  

• We beschikken niet over gededupliceerde gegevens per platform 

maar we weten wel dat de bereiksgegevens voor januari 2015 een 

gecumuleerd bereik van 69% weergeven voor het internet via 

computer en 26% en 32% voor respectievelijk de tabletten de 

smartphones. (zie hierboven) maar we kennen dus niet de totale 

netto penetratie van het internet. We kunnen wel veronderstellen 

dat deze niet veel hoger ligt, waarschijnlijk iets meer dan 70%, 
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omdat we ervan uitgaan dat de connecties van tabletten en 

smartphones meestal gebruikt worden vanuit een basisconnectie via 

een PC. 

• De TGM studie (versie 2014) geeft aan dat de totale penetratie van 

het internet –alle connecties via alle mogelijke platformen- 72,5% 

bedraagt, bij de bevolking 18 jaar en ouder (declaratieve meting 

over 12 maanden, juni 2013 tot mei 2014). 

• De Comscore meting 2 situeert de internetpenetratie via PC op 72% 

in het universum van Belgen van 18 jaar en ouder (januari 2015). 

Het lijkt er dus op dat de CIM internet studie weinig internauten tekort 

komt in de tellingen: de twee voornaamste « benchmarks » geven 

waarden weer die zeer dicht in de buurt liggen van de PC-penetratie van 

de CIM cijfers van januari. 

Het volume aan internetconsumptie uit de CIM studie ligt daarentegen 

aanzienlijk lager dan de enige beschikbare referentie : Comscore telde in 

januari 2015 ongeveer 9,6 miljard « page views ». Op een vergelijkbaar 

universum (18 jaar en ouder, exclusief via computer) telde het CIM er 1,5 

miljard. Kortom, de bereikstudie waarover we nu beschikken komt dicht in 

buurt van de exhaustiviteit inzake het aantal individuen maar vertoont 

grote verschillen op het gebied van het volume van geraadpleegde sites. 

Voortgaande op Comscore, surften 39% van de individuen van 18 jaar en 

ouder op het Internet (ongeacht de surf-tijd) tijdens een gemiddelde dag 

van januari 2015, terwijl de CIM studie 25% aangeeft (zie hoger). Onze 

locale gegevens registreren dus niet alle internet-gebruik, onder meer 

Microsoft, Google of Facebook zijn niet opgenomen. 

Deze onvolledigheid blijkt voornamelijk uit de marktaandelen van de 

geraadpleegde content-categorieën. Volgens de CIM cijfers, raadplegen de 

Belgen massaal news-sites, ongeacht het platform, gevolgd door de CIM 

categorie « classified » (die de zoekertjes en de dating sites omvat). 

                                    
2 Comscore is een internationaal instituut dat een  “user centric” meting hanteert via panels in elk land 
waar het actief is. De methode is niet echt transparant : zelfs de omvang van het Belgische panel is 
niet geheel duidelijk. (tussen 8.000 en 10.000 individuen). Comscore betracht exhaustiviteit voor de 
meting van de Belgische websites, met inbegrip van de personen die geen enkele van de nationale 
talen spreken. Maar beperkt zich tot de surfers via PC, terwijl grote internationale spelers als 
Facebook voortaan de toegang tot het internet via mobiele apparaten als gelijkwaardig beschouwen 
aan vaste toestellen. 
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Daarna volgt er een « long tail » van relatief weinig geraadpleegde 

categorieën. 

 
Deze hegemonie van de categorie news-sites zou niet zo uitgesproken zijn 

indien er een meer volledige lijst beschikbaar zou zijn met de websites die 

de Belgen bezoeken. We merken op dat volgens Comscore de categorie 

van websites die het meest geraadpleegd wordt (in proporties van 

pageviews) die van « social networking » is (met Facebook op de eerste 

plaats) en die categorie komt niet voor in de CIM data. En bij Comscore 

staat de categorie « news/information » (die verschillend is van de CIM 

definitie, ook al komen er een aantal gemeenschappelijke websites in 

voor) niet op de eerste plaats. 

Nog een lange weg te gaan 

De beschikbare gegevens van het CIM resulteren uit de metingen van drie 

aparte « cookie panels » : een voor de PC en twee andere voor de twee 

types van mobiele apparaten, de tabletten en de smartphones, zoals 

geïllustreerd in onderstaand schema: 
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Met in totaal meer dan 40.000 individuen zijn deze panels vrij groot van 

omvang, zoals onderstaande gegevens van januari 2015 aantonen. 

- PC/Laptop : 26.500 respondenten 

- Smartphone : 14.600 

- Tabletten : 10.800 individuen van 18 jaar en ouder. 

Maar deze situatie is tijdelijk en de CIM heeft nog een goed gevuld 

stappenplan voor de boeg :  

• Op heel korte termijn zullen de beschikbare gegevens over het 

profiel van de internauten worden aangevuld. Op dit moment 

ontbreekt de informatie over de beroepsactiviteiten en de leeftijd 

van de kinderen in het gezin. 

• De fusie van de drie « cookie panels » (PC+smartphones+tabletten) 

om tot een netto totaal dekkingcijfer te komen - hoeveel 

internauten zijn er in totaal -door de drie bronnen te dedupliceren.  

• Toevoeging van het bereik van online video en streaming, de 

metingen die op dit moment nog in een testfase zijn. 

• Uitbreiding van het onderzoeksuniversum : vandaag beperkt tot 18 

jaar en ouder, zou het universum worden uitgebreid met de groep 

van 12 tot 17 jaar.  

• De meest opmerkelijke verbetering bestaat uit het op touw zetten 

van een « software panel » (zie bovenstaand schema) dat 

(eindelijk) zou moeten mogelijk maken een volledig en 

bevredigend overzicht te verkrijgen van de totale internet 

consumptie in België met inbegrip van de websites die op dit 

moment niet kunnen geïdentificeerd worden door middel van de 
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“tags” van het CIM (Microsoft, Google of Facebook, om de 

belangrijkste te vernoemen). Eens dat deze gegevens met de cookie 

panels zullen gefuseerd zijn, zal de Belgische internetmarkt een 

enorme kwaliteitsprong voorwaarts maken.  

• Idealiter, maar dat is nog niet voorzien in de planning, zou een 

« mobile software panel » dit plaatje nog moeten vervolledigen. 

In afwachting van deze verbeteringen, ligt de voornaamste functie van de 

CIM internet studie natuurlijk bij het beschikbaar stellen van een 

planningtool die het de mediaplanners mogelijk maakt hun keuzes voor de 

websites in hun campagnes te rationaliseren en hun performantie te 

berekenen (“reach and frequency”)  

In de praktijk lijkt het ons zeer waarschijnlijk dat door tijdsgebrek de 

meeste berekeningen prioritair zullen gebeuren op basis van het platform 

“PC/laptop” dat –ontegensprekelijk - dominant is inzake bereik. De 

klassementen van de websites verschillen niet veel van het ene platform 

tot het andere (PC vs smartphone vs tabletten), maar de fusie van de 3 

cijferbronnen zal het werk van de mediaplanners aanzienlijk 

vereenvoudigen.  

Bij wijze van voorbeeld, toont de tabel hieronder de 20 websites met het 

hoogste bereik op het PC-platform, met daarnaast hun plaats in de 

ranking en hun bereik op de twee andere platformen.  
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Deze ranking toont op een overzichtelijke manier welke websites als 

« mobile friendly » kunnen bestempeld worden. Het is lang niet zeker dat 

door de 3 rankings de dagtaak van de internet planners er eenvoudiger op 

wordt. Gelukkig is deze manier van rapporteren van het internet bereik 

per website slechts tijdelijk. 

 

Net audience 18+ national

Site Rank Rank Rank Audience thd

Nieuwsblad-LAvenir 1 2,470 1 1,153 1 1,035

HLN.be 2 2,112 2 954 2 935

Yel low_Pages 3 2,091 4 520 4 457

2dehands .be-2ememain.be 4 1,757 3 593 3 507

Knack-Levi f 5 1,431 5 476 5 414

Kapaza 6 1,182 39 105 11 342

Da i lymotion 7 1,096 71 40 16 256

Immoweb 8 1,080 16 290 9 345

De_Standaard 9 1,057 14 378 7 390

Deredactie.be 10 1,018 7 422 6 399

RTBF.be 11 979 12 391 14 286

De_Morgen 12 887 11 395 12 326

Jobat 13 885 40 103 18 227

Skynet 14 854 30 137 26 162

VTM 15 828 10 398 8 364

Comment_ca_Marche 16 812 74 38 69 55

RTL.be 17 792 6 452 19 225

DH.be 18 788 8 413 17 241

Gazet_van_Antwerpen 19 779 9 403 10 342

Le_Soir 20 703 18 258 20 204

Smartphone TabletPC/Laptop

Audience thd Audience thd


