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Het plurimedialuik van de jaarlijkse 

CIM-studie laat gebruikers naar goede 

traditie toe om het verbruik van de 

grote traditionele mediacategorieën 

parallel te analyseren. Op basis van 

de gegevens over de omvang van 

het verbruik zijn we erin geslaagd 

om een typologie in vijf families op 

te stellen. We identificeerden daarbij 

twee groepen ‘mediavreters’ (goed voor de helft van 

de Belgische bevolking), maar vooral een nog grotere 

meerderheid in een reeks traditionele reclamedoelgroepen. 

Voor deze laatste biedt 

de ‘mediamix’-aanpak 

veruit de grootste kans 

op resultaat. 

De onontbeerlijke 

In een notendop

mediamix 

• Gebruik van informatie over het mediaverbruik (heavy/medium/light/non-users) voor het opstellen van 

een typologie in 5 segmenten.

• Ieder segment kent een min of meer groot en min of meer gediversifieerd mediaverbruik en bestaat 

soms uit mensen met een verschillend sociodemografisch profiel.

• Bij de internetgebruikers heerst een duidelijke structuur : ieder van de drie ‘user groups’ lijkt het medium 

op een specifieke manier in zijn mediaverbruik te integreren.

• Erg uitgebreid mediagebruik in twee segmenten, die samen de helft van de bevolking vormen, maar die 

vooral erg sterk vertegenwoordigd zijn in bepaalde populaties waar adverteerders zich vaak op richten.

• Vandaar dus een warm pleidooi voor een intensiever gebruik van crossmediale reclamecampagnes om 

die ‘mediavreters’ doeltreffender te bereiken.
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Aan de basis van de analyse zijn er de 

verschil lende manieren waarop de 

traditionele media worden verbruikt. 

Volgens de CIM Plurimedia-studie bestaan 

voor iedere grote categorie drie types 

consumenten : ‘heavy users’ (die erg trouw 

zijn aan een medium en/of dit medium zeer 

ijverig gebruiken – d.w.z. dat ze telkens 

grote ‘doses’ verbruiken), ‘light users’ 

(die minder trouw zijn en/of minder ijverig 

gebruik maken van media) en daartussen 

de ‘medium users’. En daarnaast zijn er 

uiteraard nog de ‘non-users’; in sommige 

gevallen (bv. cinema) zijn die erg talrijk, in 

andere gevallen bestaan ze bijna niet (bv. 

televisie of de verplaatsingen [prognose van de blootstelling aan 

affichage]).

In principe zou iedere groep gebruikers een derde van de totale 

groep moeten vertegenwoordigen, maar het komt zelden voor 

dat in ieder segment exact 33% wordt genoteerd. Ook de 

opbouwwijze verschilt van medium tot medium. Voor die waarbij 

ook de verbruikstijd een rol speelt, voorziet het CIM mijlpalen 

voor de duur (per dag of per week) afhankelijk van de categorie 

gebruikers. In de grafiek hieronder ziet u dat een ‘heavy user’ van 

de radio gemiddeld meer dan 165 minuten per dag (2u en 45min.) 

naar de radio luistert, een ‘gemiddelde’ luisteraar tussen de 45min. 

en 2u en 45min., en een ‘light user’ hoogstens drie kwartier per 

dag. Toch nog even opmerken : bij de radio, de televisie en het 

internet blijft het mediumverbruik niet beperkt tot de Belgische 

media, maar wordt het verbruik in het algemeen beschouwd.

Heavy, medium en light users :               
hoe werkt het ?

Media heavy/medium/light usage
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Op basis van de verschillende mediaver-

bruikpatronen hebben we de bevolking in 

vijf verschillende segmenten ingedeeld :

1. ‘20th Century’: dit segment kent een 

intensief verbruik van alle traditionele 

media, zonder dat de leden de digitale 

media afwijzen : verder zullen we zien dat 

ze internetgebruikers zijn. Dit segment 

vertegenwoordigt bijna 28 % van de 

bevolking van 12 jaar en ouder.

2. ‘Non media’: dit segment is duidelijk 

kleiner (minder dan 7%) en bestaat 

voornamelijk uit mensen die geen pers 

(en radio) consumeren - of toch van de 

Belgische media, want verder zullen we 

zien dat satelliettelevisie in dit segment 

een vrij selectieve rol speelt.

3. De ‘Digital (natives)’ hebben hun naam te 

danken aan het feit dat hun mediagebruik vooral draait rond het 

internet en/of e-mail of rond cinema (de doelgroepen van deze 

twee mediatypes zijn zeer gelijklopend). In andere media zijn ze 

iets minder geïnteresseerd. Deze groep vertegenwoordigt 15% 

van de volwassen bevolking.

4. ‘Traditionals’: deze mediaverbruikers zijn duidelijk geen internet- 

of cinema-adepten. Hier vallen vooral het hoge televisiegebruik 

en het lage aantal verplaatsingen op. ‘Home sweet home’ dus 

- hetzij uit vrije keuze, hetzij uit verplichting. De ‘Traditionals’ 

vormen een talrijke groep: een kwart van de mensen van 12 jaar 

en ouder.

5. Het ‘All roads’-segment ten slotte (25% van het totaal) bestaat 

uit mediale multitaskers, die al dan niet gebruikmaken van 

traditionele media of digitale media. 

In de grafiek hieronder worden de verschillende segmenten 

gepositioneerd in functie van hun affiniteiten met de mediage-

bruikscategorieën.

Vijf ‘families’,                
vijf mediaverbruikpatronen

Clusters by media usage
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3. De ‘Digital (natives)’ vinden we veeleer terug in de jongere leef-

tijdscategorieën, levensfase 1 (tieners of jongvolwassenen die 

nog bij hun ouders wonen) en levensfase 2 (vrijgezellen die de 

gezinscocon hebben verlaten). We vinden ze ook in fase 3 (jonge 

paren) en fase 4 (paren met jonge kinderen), maar in mindere 

getale. Deze mensen hebben een hoge levensstandaard en een 

hoog opleidingsniveau, hoewel ze niet noodzakelijkerwijs actief 

zijn op de arbeidsmarkt.

4. De ‘Traditionals’ en de ‘Non media’ hebben een groot aantal 

sociodemografische kenmerken gemeen en verschillen dus 

veeleer op het vlak van mentaliteit dan op het vlak van identiteit.

5. Het ‘All roads’-segment ten slotte vinden we meestal terug bij de 

actieve bevolking, mensen met een hoog opleidingsniveau en 

paren met of zonder kinderen. Het zijn ook vaak jongeren die nog 

bij hun ouders wonen. In dat geval verschillen zij op het vlak van 

mediagebruik wel van de ‘Digital (natives)’.

1. ‘20th Century’: een bijzondere affiniteit 

in de leeftijdsgroepen 45-54 jaar en (in 

zekere mate) 55-64 jaar en de levens-

fasen 7 (35-49 jaar zonder kinderen) en 

8 (50-59 jaar zonder kinderen)1. Deze 

mensen zijn vrij goed opgeleid, actief en 

iets vaker mannelijk. 

2. ‘Non media’: grote affiniteit met de achter-

gestelde sociale groepen, een hogere 

leeftijd en een laag opleidingsniveau. 

Opvallend is het aandeel ‘niet-Belgen’ – 

waardoor men zou kunnen aannemen 

dat ze wellicht weinig media consumeren 

omdat ze de taal niet beheersen of omdat 

zo’n gedrag niet in hun cultuur past.

1 Het CIM deelt het leven van een mens in 10 fasen in : 1 : alle minderjarigen en meerderjarigen jonger dan 35 jaar die bij hun 
ouders wonen ; 2 : meerderjarigen jonger dan 35 jaar die alleen wonen ; 3 : jonge paren zonder kinderen ; 4 tot 6 : paren met 
kinderen, volgens leeftijd van de kinderen, 7 en 8 : mensen van middelbare leeftijd zonder inwonende kinderen (7 : 35-49 jaar 
zonder kinderen, 8 : 50-59 jaar) en ten slotte de senioren van fasen 9 (60-74) en 10 (75 jaar en ouder).

Clusters by socio-demographics

Men kan de sociodemografische 

kenmerken van de vijf typologische 

segmenten ook met behulp van de grafiek 

hierna samenvatten.
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‘Non media’ blijft het internetverbruik erg beperkt. Die consumptie 

stijgt echter boven het gemiddelde vanaf het ’20th Century’-

segment. De hoogste cijfers worden dan weer behaald in het ‘All 

roads’-segment met een zeer gediversifieerd mediaverbruik.

Het internet brengt een redelijk duidelijke 

structuur in de verschillende groepen : de 

‘Traditionals’ maken op een doorsnee dag 

geen gebruik van het internet en ook bij de 

Elektronische media   
en onze typologie

Web consumption per segment

Online favourite activities “20th century”

Online favourite activities “All roads”
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‘routeplanners’, ‘aankoop van producten’, ‘vastgoedaanbiedingen’, 

‘administratieve aangelegenheden’) of op het verzamelen van informatie 

(‘actualiteit’, ‘online pers’, ‘sportinformatie’). Kortom, het internet wordt 

hier op een erg rationele manier gebruikt – als een hulpmiddel.

• De ‘All roads’ ten slotte lijken meer dan gemiddeld open te staan 

voor e-commerce (selectiviteit op heel wat modaliteiten over de 

aankoop van producten gaande van onderhoudsproducten tot 

elektronica en cd/dvd’s, maar ook over onder meer ‘reservatie 

voor culturele activiteiten’). Deze groep is bovendien veel meer 

dan gemiddeld geïnteresseerd in ‘people’-nieuws. Afgezien 

daarvan kunnen we stellen dat het internet voor deze mensen 

een hulpmiddel in het dagelijkse leven is.

Een ander technologisch element is de gsm. Die heeft in al zijn 

mogelijke vormen een penetratie bereikt van bijna 86%, een zeer ruim 

verspreid toestel dus. Toch stellen we vast dat de ‘Non media’ en 

de ‘Traditionals’ opvallend minder sterk scoren voor gsm-uitrusting. 

Als we het bezit van 3G-gsm’s of smartphones (PDA’s of iPhones) 

bekijken, zien we veel lagere scores: 3% voor 3G, minder dan 9% 

voor PDA’s en 3,5% voor iPhones. Bij de ‘mediale multitaskers’ 

(‘Digital (natives)’ en ‘All roads’) liggen die cijfers spectaculair veel 

hoger. Zo ligt bij die twee doelgroepen het bezit van een gsm met 

een PDA op 11%. 

De vragenlijst van de CIM Plurimedia-

studie gaat verder dan het internetgebruik 

‘tout court’ en vraagt de respondenten ook 

om de frequentie aan te geven waarmee 

ze 60 internetactiviteiten uitoefenen2! 

Op basis hiervan kan men de penetratie 

(alle gebruiksfrequenties) kruisen met de 

affiniteitsgraad voor ieder van de drie groepen 

internetgebruikers. Door die gegevens 

vervolgens te filteren op de tien meest 

selectieve activiteiten krijgt men voor die 

segmenten relatief gedifferentieerde profielen :

• De ‘Digital (natives)’ gebruiken het 

internet in de eerste plaats om te 

communiceren (grote selectiviteit voor 

activiteiten zoals ‘chatten’, ‘commentaar 

geven op een blog’, ‘instant messaging’) 

en voor ontspanning (‘online spelen’, 

‘downloaden van gratis games’, ‘bekijken 

van gratis video’s’).

• Bij de ‘20th Century’ zien we een ander 

gebruik. Daar ligt de nadruk veeleer op 

praktische toepassingen (‘gouden gids’, 

2 Uiteraard is het niet mogelijk om al die activiteiten hier op te sommen. De verschillende rubrieken zijn : ‘Communicatie’ (chat, 
fora, blogs), ‘Informatie’ (praktijk, actualiteit, specifieke info, vacatures, vastgoed enz.), ‘Aankopen doen, administratieve zaken 
regelen’, ‘Betaald downloaden’, ‘Gratis downloaden’, ‘Ontspanning’ en ‘Ander surfgedrag’.

Online favourite activities “Digital (natives)”
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We sluiten het technologische overzicht af 

met de televisie. Op dat vlak merken we dat 

de ‘Non media’ en de ‘Traditionals’ slechts 

matig geïnteresseerd zijn in het digitale 

aanbod, dit in tegenstelling tot de ‘mediale 

multitaskers’ en de ‘Digital natives’. In dit 

laatste geval kan dit echter toe te schrijven 

zijn aan hun ouders, want eerder al hebben we gezien dat een 

groot aantal van hen nog thuis woont. De ‘Non media’ kiezen dan 

weer vaker voor satelliettelevisie. We meldden eerder al dat deze 

groep voor een deel uit ‘niet-Belgen’ bestaat. Zij kiezen vaak voor 

satellietantennes omdat ze daarmee de tv-programma’s uit hun 

land van oorsprong kunnen bekijken.

 

TV infrastructure

Penetration mobile phone by cluster
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Plurimedia betekent wel degelijk ‘alle media’ 

– en dus niet alleen de nieuwe media. De 

multitaskers zijn dan ook niet noodzakelijker-

wijs uitsluitend ‘digitaal’ of ‘elektronisch’ in 

hun gedrag. 

Magazines reach & number titles 
read per cluster

Buiten de elektronische media kunnen de 

‘mediale multitaskers’ (‘All roads’ en ‘20th 

Century’) vaak hogere verbruikcijfers dan 

gemiddeld voorleggen. Als we bijvoorbeeld 

de penetratie (bereik laatste periode) en het 

aantal gelezen titels uit de tijdschriftensector 

kruisen, zien we dat de ‘All roads’ een 

indrukwekkende score van 98% halen voor dit type media, met een 

gemiddelde van vijf gelezen titels. Ook in het ‘20th Century’-segment 

noteren we iets hogere leescijfers (94% penetratie, meer dan 

4 titels gelezen) dan voor de volledige bevolking (aangeduid door 

de kruising van de assen). De ‘Digital natives’ daarentegen scoren 

relatief zwak bij de tijdschriften (85% lezen en 2,9 titels gelezen), 

waaruit hun voorkeur voor de elektronische media blijkt.  

 

Multitaskers verliezen oude media    
niet uit het oog
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Media usage clusters vs commercial 
target groups

Welke concrete conclusies kunnen we uit 

dit alles trekken? Een mediatypologie dient 

a priori alleen om het bereik van de media te 

bestuderen. Toch toont de grafiek hieronder 

aan dat een aantal traditionele reclamedoel-

groepen uit ‘mediale multitaskers’ bestaan.

Zo bestaat de groep van de aankoop-

verantwoordelijken tussen 18 en 54 jaar (een 

favoriete doelgroep voor consumenten-

artikelen) voor 32% uit ‘All roads’ (tegenover 

25% in het universum van 12 jaar en ouder) 

en voor bijna 33% uit ‘20th Century’ (tegenover iets minder dan 28% 

elders). Bij de aankoopverantwoordelijken met kinderen tellen we 

32% ‘20th Century’ en meer dan 36% ‘All roads’.

Bovendien telt de groep volwassenen (25 jaar en ouder) met een 

relatief hoge levensstandaard (sociale groepen 1 tot 3, de meest 

begunstigden) een meerderheid leden met een ‘mediagulzig’ 

gedrag: 34% uit ‘20th Century’ en 37% uit ‘All roads’.

We stellen ook vast dat de ‘Digital (natives)’ in alle doelgroepen 

± 15% vertegenwoordigen : dit betekent dat het internet een grote 

rol speelt in het leven van een niet te verwaarlozen deel van die 

verschillende segmenten. 

Mediamix is     
“the way to go” !
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Kortom, voor een hele reeks doelgroe-

pen van de reclamewereld is het parallelle 

gebruik van meerdere media bijna een 

noodzaak geworden. Deze manier om via 

verschillende kanalen te communiceren 

stemt goed overeen met de manier waarop 

heel wat mensen uit die doelgroepen media 

verbruiken: veel parallel, vaak en overal. 

Bovendien is het – gezien het ‘time poor’-

aspect van groepen zoals de ‘All roads’ – 

van essentieel belang om een coherente boodschap te brengen 

over alle media heen en de synergie zo te versterken (snel de link 

maken tussen de verschillende modaliteiten van de campagne). 

Stof tot nadenken dus, vooral wanneer een studie van De Post 

aantoont dat slechts één adverteerder op vijf zichzelf als ‘crossme-

diaal’ bestempelt (en dus meer dan één medium gebruikt voor zijn 

communicatiecampagnes)3.

Ten slotte besluiten we dat een online aanwezigheid verre van 

overbodig is, gezien het belang van digitale media en het internet in 

het leven van minstens 65% van de Belgen (of zelfs meer als we de 

3 21% (cijfers van 2008). Bron: http://www.denkdm.be/assets/pdf/discovery_7_dm_in_media_mix.pdf


