
In zijn uitgave van 25 mei jongstleden luidt het Amerikaanse vakblad Advertising Age de alarmbel: 

het lezerspubliek van de Amerikaanse pers zou aan het vergrijzen zijn. Van 2004 tot vandaag zou 

een meerderheid van de titels die werden bestudeerd door MRI, het instituut dat belast was met de 

bereikstudie, de leeftijd van hun lezers sneller hebben zien toenemen dan deze van de bevolking1. 

Een situatie die in België weinig, of in mindere mate, voorkomt. 

Worden de lezers           
van de Belgische pers ouder ? 
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• In de Verenigde Staten besluiten sommigen dat het leespubliek in versneld tempo veroudert, vooral onder 

invloed van de opkomst van het internet.

• Deze situatie als dusdanig zien wij niet in België: de leeftijd van het lezerspubliek van de kranten blijft gelijk en bij 

de tijdschriften is er weliswaar een iets meer uitgesproken veroudering, maar blijven deze media toch erg dicht 

bij het Belgische gemiddelde aanleunen.

• De alsmaar ruimer wordende toegang tot het internet doet de leeftijd van zijn publiek daarentegen duidelijk 

“rijper” worden, maar dat gebeurt aan een nog redelijk tempo. 

In een notendop

Om het verschijnsel te onderzoeken, 

hebben we gebruik gemaakt van de voor-

gaande CIM-gegevens vanaf 2001 (in feite 

strekt de periode zich bij benadering uit over 

de 2de helft van 2000 en de 1ste helft van 

2001), meer bepaald vanaf de editie waarin 

de leeftijd van het referentie-universum naar 

12 jaar en ouder werd gebracht. En wij 

hebben de trend doorgetrokken tot aan de recentste beschikbare 

editie, deze van 2008.

Wij hebben eerst het bereik “laatste periode” van de perstitels onder 

de loep genomen, daarna dat van de andere media.  

Over het volledige CIM-universum bekeken is de gemiddelde 

leeftijd van de bevolking van 43,8 in 2001 gestegen naar 44,5 

in 2008. Zoals de maatschappelijke evolutie gebiedt, is de 

gemiddelde Belg dus bijna 8 maanden verouderd.

1 “Mag, newspaper readers aging at accelerated rate”, Advertising Age 25/05/2009. Wij merken op dat een diepgaande 
analyse van de Amerikaanse tijdschriften, die bijna twee jaar geleden is verschenen, tot het volgende besluit kwam: “there 
is no evidence thus far of unrelieved abandonment of magazines by younger generations. Rather, the story is somewhat 
mixed, depending upon the magazine category”, Scott C. McDonald “Are young people abandoning magazines?” Worldwide 
Readership Research Symposium 2007.
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Tegenover deze algemene situatie bestaan 

er twee manieren om de leeftijd van de 

lezers van papieren kranten te bekijken. 

Ofwel beoordeelt men op basis van 

permanente titels (zelfde lijst van 2001 tot 

2008), of men neemt elk jaar de bestaande 

kranten, ook al evolueert deze lijst. 

Op basis van permanente titels zien wij 

dat het gemiddelde lezerspubliek van kranten lichtjes boven 

de gemiddelde leeftijd van de totale bevolking blijft, met een 

zeer licht stijgende neiging. 

De “permanente” lijst toont ons een situatie die op één lijn ligt met 

de gemiddelde leeftijd van het universum, met voor 2002 een forse 

verjonging van het bereik. Oorzaak hiervan is dat de gratis Metro 

in de CIM-cijfers is opgenomen ; de gemiddelde lezer van Metro is 

vandaag trouwens nog geen 40 jaar oud. 

De kranten           
bieden weerstand

Evolution average age newspapers audience

Het effect van Metro is evenwel in de loop 

der jaren afgezwakt, want de titel heeft 

tegenwoordig de neiging “rijper” te worden : 

de gemiddelde leeftijd van zijn lezers is 

immers met 5 jaar gestegen (van 32 naar 

37 jaar).



Average age newspapers audience: 
the “Metro” effect

Terzelfder tijd heeft het bereik van de 

kranten zich duidelijk gehandhaafd qua 

leeftijd, waarbij het effect van Metro gelei-

delijk werd gecompenseerd. Zoals uit 

onderstaande grafiek blijkt, heeft de permanente basis (buiten 

Metro) zich gehandhaafd, met een verschil tussen minimum- en 

maximumleeftijd dat in de loop der jaren stabiel is gebleven. 

Evolution age newspapers readers 
(constant basis)
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Evolution average age magazine audience

Het permanente universum (63 titels of 

groepen van titels die van 2001 tot 2008 

aanwezig waren) vertoont een grote 

verscheidenheid qua leeftijd. Deze is veel 

groter dan bij de kranten. In 2008 zorgt de 

jongste titel (Jeune et Jolie, 25 jaar) voor het grote verschil met 

het tijdschrift aan het andere uiteinde (Kerk en Leven, 59 jaar, dat 

de voorbije  jaren een regelmatige stijging kende). Een perfecte 

illustratie van de grote verscheidenheid qua profielen bij de 

tijdschriftenpers…

Bij het universum van de tijdschriften zien 

wij een ietwat andere situatie : hier heeft de 

gemiddelde leeftijd van het lezerspubliek 

een onmiskenbare stijging gekend, of 

men nu de “huidige” lijst of de “permanente” 

lijst in overweging neemt: bij beide neemt de gemiddelde leeftijd 

met twee jaar toe. Daarbij blijft de gemiddelde leeftijd nog 

lichtjes onder deze van de bevolking liggen: laatstgenoemde 

bedroeg 44,5 in 2008, terwijl voor het lezerspubliek van tijdschriften 

in zijn totaliteit slechts 44 op de teller verscheen.

Meer uitgesproken evolutie            
bij de tijdschriften, maar…
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Evolution age magazines readers (constant basis)

Hieronder zien wij enkele voorbeelden van 

titels waarvoor de gemiddelde leeftijd van 

hun lezers ofwel eerder is toegenomen (een 

redelijk vaak voorkomend geval : de leeftijd 

van het lezerspubliek van 50 tijdschriften is 

met minstens één jaar toegenomen tussen 

2001 en 2008), ofwel gelijk is gebleven of gedaald is (wat duidelijk 

minder vaak voorkomt). Dit zijn in ieder geval minder extreme 

evoluties dan deze die men in de VS vaststelt, waar Ad Age  aanwijst 

dat vanaf het voorjaar 2004 tot aan het voorjaar van 2009 de 

verschillen qua leeftijd tot 7 jaar kunnen oplopen (in stijgende of in 

dalende lijn) !

Magazines aging cases
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Om in te gaan tegen deze leeftijdsevolutie 

van het lezerspubliek schuift Advertising Age 

drie adviezen naar voren voor de tijdschriften-

uitgevers :

• een  grotere zichtbaarheid in het verkoop-

punt, de supermarkten en kiosken om de 

impulsieve aankoop bij jongeren te stimuleren

• het internet meer gaan gebruiken om abonnementen te verkopen 

en relaties te onderhouden met het lezerspubliek

• meer plaats bieden aan technologische onderwerpen2.

… middelen die evenwel niet bijzonder geargumenteerd zijn.

Evolution average age audience per medium 
vs 12+ population

INHOUD

Er zijn echter ook oorzaken. “Ad Age” twijfelt 

er niet aan : als de lezers van de papieren 

pers verouderen, dan komt dat door de 

digitale media3.

Dankzij de CIM-plurimediastudie kunnen wij 

nu evenwel de evolutie van de gemiddelde 

leeftijd van de verschillende traditionele media met elkaar vergelijken 

en/of vergelijken met de volledige Belgische bevolking.  

Deze meerjarige tendens wordt in onderstaande grafieken geïllus-

treerd voor de pers (inclusief de gratis regionale pers), de audio-

visuele pers, de mogelijkheden van de affichage (via een vraag over 

de verplaatsingsfrequentie) en natuurlijk internet.  

De schuld            
van internet ?

2 “3 ways to keep your readers young” Advertising Age 25/05/2009.
3 Een mening die nochtans reeds tegengesproken werd door onderzoeken : “a large-scale study […] suggests negligible levels 

of substitution of online for print. Subscribers who frequent our magazines’ websites tend to renew at a higher rate than 
print-only subscribers.”: Scott C. McDonald “Are young people abandoning magazines?” Worldwide Readership Research 
Symposium 2007.
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• Neen, de traditionele media zijn niet 

op weg bejaardentehuizen te worden : 

sommige van hen bewijzen zelfs dat men 

aan de onvermijdelijke veroudering kan 

weerstaan. Er is dus geen reden om hun 

gebruik als achterhaald te beschouwen. 

• Over het algemeen vertonen de nieuwe 

titels of media de neiging om eerst de 

jongeren te verleiden (behalve natuurlijk 

wanneer zij thematisch zijn, gericht op de 

Enkele conclusies rond deze grafieken:

• het feit dat de gemiddelde leeftijd van het 

bereik stijgt is een nagenoeg algemeen 

verschijnsel, dat evenwel minder uitge-

sproken is bij kranten en televisie ;

• het verhoudingsgewijs oudste bereik 

situeert zich bij de gratis regionale pers, 

gevolgd door televisie ;

interesses van “rijpere” personen). De bioscoop toont evenwel 

aan dat een “oud medium” zeer jong kan blijven in zijn bereik. 

• De invoering van het internet in de oudste bevolkingsgroepen is 

aan de gang, maar tegen het huidige tempo zullen wij moeten 

wachten tot 2014 vooraleer de gemiddelde leeftijd van het 

internetbereik gelijk is aan deze van de Belgische bevolking ! 

Als aanvulling van een campagne gericht op de actieve bevol-

kingsgroepen, en natuurlijk op de allerjongsten, is het internet 

geen optie maar een verplichting. 

• het internet is het medium dat zijn bereik in de 8 edities het meest 

heeft zien evolueren : in 2001 verzamelde internet dagelijks iets 

minder dan 11% van de bevolking met surfers met een gemid-

delde leeftijd van 33 jaar, in 2008 heeft internet een penetratie 

van 41% voor een gemiddelde leeftijd van 36 jaar, wat nog 

ruimschoots onder het bevolkingsgemiddelde ligt ;

• de bioscoop trekt het jongste publiek aan : 32 jaar ;

• met zijn mogelijke bereik met een gemiddelde leeftijd van 43 jaar 

(één jaar meer dan in 2001) is de affichage het jongste massa-

medium in België.

Gevolg           
voor de adverteerder ?  
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