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Worden de versch i l l ende 

verschijningsvormen van de titels van 

een mediagroep telkens door dezelfde 

doelgroep geconsumeerd? Als we de 

‘media owners’ van vandaag mogen 

geloven, creëren hun respectieve 

mediagroepen ieder een eigen 

community die zich zou uitstrekken 

over de verschillende soorten media 

die ze aanbieden. Dit zou betekenen dat enerzijds de 

profielen van die doelgroepen redelijk dicht bij elkaar 

zouden moeten liggen en, anderzijds dat de liefhebbers 

van een bepaald soort medium (televisie bijvoorbeeld), 

ook erg enthousiast zouden moeten reageren op een 

ander medium (radio bijvoorbeeld), van dezelfde familie. 

De Plurimedia-gegevens van het CIM geven de ‘media 

owners’ slechts gedeeltelijk gelijk.

Mediagroepen :      

in een notendop

op zoek naar doelpubliekcommunities

• In dit document hebben we de verschillende soorten consumenten van de radio- en televisiecontent 

van twee mediagroepen (VRT en RTL) met elkaar gekruist.

• Daaruit blijkt dat er wel een zekere correlatie bestaat tussen een heel trouwe en een minder trouwe 

consumptie van de audiovisuele kanalen.

• Die trend is echter niet zichtbaar in een grote profielcommunity : over het algemeen staan trouwe 

televisiekijkers en trouwe radioluisteraars niet noodzakelijkerwijs erg dicht bij elkaar.

• Toch zouden we dat niet altijd zeer duidelijk samengaan nog willen bevestigd zien bij andere 

mediagroepen en - in het beste geval - bij andere soorten media dan radio en televisie.
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De bal ging aan het rollen toen een specialist 

in verband met de meting van mediabereik 

beweerde dat mensen die geneigd zijn 

om het aanbod te consumeren van een 

bepaalde radiofamilie, onvermijdelijk 

veeleer het aanbod consumeren van 

de televisiestations van dezelfde groep. 

Om het duidelijk te stellen, zouden we 

kunnen zeggen dat luisteraars van de 

VRT-radiostations volgens deze stelling 

ook meer geneigd zijn om naar de 

televisieprogramma’s van de VRT te 

kijken.  Dat idee van een crossmediale 

“overdraagbaarheid” van doelgroepen 

(pers vs. digitaal) heeft trouwens een 

centrale plaats in de ‘Newsbrand Qualifier’-

benadering van de uitgevers Corelio, 

Rossel, IP en Mediafin, die daarvoor de 

“Best Media Research 2008”-award 

mochten in ontvangst nemen. Ze hadden 

een zekere gemeenschappelijkheid van 

waarden en imago vastgesteld tussen de 

papieren titels en hun online tegenhangers, 

hoewel vanuit kwantitatief oogpunt de 

gemiddelde ‘overlap’ tussen beide media 

Voor de VRT-familie worden in de grafieken 

hieronder de “basiskenmerken” van de 

verschillende groepen weergegeven. 

Die resultaten werden verkregen door 

hun omvang (in absolute cijfers) en de 

dagelijkse penetratie (“daily reach”) van de 

aanleiding voor de vraag         
en gebruikte methoden

vrt radio en tv :         
geen duidelijke band…

niet meer bedroeg dan 11 % van het mediumbereik laatste periode 

van de papieren media.

Wij wilden dan ook de bewering onderzoeken waarbij wordt 

gesteld dat iemand meer geneigd is om andere titels van 

dezelfde groep te consumeren omdat hij “klant” is van 

een audiovisuele mediafamilie. Dit aan de hand van twee 

voorbeelden: enerzijds de VRT-familie en anderzijds de RTL-familie. 

Twee groepen die in meerdere opzichten van elkaar verschillen : de 

ene is actief in het noorden van het land, de andere in het zuiden, 

de ene is openbaar, de andere privé. 

We beperkten ons hierbij tot de puur kwantitatieve gegevens - in 

tegenstelling tot Newsbrand Qualifier. Onze studie was gebaseerd 

op de Plurimedia-studie van het CIM over de periode 2008-

2009. Bij deze studie worden ieder jaar ongeveer 10.500 mensen 

ondervraagd over hun mediaconsumptiegedrag in het algemeen 

en over hun consumptiegedrag met betrekking tot bepaalde titels.

Voor ieder van de twee bestudeerde groepen voerden we twee 

zogenaamde “clusteringanalysen” uit - een over de radioconsumptie 

van de groep en een andere over de consumptie van het aanbod 

van de televisiestations. Ter herinnering : bij clustering worden de 

personen gecombineerd die de grootste onderlinge gelijkenissen 

en de grootste verschillen ten opzichte van de andere groepen 

vertonen. Op die manier konden we telkens zes verschillende 

groepen van televisiekijkers en vijf verschillende groepen van 

radioluisteraars bepalen. 

mediagroep met elkaar te kruisen. De kruising van de assen geeft 

horizontaal weer wat de grootte van het segment zou moeten zijn 

als dat segment precies een zesde of een vijfde van de totale 

Nederlandstalige bevolking zou zijn. Verticaal geeft de kruising 

weer wat het netto mediumbereik van de VRT TV (grafiek links) of 

radio (grafiek rechts) op een gemiddelde dag is. Uit de grafieken 
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De grafische weergave hieronder illustreert 

het sociodemografische profiel van de 

verschillende segmenten. De horizontale 

as loopt van een beperkte radio- of 

tv-consumptie naar een sterker radio- 

of tv-gebruik, terwijl de verticale as een 

onderscheid maakt tussen de verschillende 

groepen op basis van hun sociale statuut 

(vrij bevoorrecht bovenaan en achtergesteld 

onderaan). 

Met behulp van deze grafiek kunnen de verschillen of gelijkenissen 

tussen segmenten van de bevolking op een ruimtelijke manier 

duidelijk worden weergegeven. Uit het resultaat blijkt in ieder geval 

een onmiskenbare afstand tussen enerzijds de trouwe luisteraars 

van VRT Radio en anderzijds de trouwe kijkers van VRT TV. 

Anderzijds blijkt uit het onderste gedeelte ook dat de mensen die 

weinig gebruikmaken van het (tv- of radio-) aanbod van de VRT, 

zich in de achtergestelde segmenten van de Vlaamse bevolking 

bevinden.

Clusters : size & penetration VRT media

blijkt duidelijk dat de segmenten met naar 

verhouding de trouwste leden (het hoogst 

ten noorden van de grafiek) relatief klein zijn. 

Wat radio betreft, liggen drie groepen op 

het gebied van het mediumbereik op een gemiddelde dag erg dicht 

bij elkaar, terwijl het segment met de minst trouwe luisteraars van de 

VRT Radio kwantitatief gezien het grootst is1. 

1 Goed om te weten : de gegevens over Radio Donna en MNM zijn niet in de CIM PMP-informatie van 2009 opgenomen. De 
VAR, de reclameregie van de VRT, en de VRT zelf hebben immers gevraagd om die cijfers uit de exploitatiebestanden te 
halen - ondanks het feit dat wel degelijk de vraag naar die radio werd gesteld (de studie vond plaats in de tweede helft van 
2008 en de eerste helft van 2009). Tijdens de laatste maanden had de vraag betrekking op het luistergedrag naar “MNM  
(het voormalige Donna) (VRT)”.
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De profielen stemmen weliswaar niet altijd 

overeen, maar het klopt wel dat een lager 

verbruik van het aanbod van VRT TV gecorreleerd is met een lager 

verbruik van het radioaanbod… 

Clusters profiles

duplication radio vs TV segments
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… en die relatie gaat uiteraard ook in 

de andere richting. Als we de radio als 

basis nemen en die gegevens met het 

televisieverbruik kruisen, stellen we een zekere afname vast van 

de tv-consumptie. Toch is er in geen enkel geval een duidelijke 

overeenstemming tussen de twee soorten mediaverbruik.

duplication TV vs Radio segments

Bij de “RTL-familie” werd voor de consumptie 

van het televisie- en het radioaanbod 

hetzelfde type analyse uitgevoerd en 

werden de resultaten op dezelfde manier 

weergegeven. 

... en vergelijkbare toestand          
voor de “rtL-familie”

Ook hier merken we dat de “heel trouwe” luisteraars en kijkers 

slechts kleine groepen vormen, maar een “tv-cluster”, het onderste 

gemiddelde, blijkt het kleinste van allemaal te zijn. Het segment 

van de luisteraars en kijkers die “ongevoelig zijn voor RTL radio” is 

kwantitatief het grootst.
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De weergave van de analyse van de 

overeenstemmingen is op een kleiner aantal 

criteria gebaseerd dan voor de VRT Radio : 

de omvang van de consumptie (heavy/

medium/light/non user) bleek immers niet 

relevant. En dan zijn er nog de klassiekere 

sociaaldemografische gegevens, met 

een horizontale as die de verschillende segmenten positioneert 

afhankelijk van hun leeftijd en de andere (zoals hierboven) afhankelijk 

van hun sociaalprofessionele status (veeleer bevoordeeld of niet). 

Ook hier kan men op zoek gaan naar het verband tussen een grote 

radio- en tv-consumptie : dit verband is in ieder geval niet duidelijk. 

Maar in tegenstelling tot het voorbeeld uit het noorden van het land 

liggen de ‘rejector’-profielen relatief ver uit elkaar.

Clusters: size & penetration RTL media
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In volume uitgedrukt, merken we inderdaad 

een relatief parallelle ontwikkeling tussen 

het aandeel van de grote consumenten van radio-content en het 

trouwe kijkgedrag bij de televisieprogramma’s van de RTL-familie…

duplication radio vs TV segments

Family clusters profiles
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Nu men almaar vaker de mond vol heeft van 

“mediamerken”, lijkt het in de praktijk niet altijd 

even gemakkelijk om consumptiegedrag 

per groep bloot te leggen (VRT of RTL in 

dit geval). Binnenkort onderzoeken we ook 

andere mediagroepen (VMM en RTBF) 

maar voorlopig lijken er geen onweerlegbare 

bewijzen te bestaan van het “determinisme 

van de doelgroep” binnen dezelfde 

mediagroep. Wellicht is het gemakkelijker om overeenkomsten 

te vinden tussen genres (muziekradio’s, thematelevisiestations, 

informatieaanbod) dan tussen mediagroepen die binnen hun 

aanbod verschillende soorten content samenbrengen. Toch willen 

we dit blijven opvolgen aan de hand van de studie van andere 

groepen. 

In dat verband zouden we ook graag in “single source” de 

consumptie van de internetsites van de audiovisuele mediagroepen 

onderzoeken. Helaas is dit met de huidige studies niet mogelijk.

voorlopige conclusie :         
meer de inhoud dan het merk

... en omgekeerd blijkt een lager verbruik van 

het aanbod van RTL Radio samen te gaan 

met de neiging om ook het televisieaanbod 

van de groep minder te verbruiken. Toch spreken we hier over 

uiteindelijk vrij kleine bevolkingsgroepen (fracties van clusters, die 

zelf al vrij kleine delen vertegenwoordigen).

duplication TV vs Radio segments


