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CIM PERS-BIOSCOOP 2013: EEN DIGITALE 
REVOLUTIE 

Samengevat: 
  
De grote nieuwigheid van deze pers- en bioscoopstudie bestaat uit een vernieuwde kijk  

op het bereik: de lectuur die door het CIM aan de dagbladtitels, tijdschriften of 

reclamekranten wordt gekoppeld omvat voortaan ook het digitale bereik. 

Hiertoe werd een aantal methodologische aanpassingen doorgevoerd: 

- Bepaalde vragen werden vereenvoudigd: je overloopt niet langer 

noodzakelijkerwijs alle logo’s van alle titels in alle talen om de vragenlijst niet 

onnodig langer te maken 

- Er werd een nieuwe ondervragingsprocedure van de respondenten gevolgd: 

eerst kwam er een filtervraag over de – zelfs toevallige – lectuur van een titel, 

met de vraag of die in de papieren of in de digitale versie werd gelezen, gevolgd 

door een zeer gedetailleerde vragenlijst over de digitale versie voor diegenen die 

verklaren dat zij een titel op een andere manier lezen dan in de papieren versie 

(desgevallend wordt steeds begonnen met de vragen over die versie). 

- Er werden heel wat inspanningen geleverd om de respondenten de aangewende 

toestellen en de gelezen digitale versies correct te laten aanduiden. 

De omvang van de veranderingen houdt in dat het, voor de pers, niet relevant is een 

vergelijking te maken met het bereik uit het verleden. Daarentegen kunnen wij wel – en 

dat is nieuw – de nettobijdrage van de digitale versie analyseren ten opzichte van de 

lectuur van de papieren versie. 

- Het is geen verrassing dat de dagbladpers het meeste voordeel haalt uit de 

nieuwe bereikcategorie: de applicaties en andere pdf-versies brengen er 

gemiddeld 4% extra lezers laatste periode bij en alle digitale middelen samen 

leveren gemiddeld 20% meer lezers op. Met vrij uiteenlopende situaties tussen 

de titels onderling. 

- De tijdschriftpers haalt minder voordeel uit deze middelen: applicatie en pdf-

versies brengen 1% op ten opzichte van enkel de papieren versie en alle digitale 

middelen samen zorgen gemiddeld voor 7% extra nettolezers. De 

nieuwstijdschriften, economische magazines of themagebonden tijdschriften 

doen het daarentegen veel beter. Het zij gezegd dat de tijdschriftuitgevers over 

het algemeen minder hebben geïnvesteerd in het digitale universum. 

Verhoudingsgewijs waren zij trouwens minder vragende partij inzake de digitale 

bereikvernieuwing dan hun collega’s van de kranten.  

Aangezien het minder beïnvloed wordt door de methodologische veranderingen blijft het 

bereik van de bioscoop tot slot vrij stabiel ten opzichte van de voorgaande edities. 
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De methodes: niet alles is revolutionair 

Wat de methodes betreft, is de nieuwe CIM-studie een combinatie van 

zuivere continuïteitselementen, voornamelijk in verband met de 

organisatie van de enquêtes en met de manier waarop de vragenlijst 

wordt afgewerkt. Dit laatste gebeurt in de meeste gevallen nog steeds via 

CASI (Computer Assisted Self Interview) of eventueel CAPI 1. Het 

onderwerp van de vragen is daarentegen in hoge mate veranderd door de 

introductie van de digitale lectuur, de indelingen van de vragenlijst (om 

verwarring te vermijden) of een filtervraag over de lectuur in de andere 

taal. Wat dit laatste betreft, kregen de respondenten die niet in Brussel 

wonen (in feite de regio Nielsen 3, die veel meer omvat dan de Brusselse 

agglomeratie) aan het begin van de vragenlijst de mogelijkheid om aan te 

duiden of zij als Franstalige ook titels in het Nederlands lazen, en of zij als 

Nederlandstalige ook titels in het Frans lazen. Bij een bevestigend 

antwoord kregen zij dan logo’s te zien van titels in die taal. Deze maatstaf 

was bedoeld om de vragenlijst korter te maken.  

Continuity: New : 

• Universe: Belgian population 12+ 
(9.521.809 individuals) 

• Face-to-face recruitment 
• Random respondents selection 
• Data collection method CASI Computer 

Aided Self Interviewing (78%) 
• Logo prompts and rotation process 

unchanged 
• Measuring « ever read » and reading 

last period by means of recall questions 
• n = 10.000 (10.500 in 2010-2012) 
• Research agency TNS Media 
 

• Measuring combined ‘paper’ and 
‘digital’ audiences 

• New filter question on ‘ever read’ 
• Filter on reading publications in the 

other languages and digital versions 
• Paper as “currency” for audience 

maintained together with new 
indicators 

• Newspapers: questions on reading 
during the week vs week-end 

• Publication twice a year 
• Questionnaire optimization: 

o Transition screens 
o Voice-off 
o Pop-ups alerting respondents every 

time replies options change 

 
                                    
1 CAPI, ofwel Computer Assisted Personal Interview, de interviewmethode van de voorgaande edities 
(tot in 2009), met een enquêteur die de vragen face to face stelt en de antwoorden invoert naargelang 
het interview vordert. 



 September 27, 2013 
 

Newsletter on media, communication & more 
 

3 

De zopas gepubliceerde studie vertoont nog enkele typische kenmerken, 

die gedetailleerd worden weergegeven in onderstaande tabel: 

- Steekproef van 10.065 respondenten. 
- Sampling rate: 9.521.809 / 10.065 = 946,03: iedere respondent 

vertegenwoordigt dus 946 individuën van het totale universum. 
- Spreiding van de enquêtes: 1 interview per invalspunt 

(=geografische zone van de enquête, bepaald door een statistische 
wijk) voor New Brussel CIM 2 (ongewijzigd) en New Antwerp CIM3; 
4 interviews per invalspunt voor de andere gebieden. 

- Informatieverzameling via door de respondent zelf ingevulde 
vragenlijsten, behalve wanneer hij/zij aan de interviewer vraagt 
om de enquête zelf uit te voeren (22%). De meer ingewikkelde 
sociaaldemografische vragen worden steeds door de enquêteur 
ingevuld. 

- Veldwerk van 1 juli 2012 tot 31 mei 2013: normaal loopt de studie 
over 12 maanden. 

 

 

Voor de “pers” bekijkt de studie drie “lagen”: 

- De “devices”, met name de apparaten waarmee toegang kan 
worden verkregen tot de elektronische versies, namelijk:  

o de computer (desktop of laptop) 
o de tablet 
o de smartphone 

- De “versies”, met name het elektronische format dat wordt 
gebruikt om de inhoud te verspreiden 

- En tot slot de vorm, papier of elektronisch. 

                                    
2 Brussel, Anderlecht, Oudergem, Beersel, Sint-Agatha-Berchem, Eigenbrakel, Dilbeek, Drogenbos, 
Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Grimbergen, Elsene, Jette, Koekelberg, Kraainem, Linkebeek, 
Machelen, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Genesius-Rode, Sint-Gillis, Sint-Joost-Ten-Noode, Schaarbeek, 
Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Ukkel, Vilvoorde, Waterloo, Watermaal-Bosvoorde, Wemmel, 
Wezembeek-Oppem, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Zaventem. 
3 Antwerpen, Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Hemiksem, Hove, Kapellen, 
Mortsel, Schelle, Schoten, Wommelgem. 



 September 27, 2013 
 

Newsletter on media, communication & more 
 

4 

Het geheel van deze lagen vormt het mediamerk, zoals onderstaand 

schema weergeeft: 

 

 

De vragenlijst begint dus met een filtervraag over de lectuur van de 

voorgestelde titels in de papieren of digitale versie. De respondent wordt 

nog steeds geholpen via het logo van elke titel, waarbij de uitgevers de 

mogelijkheid kregen om een extra logo toe te voegen voor de digitale 

versie, een logo dat soms – maar niet altijd - nauw aanleunt bij dat van 

de papieren versie. Als er geen specifiek identificatiemiddel was voor de 

digitale versie, hield men het bij het “papieren” logo. 

 

Media brand

Digital format

PDF

Tablet
Smart-
phone

PC

Website

Tablet
Smart-
phone

PC

App

Tablet
Smart-
phone

Paper 
format
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De vragenlijst wordt afgewerkt zoals in onderstaand schema: indien 

iemand verklaart geen digitale versie te lezen, krijgt hij/zij de vragen 

“zoals vroeger”, uitsluitend over de papieren versie. Voor de anderen 

wordt begonnen met de vragen over de papieren versie: leesfrequentie, 

gelezen gedeelte en aankoopwijze, dan volgen de vragen over de digitale 

lectuur, die over maximaal 6 combinaties versies x devices gaan. Iets 

minder dan  43% van de respondenten verklaarden digitale versies 

te hebben gelezen en doorliepen dus de reeks specifieke vragen: lectuur 

per device/versie, bereik laatste periode en leesfrequentie voor elk van de 

toepassingen.    
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Tot slot brengt het nieuwe veldwerk voor de CIM-persstudie slechts drie 

indicatoren voort: 

- Het bereik “paper” dat in principe het minst nieuwe element 
vormt en de referentie blijft voor de mediaplanning, ook wel de 
“currency” genaamd. 

- Het bereik “paper+digital versions” voegt het bereik van de 
papieren versie samen bij dat van alle versies behalve de website. 
Voor de uitgevers, en dan vooral voor de dagbladuitgevers, zou 
deze indicator de currency moeten uitmaken. Wij kunnen dit 
standpunt aanvaarden voor de titels die op hetzelfde moment en 
onder vergelijkbare omstandigheden tegelijkertijd een papieren en 
digitale versie zouden aanbieden. 

- Tot slot vormt de indicator “total brand” een combinatie van het 
voorgaande met het aangegeven bereik van de websites van de 
persuitgevers. Het gaat hierbij om een variabele die beschikbaar is 
voor de analyse en de algemene argumentatie (bijvoorbeeld 
duplicatie en profiling), met uitzondering van de mediaplanning, 
want het internet hanteert speciale verkoopsmethodes en je kan er 
in principe niet het geheel van het beschikbare bereik aankopen.  

 

Reach 
« paper » 

 

Reach currency 
for print 

Reach 
« Paper+ 
digital 
versions »  

Future currency 
while digital 
aligned with 

paper 
Total brand 

 

Analysis KPI 
NOT FOR 

MEDIA-
PLANNING 
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Pers: wij hebben het niet meer over het verleden, 

maar over papier versus digitaal 

Een vergelijking met het verleden is niet toegelaten, zelfs niet 

wenselijk: ook al worden tal van continuïteitselementen behouden en 

bestaat de verleiding om de papieren versies van vandaag te vergelijken 

met die van vroeger, toch moeten wij de nieuwe studie als “het jaar nul” 

beschouwen. Over zes maanden krijgen wij hoe dan ook nieuwe gegevens 

die wij dan zullen kunnen vergelijken met diegene die nu in september 

2013 zijn gepubliceerd. 

Het belangrijkste punt waarop wij ons nu kunnen concentreren kan dus 

de verhouding tussen het papieren bereik en de digitale lectuur 

betreffen. In welke mate vergroot laatstgenoemde lectuur het aantal 

lezers van de papieren versie van elke titel? 

 

 

Dagbladen: de digitale “booster”  

Voor de dagbladen is het antwoord inzake de verhouding tussen papieren 

versie versus digitale versie af te lezen in onderstaande tabel. Deze tabel 

geeft het volgende weer: 

-het bereik  “laatste periode” voor de papieren versie, in duizendtallen en 

in percentage voor het universum CIM 12 jaar en ouder 

- het bereik laatste periode “paper+digital versions” 

- de lezers laatste periode van het mediamerk 

- en tot slot twee indices berekend in verhouding tot het papieren bereik: 

de eerste index meet de uitbreiding van het aantal lezers ten gevolge van 

het in aanmerking nemen van de maatstaf “paper+digital” en de tweede 

index meet de uitbreiding ten gevolge van de inclusie van alle digitale 

aanwezigheden, inclusief de website. 
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Adults 12+, readers last period 

Voor de Belgische dagbladen draagt de digitale versie gemiddeld 4% bij, 

en bedraagt de uitbreiding die toe te schrijven is aan de “total brand” 

20%. De digitale versie leidt dus tot 20% extra lezers ten opzichte van de 

papieren versies. De Tijd wint het meeste met dit nieuwe bereik: +13% in  

“paper+digital” en een bijna verdubbeling van het lezersaantal wanneer 

daarnaast ook rekening wordt gehouden met de website. Eigenlijk wint 

alleen Metro nagenoeg niets bij met de digitale versie. Voor de overige 

titels levert de “paper+digital” minimaal 3% “non paper” nettolezers op en 

“boni” die 10% of meer kunnen halen (Standaard en De Morgen, en de al 

eerder genoemde De Tijd). Aan Franstalige kant brengt de norm 

« paper+digital » het meeste op voor l’Echo, La Libre en Le Soir. Het 

internet levert een grote bijdrage: bij de dagbladpers heeft men het over 

een bijkomend bereik dat tot 50 procentpunt kan gaan, buiten De Tijd. 

Het weekblad Krant van West-Vlaanderen wint minder bij dit “spel”. 

Wat is het verschil in profiel tussen de ‘papieren’ lezers en de ‘uitsluitend 

digitale’ lezers? Voor de dagbladen waarvoor de digitale versies 4 een 

                                    
4 Bereik laatste periode “total brand” min het bereik laatste periode “paper”. Zo verkrijg je het aantal 
lezers dat uitsluitend de digitale versies leest. Het is daarentegen niet mogelijk die informatie te 
verkrijgen voor de lezers die « uitsluitend de papieren versie » lezen: in het bereik laatste periode 
« paper » zitten ook de lezers in duplicatie, d.w.z. diegenen die zowel de papieren en digitale versies 
lezen.  
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aanzienlijke toegevoegde waarde vertegenwoordigen (uitgezonderd Metro, 

dus), geeft onderstaande grafiek een antwoord op die vraag: 

- De digitale lezers zijn gelegenheidslezers van de papieren versie. 
Daarnaast zijn zij waarschijnlijk veeleer lezers van een of meerdere 
andere titels en maken zij gebruik van de website om af en toe na te gaan 
welke toon bij een andere krant heerst. 

- In veel gevallen is de “uitsluitend digitale” lezer jonger dan die van de 
papieren versie, met een vrij grote selectiviteit bij personen die in een 
gezin met kinderen leven. Deze digitale lezer is evenwel vaker een man en 
beroepsmatig actief. 

- Er is vaak een grote kloof tussen het profiel van de papieren lezer en de 
uitsluitend digitale lezer, maar niet bij de economische kranten (Echo en 
Tijd) die het best vertegenwoordigd zijn onder de digitale versies.zijn. 

- De “uitsluitend digitale” lezer van een titel maakt ook meer kans tot de 
sociaal hogere klassen te behoren dan de lezer van de papieren versie, 
behalve voor de dagbladen die zich al in hoge mate op deze personen 
richten (bijvoorbeeld Standaard-Libre Belgique): in hun geval is de digitale 
versie een beetje “populairder”. 

 

 

Ook interessant: het uitsluitend digitale bereik laatste periode van 

Franstalige titels is verhoudingsgewijs meer Nederlandstalig dan het 
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lezerspubliek van de papieren versies. De Vlaamstalige lezers van de 

online dagbladen uit het zuiden van het land vertegenwoordigen 

gemiddeld 6% van het totale bereik, terwijl zij bij de lezers van de 

papieren versies goed zijn voor minder dan 3%. Dit versterkt de opvatting 

dat de “uitsluitend digitale” lezers meer gelegenheidslezers zijn. 

Daarentegen tellen de Vlaamse kranten in de papieren versie een 

vergelijkbaar aandeel Franstalige digitale lezers: gemiddeld bedraagt het 

aantal lezers minder dan 5% aan beide kanten. 

Tijdschriften: kijk naar de titels en hun 

onderwerpen 

De tijdschriftpers staat duidelijk nog niet zo ver in de digitale wereld. 

Volgens de gegevens van het CIM hebben slechts 16 titels een digitaal 

gedeelte in hun verspreiding, en met zijn amper 0,2% is dat gedeelte ook 

nog eens vrij onbetekenend.   

In evenredigheid met deze zeer beperkte verspreiding, wint de 

weekbladpers (hieronder, zelfde structuur als voor de dagbladen) met 

de referentie “paper+digital” gemiddeld slechts 1% nettolezers per titel. 

En wanneer rekening wordt gehouden met de dimensie “brand”, komen 

wij slechts aan een uitbreiding van het lezerspubliek met 7% in 

vergelijking met de papieren versies. De grootste digitale uitbreiding is te 

vinden bij de “economisch-financiële” titels zoals Netto-Mon Argent (index 

189 ten opzichte van papieren versie), Trends/Trends-Tendances (index 

139) of nieuwstitels (Soir Magazine 115 ; Knack 114 of Vif-Express 113). 
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Adults 12+, readers last period 

Wat de bijdrage van de digitale versies betreft, vertoont de lange lijst van 

de maandbladen dezelfde kenmerken als de weekbladen: zeer geringe 

bijdrage (gemiddeld 1%) van de “paper+digital” in vergelijking met de 

papieren versies, maar een iets grotere winst aan lezers wanneer ook 

rekening wordt gehouden met de aanwezigheid op het internet: dan 

komen wij bij een index 109 ten opzichte van de papieren versies. Moto & 

Loisirs is de kampioen van de uitbreiding “paper+digital”, maar de winst 

Title 2013 thd 2013 % 2013 thd 2013 % 2013 thd 2013 % Paper+digital Brand

Dag Allemaal +Expres 1.578,1 16,6 1.578,1 16,6 1.586,1 16,7 100 101

Libelle 994,0 10,4 994,8 10,4 1.011,5 10,6 100 102

Humo 818,4 8,6 827,5 8,7 881,0 9,3 101 108

Story 733,2 7,7 735,2 7,7 741,4 7,8 100 101

Flair NL 660,2 6,9 663,4 7,0 679,1 7,1 100 103

Kerk en Leven 594,0 6,2 594,4 6,2 597,8 6,3 100 101

Nina 586,7 6,2 590,2 6,2 611,1 6,4 101 104

Nieuwsblad Magazine 585,7 6,2 591,2 6,2 591,2 6,2 101 101

Knack 489,7 5,1 499,3 5,2 560,0 5,9 102 114

Weekend Knack 402,7 4,2 406,0 4,3 436,1 4,6 101 108

Tv-Familie/Blik 370,8 3,9 370,8 3,9 371,8 3,9 100 100

De Standaard Magazine 328,4 3,4 341,3 3,6 341,3 3,6 104 104

DS Weekblad 310,8 3,3 319,7 3,4 319,7 3,4 103 103

Teve-Blad 292,3 3,1 294,1 3,1 311,9 3,3 101 107

Focus Knack 286,2 3,0 287,7 3,0 302,5 3,2 101 106

Joepie 271,6 2,9 271,6 2,9 278,4 2,9 100 103

P Magazine 270,0 2,8 270,0 2,8 287,1 3,0 100 106

Primo (ex TV Gids Primo) 268,5 2,8 268,5 2,8 279,2 2,9 100 104

DM Magazine 226,5 2,4 231,8 2,4 248,7 2,6 102 110

Sjiek (ex-Belang van Limburg Magazine) 222,8 2,3 222,8 2,3 222,8 2,3 100 100

Citta (Gazet van Antwerpen) 183,0 1,9 183,7 1,9 183,7 1,9 100 100

De Markt (ex-Gazet van Antwerpen Magazine) 162,4 1,7 162,4 1,7 162,4 1,7 100 100

Landbouwleven 91,7 1,0 91,7 1,0 96,3 1,0 100 105

De Boer en de Tuinder 59,7 0,6 59,8 0,6 59,8 0,6 100 100

Ciné-Télé-Revue 1.483,7 15,6 1.491,9 15,7 1.525,9 16,0 101 103

Femmes d'Aujourd'hui 514,4 5,4 516,3 5,4 530,6 5,6 100 103

Télépro Fr 420,3 4,4 421,5 4,4 431,9 4,5 100 103

Le Vif-l'Express 401,1 4,2 409,5 4,3 453,0 4,8 102 113

Téléstar 378,6 4,0 379,4 4,0 391,7 4,1 100 103

Flair FR 371,6 3,9 372,7 3,9 390,1 4,1 100 105

Paris-Match 368,7 3,9 371,3 3,9 388,9 4,1 101 105

Moustique (ex-Télémoustique) 358,9 3,8 364,1 3,8 385,9 4,1 101 108

Le Soir Magazine 342,7 3,6 347,4 3,6 395,4 4,2 101 115

Public 205,7 2,2 205,7 2,2 220,6 2,3 100 107

TV News 198,7 2,1 199,7 2,1 207,1 2,2 101 104

Deuzio 159,9 1,7 159,9 1,7 159,9 1,7 100 100

Victoire 151,2 1,6 151,2 1,6 154,8 1,6 100 102

Focus le Vif 145,2 1,5 147,5 1,5 153,7 1,6 102 106

Point de Vue 133,1 1,4 134,3 1,4 137,8 1,4 101 104

Telepocket 114,8 1,2 115,4 1,2 115,4 1,2 101 101

Le Sillon Belge 85,2 0,9 85,2 0,9 88,7 0,9 100 104

Dimanche 81,4 0,9 82,3 0,9 82,3 0,9 101 101

Essentielle (La Libre Essentielle) 68,5 0,7 68,5 0,7 72,7 0,8 100 106

Sport/Foot Magazine + Sport/Voetbal Magazine 570,5 6,0 589,0 6,2 674,9 7,1 103 118

Weekend Le Vif 252,2 2,6 254,3 2,7 270,8 2,8 101 107

Trends/Trends-Tendances 178,8 1,9 191,3 2,0 248,5 2,6 107 139

Netto+Mon Argent 109,5 1,2 117,8 1,2 207,1 2,2 108 189

Sabato NL+FR 88,3 0,9 91,7 1,0 93,7 1,0 104 106

Paper Paper+digital Brand Index to paper
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blijft er beperkt tot 3%. En een meerderheid van de titels (27/42) wint 

niets bij met deze indicator. De visie “total brand” doet de volgende 

tijdschriften het meeste lezers bijwinnen: AutoWereld, Ik ga bouwen/je 

vais construire, Menzo, Vitaya, Tu Batis, je Rénove/Beter (Ver)Bouwen, 

Ché en Moto & Loisirs, dus een meerderheid van tijdschriften met zeer 

specifieke onderwerpen. Daarentegen vertonen 11 maandbladen exact 

hetzelfde bereikniveau “total brand” versus “paper”. 

Adults 12+, readers last period 

  

Title 2013 thd 2013 % 2013 thd 2013 % 2013 thd 2013 % Paper+digital Brand

Libelle Lekker 544,4 5,7 549,2 5,8 590,6 6,2 101 108

Goed Gevoel 535,7 5,6 535,7 5,6 567,2 6,0 100 106

VAB Magazine (ex-Uit) 447,7 4,7 452,0 4,7 492,6 5,2 101 110

Touring Explorer Nl 360,5 3,8 362,0 3,8 391,7 4,1 100 109

Feeling 319,1 3,4 320,5 3,4 332,4 3,5 100 104

Eos 306,4 3,2 309,7 3,3 344,1 3,6 101 112

Okra Magazine 289,8 3,0 289,8 3,0 289,8 3,0 100 100

Vitaya 235,3 2,5 237,4 2,5 276,7 2,9 101 118

Brieven aan Jonge Ouders 193,3 2,0 193,3 2,0 193,3 2,0 100 100

AutoWereld 176,6 1,9 180,7 1,9 257,6 2,7 102 146

Ché 154,2 1,6 154,2 1,6 180,3 1,9 100 117

MO*Mondiaal Magazine 150,5 1,6 153,6 1,6 169,9 1,8 102 113

Grande Nl 150,2 1,6 150,2 1,6 163,1 1,7 100 109

Vrouwen met vaart 149,3 1,6 149,3 1,6 149,3 1,6 100 100

Elle Belgie 142,2 1,5 142,4 1,5 161,3 1,7 100 113

Pasar (ex Kreo) 126,4 1,3 126,4 1,3 126,4 1,3 100 100

Motoren & Toerisme 125,6 1,3 127,2 1,3 141,2 1,5 101 112

Femma (ex Vrouw en Wereld) 112,7 1,2 112,7 1,2 112,7 1,2 100 100

Psychologies  Nl 108,5 1,1 108,5 1,1 119,2 1,3 100 110

Marie-Claire Vl 78,1 0,8 78,4 0,8 78,4 0,8 100 100

Menzo 53,6 0,6 53,6 0,6 63,2 0,7 100 118

Omtrent 50,6 0,5 50,6 0,5 50,6 0,5 100 100

Top Santé 495,1 5,2 501,1 5,3 551,1 5,8 101 111

Be TV Magazine 419,9 4,4 419,9 4,4 470,4 4,9 100 112

Touring Explorer Fr 345,1 3,6 346,3 3,6 381,9 4,0 100 111

Gael 258,3 2,7 260,0 2,7 275,7 2,9 101 107

Elle Fr 215,6 2,3 215,6 2,3 237,0 2,5 100 110

Marie-Claire Fr 174,5 1,8 177,6 1,9 177,6 1,9 102 102

Art & Décoration 166,4 1,7 166,4 1,7 166,4 1,7 100 100

Psychologies 164,6 1,7 166,9 1,8 184,8 1,9 101 112

Elle Décoration 106,7 1,1 106,7 1,1 106,7 1,1 100 100

Moto & Loisirs 99,6 1,0 103,0 1,1 115,5 1,2 103 116

Parents 69,3 0,7 69,3 0,7 69,3 0,7 100 100

L'Evénement 52,1 0,5 52,1 0,5 52,1 0,5 100 100

Nest Nl+Fr 490,9 5,2 490,9 5,2 513,6 5,4 100 105

Plus Magazine 381,3 4,0 384,8 4,0 419,3 4,4 101 110

Feeling Wonen+Gaël Maison 261,2 2,7 264,5 2,8 279,1 2,9 101 107

Actief Wonen/Déco Idées 223,2 2,3 223,2 2,3 254,1 2,7 100 114

Tu Batis, je Rénove/Beter (Ver)Bouwen) 183,2 1,9 183,2 1,9 215,3 2,3 100 118

Ik ga bouwen, je vais construire 181,8 1,9 181,8 1,9 217,8 2,3 100 120

Royals Nl+Fr 152,1 1,6 152,1 1,6 156,6 1,6 100 103

Ambiance Culinaire Nl+Fr 141,9 1,5 143,1 1,5 156,6 1,6 101 110

Paper Paper+digital Brand Index to paper
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Tot slot vertonen de tweemaandelijkse titels van de CIM 2013 af en toe 

aanzienlijke uitbreidingscijfers wanneer de “total brand” in aanmerking 

wordt genomen: zie Autogids dat er in deze vorm 50% aan nettolezers bij 

wint, of Moniteur Automobile dat er met 32% op vooruit gaat ten opzichte 

van de papieren versie. Hier treffen wij ook een titel “Data News” aan die 

pas de publicatiedrempel haalt wanneer alle bereikvormen ervan - papier, 

digitale versies en website – samengevoegd worden. 

Adults 12+, readers last period 

 

 

In het tijdschriftenuniversum leidt de bijdrage van de digitale lezers niet 

noodzakelijk tot sterke profielwijzigingen tegenover de “papieren” lezers. 

Dat komt in ieder geval tot uiting uit de onderstaande analyse van de 

overeenkomsten, die de titels van weekbladen en van tweemaandelijkse 

tijdschriften weergeeft die het grootste aantal digitale lezers opleveren. In 

bepaalde gevallen is het profiel “paper” versus “exclusive digital” 

nagenoeg identiek (Sport Magazine is hiervan het duidelijkste voorbeeld). 

De effecten van de verjonging of signatuurwijziging, bijvoorbeeld in 

termen van sociale status of gezinssamenstelling, zijn veel minder 

duidelijk dan wat wij konden waarnemen in het meer homogene 

universum van de dagbladlezers (zie hierboven). 

Title 2013 thd 2013 % 2013 thd 2013 % 2013 thd 2013 % Paper+digital Brand

De Bond 447,8 4,7 447,8 4,7 447,8 4,7 100 100

Moniteur Automobile 193,1 2,0 196,1 2,1 254,6 2,7 102 132

Autogids 171,0 1,8 176,3 1,9 256,7 2,7 103 150

Le Ligueur 145,8 1,5 145,8 1,5 151,6 1,6 100 104

Zo Magazine 82,0 0,9 82,0 0,9 82,0 0,9 100 100

Clickx Magazine 68,5 0,7 72,0 0,8 72,0 0,8 105 105

Data News 86,8 0,9 NA NA

Paper Paper+digital Brand Index to paper
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Gratis pers: voorlopige conclusies 

De gratis pers is onvolledig in de publicatie van de eerste gegevens van de 

CIM Persstudie 2013. Een ernstig voorval in het veldwerk van de studie 

heeft immers de normale planning dooreen gegooid. TNS Media en het 

CIM hebben vastgesteld dat de filtervraag inzake het totale bereik van de 

“push” verdeelde pers (groep Streekkrant, groep Vlan, Passe-Partout, dat 

intussen Rondom/Proximag was geworden) van december 2012 tot mei 

2013 werd gesteld zonder de logo’s die waren voorzien in het normale 

enquêteformulier. Aangezien een onderwaardering werd voorzien van het 

bereik van de betrokken titels, werden analyses uitgevoerd en 

correctievoorstellen geformuleerd. Corelio (Rondom/Proximag) koos 

ervoor geen correctie uit te voeren en de volgende editie in maart 2014 af 

te wachten om het bereik van zijn “new look”-titels bekend te maken aan 

de markt. De overige uitgevers namen van hun kant uiteenlopende 

houdingen aan: de groep Vlan vroeg de voorgestelde correctieprocedure 

uit te voeren, terwijl Roularta (Streekkrant) ervoor opteerde zijn 

bereikcijfers zonder correctie te publiceren. Blijkbaar was er onvoldoende 

tijd om die keuzes toe te passen en dus is de gratis pers zoals die in 

onderstaande tabel wordt weergegeven, onvolledig.  
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De in deze fase aanwezig titels zijn in geringe mate – zelfs niet – 

betrokken door de bereikuitbreiding als gevolg van digitale versies.  

Adults 12+, readers last period 

De bioscoop blijft relatief stabiel 

Wat de bioscoop betreft, kunnen wij ons afvragen of de vergelijking met 

het verleden mogelijk of wenselijk is. In ieder geval is het specifieke 

enquêteformulier voor de bioscoop niet veranderd (wat niet het geval is 

voor de pers). Met 528.000 personen die aangeven dat zij minstens één 

keer tijdens een gemiddelde week naar de bioscoop gaan, vertoont het 

medium een relatieve bestendigheid. De penetratie die het van jaar tot 

jaar toegewezen krijgt, is overigens opmerkelijk coherent.

 

Volgens sommigen zou het tot elf maanden beperkte veldwerk wel eens in 

het nadeel hebben kunnen spelen van het bioscoopbereik. Een groot 

aantal interviews voor de maanden juli-augustus (groter dan gewoonlijk, 

want de achterstand moest worden goedgemaakt) kan een invloed 

hebben gehad op de meting van het regelmatige bezoek aan de 

bioscoopzalen. De tendens over meerdere jaren toont evenwel aan dat het 

Title 2013 thd 2013 % 2013 thd 2013 % 2013 thd 2013 % Paper+digital Brand

De Zondag 1.554,8 16,3 1.557,0 16,4 1.569,7 16,5 100 101

7 Dimanche 608,7 6,4 608,7 6,4 610,9 6,4 100 100

Steps City Magazine 572,0 6,0 573,2 6,0 581,5 6,1 100 102

Zone Magazines 512,8 5,4 512,8 5,4 544,9 5,7 100 106

Agenda 56,1 0,6 NA NA

Paper Paper+digital Brand Index to paper
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effect van de 11 maanden veldwerk in plaats van 12 maanden veldwerk 

niet zeer groot is.  

Wordt vervolgd 

Gelukkig zijn er niet alleen maar historische ontwikkelingen te analyseren 

of methodologische aanpassingen te beschrijven. Zonder dit alles zou 

deze nieuwe CIM Pers 2012-2013 enorm saai zijn! De duplicaties en 

gekruiste profielen van de verschillende versies van de perstitels zullen in 

een nabije toekomst ongetwijfeld een onderwerp van analyses, zelfs van 

ontdekkingen vormen (wij zijn er al mee begonnen !). En vervolgens 

verwachten wij van de uitgevers –vooral van de dagbladuitgevers – dat zij 

verkoopprocedures voor reclame invoeren die papier en digitaal werkelijk 

combineren, want zij willen naar eigen zeggen de Belgische markt ervan 

overtuigen om voor de pers de “paper+digital versions” aan te wenden als 

referentiewaarde voor de mediaplanning (de “currency”). 

Het blijft ook wachten op een meer volledig beeld van de gratis pers, dat 

in deze fase nog onvolledig is, en ook een betere kijk op de lectuur ‘week 

versus weekend’ van de dagbladpers, die eveneens voor binnenkort is 

aangekondigd. 

 

 

 

 

 

 


