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DE NIEUWE GEBRUIKSWIJZEN VAN TV EN RADIO 

Hoewel ze niet altijd voorop lopen om innovaties op te volgen, toch 
kunnen wij dankzij de CIM-studies bepaalde tendensen analyseren op het 
vlak van een “ander” gebruik van de “klassieke” audiovisuele media. Zo 
kan aan de hand van de laatste van de drie afspraken in 2014, met name 
de recente CIM Radio “Golf 2014-3”, een overzicht over verscheidene 
jaren worden opgesteld van de “video capable devices” bij de televisie en 
kan onder meer worden onderzocht hoe het luisteren naar de radio via het 
internet zich ontwikkelt. 
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• Bij de radio-ontvangtoestellen wordt de ingebouwde 

autoradio in 2014 het vaakst vermeld. Daarmee laat hij het 

klassieke radiotoestel thuis achter zich.  

• Intussen wint de online radioconsumptie aan terrein en 

bedraagt nu 5% van het door het CIM gemeten volume.  

• Voor het luisteren naar de radio neemt het aantal 

verschillende gebruikte toestellen toe, maar daarbij stijgt de 

duur van de gecumuleerde consumptie niet echt: wij kunnen 

dus spreken van een – zij het lichte - fragmentering. 

• Voor het bekijken van tv-programma’s gaat de voorkeur bij 

het gebruik van andere toestellen dan de klassieke ontvanger 

uit naar de mobiele “devices”: de Belgen verkiezen de 

draagbare pc en de tablet, zowel in het noorden als in het 

zuiden van het land. 

• Daarnaast gaat de uitrusting van de Belgen op het vlak van 

“video capable devices” erop vooruit: wij komen in de buurt 

van 4 schermen per persoon. 

• Algemeen beschouwd lijken de Franstaligen meer 

aangetrokken te zijn door de niet-conventionele 

gebruikswijzen van de tv-ontvanger (het zogenaamde “other 

screen usage”) en “on demand” radio, zoals de podcasts of 

het uitgesteld luisteren naar audioprogramma’s. 



 February 25, 2015 
 

Newsletter on media, communication & more 
 

2 

Radio: geleidelijke veranderingen in een stabiele 

wereld 

Uit de laatste gegevens van de studie CIM Radio over de luisterduur per 

individu komt bij een vergelijking op korte termijn een relatieve stabiliteit 

naar voren. Wordt een ruimer perspectief gehanteerd, dan stellen wij 

evenwel een bepaalde erosie vast. Die is vooral zeer duidelijk bij de 

allerjongsten: in 2005 bedroeg hun luisterduur bijna 3 uur in het noorden 

van het land (172 minuten per dag), maar die is met 1/4 uur afgenomen 

(158 minuten). In het zuiden telden wij een tiental jaar geleden nog meer 

dan twee uur, tegenover iets meer dan anderhalf uur (100 minuten) in 

2014. Globaal genomen lijkt de radio aan Franstalige kant iets meer in 

dalende lijn te gaan, maar zelfs daar is de vastgestelde daling beperkt. 

 

Tegelijk, maar over een kortere periode, wijzen de verklaringen van de 

respondenten van de radiostudie over de manier van luisteren en de 

gebruikte toestellen op een reeks kleine ontwikkelingen. 
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North %    

 
 

 

2014 

 

South %    

 

 

2014 

 
* Tablet 2012 = wave 2012-3 only 
** TSL = time shift listening 

 

 

De twee belangrijkste ontvangstmiddelen blijven vanzelfsprekend – en 

veruit – het klassieke toestel (“radio set”) en de ingebouwde autoradio. 

Deze laatste is trouwens zowel in het noorden als in het zuiden de 

ontvangstwijze geworden die de respondenten van de radiostudie het 

vaakst vermelden. Wij kunnen eveneens vaststellen dat de verschillende 

mobiele “devices” in toenemende mate worden gebruikt: wij hebben het 

dan natuurlijk over de autoradio, maar ook over het luisteren via de 

mobiele telefoon, om nog maar te zwijgen van de tablet.  
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Hoewel ze van secundair belang 
blijven, is het gebruik van 
“huishoudtoestellen” zoals de 
televisie en de pc ook gestegen. In 
feite kent de radio een relatieve 
technologische stagnatie in zijn 
manieren van uitzenden (sinds de 
jaren 1980 is het voornaamste en 
vrijwel enige kanaal de analoge 
FM). Intussen is de manier van 
ontvangst echter gevarieerder aan 
het worden: het aantal toestellen 
dat wordt gebruikt om radio-
uitzendingen op te vangen lijkt toe 
te nemen. Daarbij breken de 
digitale media door: als we de zeer 
zeldzame DAB radio-ontvangers 
buiten beschouwing laten, zijn 
smartphones, televisie en tablets 
voor radio-ontvangst immers 
afhankelijk van gegevens die via 
het internet en de kabel worden 
doorgestuurd 

Niet alleen de “hardware” 
ontwikkelt zich, maar ook de 
consumptiewijzen: het “live” 
luisteren naar de radio via het 
internet en de “on demand” 
manieren van luisteren, zoals de 
podcasts en het uitgesteld 
luisteren, gaan in stijgende lijn. 
Deze twee vormen van “à la carte” 
radioconsumptie nemen het sterkst 
toe in het zuiden van het land. Uit 
de analyse van het profiel van de 
“podcast”- en “TSL”-gebruikers 
blijkt overigens dat de jonge 
luisteraars er de meest fervente 
gebruikers van zijn.  
Kortom, de luisterduur blijft 
stabiel of loopt licht terug, maar 
deze radioconsumptie spreidt 

zich over een geleidelijk 
toenemend aantal 

verschillende ontvangers uit en 
in een bepaald aantal nieuwe 
vormen. 

Naast de verklaringen tijdens face-to-face interviews, wordt het luisteren 

naar de radio via het internet ook nauwkeurig gemeten, per kwartier en 

per zender (zie hieronder: een uittreksel uit het papieren luisterdagboekje 
1) waardoor het mogelijk is de live streaming van de verschillende zenders 

zeer precies te reconstrueren. 

 

                                    
1 Verderop is een zeer korte methodologische samenvatting te vinden onder “Nadere gegevens over 
de CIM Radio”. 
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In 2014 nam het internet ± 5% van het totale luistervolume voor 

de radio in en vertoonde daarbij een vrijwel ononderbroken stijgende 

lijn. 

 

Concreet betekent dit dat er bij de Vlaamse luisteraars op het totaal van 

de gemiddeld 212 minuten radioconsumptie per dag 11 minuten aan de 

radio via het internet konden worden toegeschreven, waarvan de 

meerderheid thuis werd geconsumeerd (7 minuten in de categorie 

“home”, tegen 3 op het werk). De “offline” consumptie van de 

Nederlandstalige luisteraars vindt in de eerste plaats thuis plaats (113 

minuten per dag), op het werk (41 minuten, ongeveer 1/5) en in de auto 

(33 minuten). Aan Franstalige kant is het internet goed voor een 

luisterduur van 7 minuten per dag, waarvan het merendeel (4 minuten) 

thuis. In 2014 is dit eveneens de belangrijkste plaats voor de “offline” 

radioconsumptie, met 83 minuten, gevolgd door de auto (27 minuten) en 

het werk (20 minuten). 
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Radioconsumptie via het internet is dus een verschijnsel dat aan terrein 

wint, maar wel beperkt blijft in absolute cijfers. Dat blijkt uit onderstaande 

grafieken: zowel in de week (maandag-vrijdag) als in het weekend lijkt 

het online luisteraandeel ’s avonds sterk toe te nemen, wanneer de totale 

radioconsumptie daalt. 

 

Het profiel van de radioconsumptie via het internet is enigszins 

verrassend: minder jong dan wij zouden kunnen verwachten, maar 

geconcentreerd bij de actieve leeftijdsgroepen, de sociale categorieën 1 

tot 4 (de meest begunstigde helft) en de mensen die in een gezin van ten 

minste 3 personen wonen, dus in een gezin met kinderen.  
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Wat de leeftijd betreft, is er een dualiteit: de min 25-jarigen zijn a priori 

het meest selectief bij het gebruik van het internet om naar de radio te 

luisteren. Als wij evenwel de luisterduur in aanmerking nemen, zoals 

hierboven, blijkt de leeftijdsgroep van 25 tot 54 jaar het meest 

“verknocht” te zijn aan “offline” radio. Komt dat doordat de jongeren 

bovendien veel waarde hechten aan “on demand” luisteren en bijgevolg 

veel ruimer gebruik maken van de radio? 

Op naar vier schermen per persoon 

De studie CIM Radio vormt ook een goudmijn aan inlichtingen over… de 

audiovisuele uitrusting! Zo kunnen wij de tv-infrastructuur meten van de 

gezinnen (inclusief het analoge versus het digitale ontvangsttype, kabel of 

satelliet versus telefoonlijn, en ook de operator) of, zoals hieronder, van 

de individuele personen. Net zoals ook de (vermelde) beschikbaarheid kan 

worden gemeten van de “video capable devices” 2 waarmee naar een 

video of zelfs naar televisie kan worden gekeken: draagbare of vaste 

computers, touchscreen tablets die al dan niet op het mobiele internet (3G 

of 4G) zijn aangesloten, smartphones of zelfs draagbare consoles (als 

voorbeelden vermeldt de vragenlijst de PSP of de DS van Nintendo). Als 

wij al die toestellen samentellen, merken wij dat de Nederlandstalige Belg 

                                    
2 Cf Geert WELLENS, Leo NEELS, Dirk WAUTERS & Jo CAUDRON. Het nieuwe tv-kijken. Een 
positieve kijk op televisie in Vlaanderen. Het model Vlaanderen Inc. Lannoo Campus, 2014, p.48. 
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eind 2014 over bijna 4 verschillende schermen beschikt, iets meer dan 

zijn buur in het zuiden die gemiddeld 3,5 schermen telt. 3  

 

Zoals wij zien is dit aantal beschikbare schermen een waarde in 

ontwikkeling. Als dat wordt bevestigd, zou de voorliefde van de Belgen 

voor smartphones  (+29% in 2014 ten opzichte van het voorgaande jaar 
4) op zich al snel het aantal op gemiddeld 4 schermen moeten brengen.   

 

                                    
3 Met andere methodes bij de informatie-inzameling en ook enigszins in de berekeningen (een 
televisie in het gezin wordt slechts eenmaal gerekend) geeft de studie Digimeter 2014 van Iminds een 
gemiddelde van 3,5 schermen per gezin voor de personen van minstens 15 jaar. Deze cijfers zijn 
beperkt tot Vlaanderen. Bron: http://www.iminds.be/nl/inzicht-in-digitale-technologie/digimeter. 
4 « Quelque 2,8 millions de smartphones vendus en 2014. Et ce n’est pas fini… [Zo’n 2,8 miljoen 
smartphones verkocht in 2014. En het is niet gedaan…]», l’Echo 19/02/2015. De voor 2015 geraamde 
groei is minder groot (+15%) maar blijft aanhoudend sterk. 
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Bij tv op “video capable devices” is de mobiliteit 

belangrijk 

Waarvoor dienen al die verschillende toestellen? Om toegang te krijgen tot 

het internet, of tot tv-programma’s. Daarom gaat een van de vragen die 

in het kader van de CIM Radio worden gesteld over de frequentie van het 

kijken naar ‘tv-content’ (“volledige tv-programma’s of framenten, die live 

of uitgesteld bekeken worden”) via verschillende “video capable”-

toestellen: computers, smartphones, tablet of spelconsole. 

Zowat een respondent op zes verklaart op deze manier naar tv-

programma’s te kijken, naast het gewone televisietoestel. Een waarde die 

in de afgelopen 3 jaar langzaamaan is gestegen, vooral onder invloed van 

het sporadisch kijken, aangezien het dagelijks kijken lijkt af te nemen. 

 

Het toestel dat – “buiten het klassieke tv-toestel” - het vaakst wordt 

gebruikt om tv-programma’s te bekijken, is de draagbare computer, 

gevolgd door de tablet. De vaste computer scoort minder goed: de 

consument blijkt duidelijk de mobiliteit van het “device” te verkiezen… en 

de grootte van het scherm, want de smartphone wordt in ieder geval vrij 

weinig gebruikt voor tv-programma’s. 
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Het is geen verrassing dat de sociaaldemografische profielen van de 

gebruikers van andere schermen vooral bij de jongste bevolkingsgroepen 

terug te vinden zijn: voornamelijk bij de min 35-jarigen, maar het gedrag 

blijft selectief tot 44 jaar. Wij hebben het ook over een actieve 

beroepsbevolking die tot de begunstigde sociale groepen behoort en in 

gezinnen met kinderen woont.  
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Wat de uitrusting betreft wordt vaker naar tv-programma’s gekeken in 

gezinnen met een gediversifieerde “video capable” infrastructuur. Vreemd 

genoeg stellen wij vast dat hoe meer televisietoestellen er in het 

gezin zijn, hoe groter de neiging lijkt om tv te kijken… op andere 

schermen! Een andere belangrijke determinant is de aanwezigheid van 

een of meerdere tablets in het gezin. Kortom, hoe groter de keuze aan 

toestellen, hoe gediversifieerder het gebruik . 

 

Hiermee is het dossier “andere schermen” verre van afgesloten: het 

gebruik van “niet-conventionele” toestellen om tv-programma’s te 

bekijken is een eerste inlichting. Er ontbreken nog andere, eveneens 

belangrijke, elementen: hoe lang duurt dit gebruik? Wat is de verhouding 

tussen de “live”-programma’s op het tv-scherm en datgene wat op “het 

andere scherm” wordt bekeken 5? Wat houdt het meest de aandacht vast? 

 

                                    
5 Een Franse studie onderscheidde twee mogelijke gedragsvormen met het multischerm: de 
opeenstapeling, namelijk gelijktijdig gebruik maken van een tv-toestel en een ander scherm, maar 
met een verschillende inhoud (bijvoorbeeld zijn Facebook-profiel controleren tijdens eender welke tv-
uitzending) en de complementariteit waarbij de inhoud van beide schermen identiek is of verband 
houdt met elkaar (bijvoorbeeld op een pc of tablet antwoorden zoeken voor een quiz op tv): Athur 
ANGLADE & Isabelle LE ROY « Le phénomene multi-écran. Ethnographie des usages média », 
Séminaire IREP Médias, december 2012. 
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Nadere gegevens over de CIM Radio 

Waar komen de hieronder geanalyseerde gegevens vandaan? Hun 

oorsprong ligt in de studie CIM Radio die sinds 2011 in drie golven 

verloopt: twee in de eerste jaarhelft en een laatste van eind augustus tot 

eind december. Bij elke golf worden ongeveer 8 000 respondenten face-

to-face ondervraagd. De interviewers overhandigen hen een 

luisterdagboek dat eveneens via het internet kan worden ingevuld. Het 

merendeel van de hier geanalyseerde antwoorden zijn evenwel afkomstig 

van de face-to-face rekruteringsvragenlijst. Deze gegevens zijn dus 

verkregen op basis van het grootste “offline” marktonderzoek dat in België 

wordt uitgevoerd: 24 000 respondenten op jaarbasis, die volgens de 

hoogste kwaliteitsnormen zijn geselecteerd. Sinds 2011 zijn in de face-to-

face vragenlijst geleidelijk enkele nieuwigheden opgenomen: de “devices” 

voor het luisteren, de radioconsumptie via het internet, maar ook vragen 

over het bezit van “video capable” uitrusting en het gebruik ervan. Het 

zijn die gegevens die hier werden benut. 

 

Alleen de gegevens betreffende de radioconsumptie via het internet 

komen uit de luisterdagboeken: wij hebben het momenteel over iets meer 

dan 5 500 eenheden, waarbij elk dagboek verslag uitbrengt over het 

luistergedrag naar de radio gedurende een week, per kwartier, zender, 

wijze (al dan niet internet) en plaats van het luisteren. 
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« ATAWAD » 

Hoewel de veranderingen in de tv- 
en radioconsumptie (momenteel) 
niet zo groot zijn, is de richting 
ervan wel duidelijk: die wordt “Any 
Time AnyWhere Any Device” 
(acroniem “ATAWAD”) genoemd. 
Elk van deze aspecten komt 
immers duidelijk tot uiting in de 
gegevens die het CIM ons 
verstrekt. 

 

Eerst en vooral hebben de 
hierboven vastgestelde 
ontwikkelingen minstens één 
gemeenschappelijk punt: een 
streven naar mobiliteit. Zo is de 
autoradio het “device” voor radio-
ontvangst dat het vaakst wordt 
vernoemd. Ook radio via de 
smartphone wint aan terrein. Bij de 
televisie scoren laptops en tablets 
goed. Dit zijn toestellen waarmee, 
zelfs binnen het gezin, om het 
even waar naar tv kan worden 
gekeken, tegelijkertijd of ter 
vervanging. U zei toch 
“anywhere”? 
 

Het is minder zichtbaar in de gegevens van CIM Radio, maar de afgelopen 

jaren is ook de tendens “anytime” bij de tv-consumptie enorm 

toegenomen. Zo bedroeg het uitgesteld kijken of “time shift viewing” 2 

minuten per dag (of 1% van het totale kijkvolume) in 2009, maar vijf jaar 

later is dat opgelopen tot dagelijks een twaalftal minuten (of 

respectievelijk 7% - in het noorden - en 5% - in het zuiden- van de totale 

kijktijd naar tv). Dat komt neer op een zesvoudige toename! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tot nu toe hadden wij het hier over de “andere 
toestellen” om naar tv te kijken en naar de 
radio te luisteren, maar uit onderstaande 
grafiek blijkt dat het tv-scherm in sterk 
toenemende mate ook voor andere activiteiten 
wordt gebruikt dan voor het tv-kijken: dat is 
het zogenaamde “other screen usage”, met 
onder meer het kijken naar dvd’s (of soms nog 
video’s), de functies eigen aan digitale tv, van 
het type EPG of interactieve functies, het 
visualiseren van spelconsoles en andere 
toepassingen, enz. Op vijf jaar tijd is de 
gebruiksduur van deze functies verdubbeld, 
met het Franse gewest op kop, net als bij “on 
demand” radio. In zekere zin verkrijgen wij zo 
het “any device”: 
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Kortom, wij maken een trage revolutie mee. Ze zal alle gekende 

evenwichten niet overhoop gooien. Of toch niet meteen. Het zou echter 

een grote fout zijn haar te minimaliseren: de gebruikswijzen van 

audiovisuele media veranderen. Vooral bij de uitgestelde 

consumptiewijzen (time shift viewing/listening) kan dit op termijn een 

invloed hebben op de blootstelling aan reclame in de stroom van tv- en 

radioprogramma’s, hoewel die blootstelling nu nog niet drastisch zal 

dalen. Wij moeten die veranderingen in de consumptie van audiovisuele 

media van nabij in het oog houden, want in tegenstelling tot wat bij de 

digitale toestellen gebeurt die vandaag worden ontwikkeld, zal er geen 

“rewind”-functie zijn. 

 

 


