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Zoals aangekondigd vervolgen we 

onze studie naar de (eventuele) 

gelijkenissen in het publiek van 

de Belgische mediagroepen. Ter 

herinnering, de basisvraag is : “Worden 

de verschillende verschijningsvormen 

van de titels van een mediagroep 

telkens door hetzelfde publiek geconsumeerd?” Volgens 

deze logica zouden trouwe consumenten van één type 

medium (televisie bijvoorbeeld) ook trouwe consumenten 

moeten zijn van een ander medium van dezelfde familie 

(radio bijvoorbeeld).

Vandaag bestuderen we de VMM-groep (Vlaamse Media 

Maatschappij) en de RTBF (radio en televisie). 

Mediagroepen: op zoek naar 
publiekcommunities (vervolg)

In een notendop

• Op basis van een eerdere analyse hebben we deze keer de verschillende soorten radio- en 

tv-consumenten van de mediagroepen VMM en RTBF gekruist.

• Zoals in de vorige studie (VRT en RTL) is de gelijkenis in profiel tussen trouwe (of minder trouwe) 

consumenten van de radio- of televisiekanalen van deze groepen niet duidelijk.

• Vooral VMM lijkt met zijn televisiestations een publiek te bekoren dat zeer sterk verschilt van de trouwe 

consumenten van de radiozenders van de groep.

• Het idee van publiekcommunities rond de audiovisuele mediamerken lijkt dan ook uiterst twijfelachtig.

• Over de mediawebsites kunnen we geen uitspraken doen omdat we die met de gebruikte methode en 

beschikbare gegevens niet op dezelfde manier kunnen bestuderen.
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Eerst schetsen we zeer kort nog 

even de grondslagen van de analyse. 

Voor meer info verwijzen we naar het 

artikel “Mediagroepen : op zoek naar 

publiekcommunities” in de vorige editie 

van Spac’Essentials.

We wilden in de eerste plaats nagaan of 

‘klanten’ van een bepaalde familie van 

audiovisuele media noodzakelijkerwijs ook 

meer de andere titels van dezelfde groep 

consumeren. We hebben deze hypothese 

getoetst met de volgende technieken :

• gebruik van de gegevens van de meest 

Eerst nemen we de VMM-groep onder 

de loep. De twee onderstaande grafieken 

positioneren enerzijds de kijkers van VTM, 

2BE en Jim TV (de televisiekanalen van 

de groep) en anderzijds de luisteraars van 

Q-Music en/of Joe FM (vroeger 4FM). In 

beide gevallen staat de horizontale as voor 

recente editie van de Plurimedia-studie van het CIM (2009, 

maar eigenlijk over de tweede jaarhelft van 2008 en de eerste 

van 2009)

• ‘clustering’ van radioluisteraars enerzijds en televisiekijkers 

anderzijds

• factoranalyse van overeenstemmingen in de profielen van deze 

groepen luisteraars/kijkers om de eventuele verwantschap te 

toetsen 

• kruising van de groepen om overlappingen tussen trouwe 

consumenten van de verschillende media te valideren.

De ‘single source’-benadering met de Plurimedia-studie laat ons 

echter niet toe om televisie of radio te combineren met internet, in 

ieder geval niet voor de sites van de betrokken media. Jammer !

de grootte van het segment en de verticale as voor de penetratie 

van de betrokken tv- of radiozenders op een gemiddelde dag voor 

elk van de populaties. De kruising van de assen toont enerzijds 

de penetratie op een gemiddelde dag voor de totale volwassen 

Vlaamse populatie en anderzijds de omvang van een cluster als die 

precies 1/5 (televisie) of 1/3 (radio) van de bestudeerde personen 

zou vertegenwoordigen.

De methodes                   
in een notendop

VMM televisie en radio :                     
een erg heterogeen beeld
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Clusters: size & penetration 
VMM AV media

Aan beide zijden is de kwantitatief gezien 

belangrijkste cluster die van de ‘niet-trouwe 

consumenten’ die de media van de VMM-

groep weinig of niet consumeren. Voor de 

radio is de consumptie op een gemiddelde 

dag van de ‘medium’ en ‘heavy’ clusters 

daarentegen zeer vergelijkbaar, net zoals 

hun grootte trouwens. Heel wat meer 

diversiteit is er in het televisiegedeelte, waar 

het segment ‘zeer trouwe consumenten’ 

(meer dan 90% bereik op een gemiddelde 

dag) ook uiterst beperkt is. De ‘trouwe 

consumenten’ (87% penetratie) en 

‘gemiddelde kijkers’ (69% ‘daily reach’) zijn 

groter in getale.

De analyse van de profielen van de verschillende clusters gebeurt 

opnieuw via de grafische weergave van een correspondentieanalyse. 

Vrij klassiek wordt een as voor de leeftijd van de respondenten 

gekruist met een as die evolueert van een minder naar een meer 

begunstigde sociaalprofessionele status. 

Bij de trouwe consumenten (televisie vs. radio) stellen we vast 

dat er toenaderingen zijn op het vlak van leeftijd (verticaal liggen 

‘VMM Radio+’ en ‘VMM TV++’ relatief dicht bij elkaar), maar dat er 

een enorme kloof is inzake levensstandaard. Zelfs de ‘VMM TV+’ 

(trouwe consumenten van de televisiezenders van de groep) ligt 

ver van de ‘VMM Radio+’ af, terwijl ze volgens de onderliggende 

hypothese net in elkaars buurt zouden moeten liggen.
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Clusters profiles

Profile total TV viewing/time shift North

Een analyse van de overlapping tussen 

segmenten van luisteraars/kijkers leert ons 

bovendien dat er een zeer zwakke correlatie 

bestaat tussen de tv- en radioconsumptie van de VMM-groep. 

Van de vier bestudeerde gevallen liggen zij onderling zelfs het verst 

uit elkaar.
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Duplication TV vs Radio Segments

Met de RTBF komen we terecht bij een 

andere taalgemeenschap (Franstalig) 

en een ander statuut (openbaar). Bij de 

segmentatie van het publiek worden 5 

kijkersgroepen geïdentificeerd, met een 

penetratie op een gemiddelde dag van 5% 

voor de minst trouwe kijkers tot 84% voor 

de die-hards van de Franstalige openbare 

televisie. 

Bij de radio zien we een bijna perfecte diagonaal van de kleine 

consumenten (het grootste segment, met een consumptie op een 

gemiddelde dag van zo’n 7,5 %) naar trouwe luisteraars van RTBF 

Radio (een segment met minder dan 100.000 personen met een 

bereik van 94 %).

RTBF radio vs. televisie :                   
iets meer coherentie

Bij televisie vs. radio (hierboven) of radio 

vs. televisie (hieronder) stellen we vast dat 

het groene segment (trouwe consumenten) 

geen gestage daling vertoont, wat het geval 

zou moeten zijn als de ‘heavy VMM TV’ een groot aandeel van de 

‘heavy VMM Radio’ zou uitmaken. We kunnen dus stellen dat de 

theorie van een overeenstemming tussen trouwe consumenten van 

eenzelfde mediagroep ook hier niet overeind blijft. 
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De correspondentieanalyse gebeurt hier 

tussen de leeftijd van de respondenten 

(zoals hierboven) en - anders dan bij de 

VMM - hun consumptieniveau voor televisie 

in het algemeen. We leren dat er een vrij 

grote overeenstemming is tussen de weinig 

trouwe consumenten van RTBF radio en 

televisie op het gebied van leeftijd, maar 

dat de gelijkenis verder verre van totaal is. 

Bovendien blijkt duidelijk dat de trouwe consumenten van RTBF tv 

met hun profiel, gemiddelde leeftijd, lagere sociale middenklasse 

en grote televisieconsumptie in het algemeen sterk verschillen 

van de zeer trouwe consumenten van RTBF radio (relatief oud, 

hogere levensstandaard en opleidingsniveau). Daarentegen is er 

een zekere gelijkenis tussen 3 segmenten : trouwe en zeer trouwe 

tv-kijkers en (matig) trouwe radioluisteraars, die in vrij dicht bij elkaar 

aanleunende zones terug te vinden zijn. 

Clusters: size & penetration 
RTBF AV media
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Tot slot levert een analyse van de 

overlapping tussen radio en tv niet echt 

overtuigende resultaten op. Zo merken we 

in de onderstaande grafiek duidelijk een 

geleidelijke afname van de trouwe luisteraars van RTBF radio, wat 

strookt met de logica van de uitgangsvraag. Maar deze geleidelijke 

afname vinden we niet terug in de twee segmenten rechts.

 

Duplication radio vs TV segments

Family clusters profiles
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Duplication TV vs Radio segments

Samengevat kunnen we stellen dat er 

geen echt ‘determinisme van het publiek’ 

van de mediagroepen bestaat. Als er al 

profiel- en publiekcommunities zijn, dan 

eerder op het niveau van de supports 

(Q-Music eerder dan VMM Radio, VivaCité 

eerder dan RTBF Radio), of zelfs van de 

inhoud. Op dit moment en na analyse van twee mediagroepen 

in elke taalgemeenschap en sector (openbaar en privé) lijkt die 

veronderstelde overeenstemming van trouwe consumenten van 

mediamerken niet te bestaan. Dat blijkt ten minste uit onze studie, 

waarbij - toch nog even herhalen - geen rekening werd gehouden 

met de online aanwezigheid van de geanalyseerde mediagroepen.

Overeenstemming ?                    
Op dit moment dan toch niet merkbaar

Als we de overlapping daarentegen in de 

andere richting bekijken, is de geleidelijke 

afname van het aandeel van de trouwe 

tv-kijkers in de radiosegmenten iets duidelijker. Als dat al een bewijs 

is, is het in ieder geval niet doorslaggevend.
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