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Meer dan 60% van de gezinnen in 

het CIM TV-panel heeft intussen 

digitale tv. De meeste recente digitale 

decoders bieden ook de mogelijkheid 

om uitgesteld tv te kijken, wat door 

de operatoren (Telenet, Belgacom, 

Voo en de anderen) maar al te graag 

wordt uitgespeeld als troef. 

 

 

Toch wordt er niet (of nog niet ?) massaal uitgesteld 

tv gekeken. Gemiddeld 11 minuten per dag bij de 

Nederlandstalige deelnemers en 7 minuten per dag bij 

de Franstaligen   (ofwel respectievelijk 5% en 4% van 

de totale kijktijd). Bovendien is deze gemiddelde tijd vrij 

onregelmatig verspreid, want meer dan 80% van het  

TSV-volume is voor rekening van de ‘grote verbruikers’.

time-shifted viewing (tSV) :    
een ongelijkmatig verspreid fenomeen

in een notendop

• Vanuit technisch standpunt is digitale televisie vandaag de dag massaal aanwezig in het CM TV-panel 

(meer dan 60% van de gezinnen).

• Toch blijkt uitgesteld kijken – een van de troeven van digitale televisie – nog niet wijdverbreid te zijn : 

maximaal 15% van de totale kijktijd bij de Nederlandstalige ‘heavy time-shifters’, de meest fervente 

gebruikers.

• Bovendien is time-shifted viewing zeer ongelijkmatig verspreid : de ‘heavy time-shifters’ (1/3 van de 

gebruikers) vertegenwoordigen meer dan 80% van het totale volume.

• Het ligt wel niet voor de hand om het profiel van deze fervente TSV-gebruikers te schetsen : net zoals voor 

de andere gebruikers van time-shifted viewing zijn hun sociaal-demografische kenmerken nogal vaag.

1 ATV, all users timeshift viewing, 30/08-26/09/2010, verschil tussen consumptie ‘live’ en ‘live+6’.
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In de onderstaande grafiek ziet u dat de penetratie van digitale 

televisie hoger ligt in het noorden van het land. Interessant is wel 

dat het aantal personen die niet uitgesteld kijken (‘no shift viewing’) 

(lichtjes) hoger ligt in het noorden (bijna een kwart, tegenover 

ongeveer een vijfde bij de Franstaligen).

Op basis van het TSV-gebruik tijdens 4 weken op het einde van 

de zomer van 2010 hebben we 3 groepen van ongeveer dezelfde 

grootte gedefinieerd.

CIM TV breakdown by timeshift  
viewing behaviour

De ‘heavy time-shifters’ tekenen voor 

de grootste penetratiepercentages (met 

respectievelijk 63% en 48% in de twee 

taalgebieden) en met een gebruiksduur 

van meer dan een uur per dag 

(respectievelijk 88 en 74 minuten).

Daartegenover staan er weinig ‘light time-shifters’: 12% en 11% 

dagelijkse reach, een gemiddelde gebruiksduur van 13 minuten 

(noorden) en 3 minuten (zuiden).
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Daily volume timeshift viewing

time-shifted viewing :  
een duidelijkere segmentatie dan bij het ‘klassieke’ tv-kijken 

De bovenstaande grafiek geeft het al aan : de ‘heavy time-shifters’ 

trekken het gemiddelde naar boven. Zowel op het vlak van 

penetratie als wat betreft gebruiksduur (ATS) zitten de ‘medium 

TSV’ vrij ver verwijderd van het ‘All TSV’-gemiddelde.

Het is duidelijk dat een klein aandeel van de TSV-gebruikers zeer 

zwaar doorweegt in de cijfers : terwijl de ‘heavy’ gebruikers slechts 

1/3 van de bestudeerde populatie vertegenwoordigen, zijn ze 

goed voor meer dan 80% van het totale TSV-volume in de twee 

taalgebieden. De ‘medium’ gebruikers nemen slechts 14% en 11% 

van ditzelfde volume voor hun rekening.

Het aandeel ‘light’ gebruikers in het TSV-volume is verwaarloosbaar.
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Time-shifted viewing zorgt dus voor een 

zeer duidelijke segmentatie, wat niet het 

geval is voor het ‘klassieke’ tv-kijken : terwijl 

bij time-shifted viewing 1/3 van de populatie 

meer dan 80% van het volume inneemt, 

is de tv-consumptie meer verspreid. Zo 

tekenen de ‘heavy viewers’ (een derde van de kijkers) voor ‘slechts’ 

2/3 van het kijkvolume, terwijl de ‘medium viewers’ (eveneens een 

derde) goed zijn voor een kwart van de totale consumptietijd. De 

grote verbruikers halen ook hier dus het gemiddelde naar boven, 

maar wel minder uitgesproken dan bij time-shifted viewing.

Timeshift behaviours overview

Total TV viewing behaviour overview
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Toch even relativeren : zoals de onder- 

staande grafiek toont, vertegenwoordigt 

time-shifted viewing zelfs bij de meest  

fervente ‘time-shifters’ een klein aandeel 

(15% bij de Vlaamse ‘heavy time-shifters’, het meest fervente  

TSV-segment van de populatie). In de andere segmenten van 

de populatie speelt time-shifted viewing nauwelijks een rol van  

betekenis.

Timeshift viewing vs total TV consumption

een vrij 
onduidelijk profiel

De profielen van de verschillende TSV-

gebruikers zijn moeilijk te onderscheiden. 

Het ligt niet voor de hand om een massa 

‘heavy’, ‘light’ of ‘no shift’-gebruikers te  

vinden in een segment van de populatie.

Toch zijn er enkele selectiviteitsdomeinen,  

zoals blijkt uit de twee onderstaande  

grafieken.

Zo vinden we aan Vlaamse zijde eerder ‘heavy time-shifters’ met 

de volgende kenmerken : vrouwen en aankoopverantwoordelijken, 

beroepsactief, 35-44 jaar met een hoog diploma, woonachtig in 

gezinnen met kinderen en deel uitmakend van de meer begoede 

sociale lagen.

De ‘light time-shifters’ delen enkele kenmerken met de ‘heavy’ 

gebruikers: een hoog opleidingsniveau, beroepsactief en ook 

behorend tot sociale lagen 1 en 2. Ze verschillen wel in leeftijd: 

ofwel zijn ze jonger (<12, 25-34) ofwel iets ouder (45-54).
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In het zuiden van het land vinden we de 

‘heavy time-shifters’ terug in een zeer brede 

leeftijdsgroep (25-64), voornamelijk in 

gezinnen met kinderen, met een intellectuele 

baan (‘white collar’), maar eerder een 

diploma hoger secundair onderwijs.

De ‘light time-shifters’ zijn jong (<12 en 

25-44) en wonen eveneens in gezinnen 

met kinderen. Deze personen zijn 

beroepsactief, hebben eerder een diploma 

hoger onderwijs en behoren tot de meest 

begoede sociale lagen 1 en 2.

De ‘medium time-shifters’ werken vaker in 

ambachtelijke bedrijfstakken of nijverheid, 

hebben eerder een diploma van hoger 

secundair onderwijs en maken deel uit van 

sociale lagen 5 en 6. We vinden ze bij de 

-12-jarigen en ook vaak in de leeftijdsgroep 

van 35 tot 54 jaar. 

Zoals in Vlaanderen vertonen de ‘medium’ gebruikers een duidelijker 

profiel: we vinden ze vooral terug onder de jongeren (<12), ze 

studeren nog (selectiviteit op opleidingsniveau beperkt tot lager 

onderwijs) en behoren tot de lagere middenklassen 5 en 6.

Personen die niet uitgesteld kijken, vertonen weinig duidelijke 

kenmerken, maar wel een zekere affiniteit met criteria zoals : 

mannelijk, 12 tot 24 jaar, woonachtig in grote gezinnen.

Personen uit gezinnen met digitale tv, maar die niet uitgesteld 

kijken, vinden we ten slotte eerder in sociale lagen 3 en 4, bij de 

12- tot 24-jarigen en bij mensen met een diploma hoger secundair 

onderwijs.

Profile TV timeshifters
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een momentopname   
op een moment ‘t’

Uiteraard is deze analyse een moment- 

opname van een fenomeen dat ongetwijfeld 

snel zal evolueren. Time-shifted viewing 

betekent een grote vooruitgang voor de 

Belgische televisiekijker, die zeker gebruik 

zal maken van deze nieuwe techniek. 

Maar het lijkt voorbarig om nu al te stellen 

dat lineaire televisie (een tijdschema met  

programma’s die elkaar op min of meer vaste tijdstippen 

opvolgen) gedoemd is om te verdwijnen. De lancering van nieuwe 

technologieën kan een fenomeen zijn dat zich langzaam doorzet, 

maar dat is niet altijd zo : bij de volgende studie zal de curve van de 

invoering ons al veel meer vertellen. Wat vandaag wel in de lift zit, 

zijn de technische mogelijkheden, ofwel de mate waarin Belgische 

gezinnen beschikken over uitrusting voor digitale tv. Waar dit verhaal 

naartoe gaat, dat zal de toekomst uitwijzen.

Profile TV timeshifters


