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TV, RADIO EN DIGITALE "TOESTELLEN": MEER DAN 

GISTEREN, MINDER DAN MORGEN 

Je kunt tegenwoordig via het internet naar de radio luisteren of tv kijken 

door gebruik te maken van andere ontvangers (computer, tablet of gsm) 

dan de klassieke toestellen en door de programma's bij voorkeur 

uitgesteld te beluisteren of te bekijken (bijvoorbeeld via de podcasts) dan 

via de lineaire uitzending. De beschikbare gegevens voor België tonen aan 

dat deze gebruiksvormen daadwerkelijk meetbaar zijn, vooral bij de jonge 

consumenten, maar dat ze in deze fase beperkt blijven. In ieder geval 

vandaag toch nog, maar dat zou wel eens kunnen veranderen. 

 

In een 
notendop:  • Naast zijn voornaamste gebruik bevat de 

bereikstudie CIM Radio steeds meer informatie 

over het gebruik van digitale toestellen om naar de 

radio te luisteren of tv te kijken. 

• De studie leert ons bijvoorbeeld dat het 

luisteraandeel van de radio via het internet in 2012 

4% bedroeg... 

• … en toont tegelijkertijd aan dat het luisteren naar 

de radio via de klassieke toestellen ruimschoots in 

de meerderheid blijft, zelfs bij de jongeren. 

• Op het vlak van de televisie maakt ongeveer 6% 

van de Belgische bevolking op een gemiddelde dag 

gebruik van andere toestellen zoals een computer, 

tablet of smartphone om tv te kijken… 

• … met een bereikaandeel van 1 à 2% bij grote 

doelgroepen. Wellicht ruimere, zij het nog steeds 

marginale, verhoudingen bij de grote gebruikers 

van digitale toestellen.  

• Niettemin doet het vaak jonge profiel van de 

aanhangers van deze andere audiovisuele 

consumptiewijzen vermoeden dat hun gedrag zich 

ruimer zou kunnen verspreiden naarmate deze 

gebruikers ouder zullen worden. 
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Radio en digitaal: nog zeer beperkt 

 

Sinds 2011 heeft het CIM in zijn studie Radio verschillende vragen 

ingevoerd over de digitale alternatieven voor de klassieke methodes om 

naar de radio te luisteren via een vaste ontvanger, met inbegrip van de 

televisie, (thuis of op het werk) of via een ingebouwde ontvanger 

(bijvoorbeeld een autoradio). In eerste instantie vulden de "toestellen", 

zoals de MP3-lezer of de telefoon, en de digitale luistermethodes (podcast, 

internet rechtstreeks of uitgesteld) de vragenlijst aan. Recent, namelijk 

vanaf de golf 2012-3 (27/08-16/12/2012), werd het luisteren via de tablet 

nog toegevoegd. 
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De traditionele ontvangers bieden weerstand 

Zoals kan worden vastgesteld aan de hand van onderstaande tabel zijn de 

nieuwe methodes om naar de radio te luisteren vrij beperkt. In totaal 

gebruik laten de klassieke toestellen (vaste ontvanger en autoradio) alle 

andere toestellen ver achter zich. Deze laatste vertonen nagenoeg 

allemaal een stijgende trend. Enkel de MP3-lezer lijkt niet echt te groeien, 

maar misschien zit hij nu vaker verwerkt in de smartphones of tablets. 

In % Waves 

  2011-1 2011-2 2011-3 2012-1 2012-2 2012-3 

Radio set 77,4 76,6 75,2 75,2 75,2 75,9 

Car radio 71,7 70,4 71,5 72,2 72,1 73,2 

Radio via TV 14,5 13,3 15,1 15,7 17,1 16,8 

Web Live 14,9 14,3 15,0 15,1 15,9 15,5 

Radio via PC 13,0 12,0 13,1 13,0 13,3 12,7 

Mobile phone 5,1 4,5 5,4 5,6 6,3 6,6 

Web shifted 4,0 3,9 3,6 3,8 4,4 4,0 

Podcast 3,1 3,1 2,9 3,0 3,5 3,4 

MP3-player 3,0 3,2 3,5 3,3 3,3 2,7 

Tablet           1,0 

Source : CIM Radio 

 

Bovenstaande tabel geeft de ontwikkeling weer op basis van de nationale 

gegevens. In feite houdt het luisteren naar de radio via de digitale 

toestellen in vrij geringe mate verband met het gewest. Er wordt veeleer 

enig verschil tussen noord en zuid vastgesteld op het vlak van de 

klassieke ontvangers, met inbegrip van de autoradio, waarbij in het 

noorden veel vaker wordt verklaard dat dergelijke toestellen worden 

gebruikt, vooral dan de ingebouwde radio. Daarentegen wordt er in het 

zuiden meer via de telefoon naar de radio geluisterd, maar het blijft er 

beslist gering. 
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Het sociodemografisch profiel van de verschillende ontvangstmethodes 

(met uitzondering van de tablet: de basis van respondenten is te beperkt) 

is vrij duidelijk: het wordt in onderstaande grafiek weergegeven. De 

horizontale as stelt de leeftijd voor, maar ook het al dan niet 

conventionele karakter van de ontvangers: links de klassieke ontvangers 

met het gewone radiotoestel en de autoradio, rechts de andere methodes, 

te beginnen met de televisie en eindigend met de zuiver digitale dragers. 

De verticale as vertegenwoordigt veeleer de socio-professionele status: de 

meest bevoordeelden bevinden zich onderaan de grafiek.  

De draagbare mobiele toestellen zoals de telefoon en de MP3-lezer zijn 

duidelijk typisch voor jongeren. De autoradio is eerder kenmerkend voor 

de beroepsbevolking van middelbare leeftijd. Het uitgesteld luisteren en 

de podcasts zijn van hun kant bijzonder gericht op de personen uit de 

meest bevoordeelde sociale categorieën 1 en 2. Maar zoals wij hierboven 

al opmerkten, is deze manier om naar de radio te luisteren niet 

wijdverspreid. 
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Radio via het internet: 4% van het volume en vooral bij de 

beroepsbevolking  en de jongeren 

 
Naast de verklaarde 
informatie die via het 
face-to-face interview 
wordt verzameld, heeft 
de CIM-studie Radio 
een vraag naar 
informatie over het 
luisteren naar de radio 
via het internet 
geïntroduceerd in het 
luisterboekje dat de 
respondenten een 
week lang moeten 
bijhouden.  
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Omdat ze per kwartier wordt verzameld, is deze informatie veel 

makkelijker te gebruiken. Maar beweren dat dit gegeven weergeeft dat er 

massaal naar de radio wordt geluisterd via het internet is toch iets anders. 

Op een gemiddelde dag bereikt de penetratie van het naar de radio 

luisteren via het internet een maximum van iets meer dan 4% (terwijl 

tegelijkertijd gemiddeld 3 op de 4 Belgen naar de radio luisteren). Ook 

wat het bereikaandeel betreft ligt het cijfer op ongeveer 4% van het 

totaal: concreet luisterden wij in België in 2012 meer dan 3 uur per dag 

naar de radio, waarbij het luisteren via het internet goed was voor iets 

minder dan… 7 minuten! 

  

Daily reach % radio via 

Internet 

Internet share  

of  total radio listening 

  National North South National North South 

Wave 2011-1 3,7 4,2 2,9 3,9 4,1 2,9 

Wave 2011-2 4,1 4,3 3,8 3,9 4,1 2,8 

Wave 2011-3 3,9 4,1 3,7 3,8 3,4 2,8 

Wave 2012-1 4,2 4,6 3,6 3,8 3,3 3,7 

Wave 2012-2 4,4 4,5 4,2 3,9 4,1 4,8 

Wave 2012-3 4,4 4,5 4,2 3,8 4,0 3,8 

Source : CIM Radio 

Het aandeel van het luisteren naar de radio via het internet kan 

vanzelfsprekend schommelen. Het bedraagt gemiddeld slechts 4%, maar 

kan met drie worden vermenigvuldigd naargelang van het ogenblik van de 

dag. Zoals in onderstaande grafiek kan worden vastgesteld, zijn de 

uurschijven waarin dit aandeel zeer groot is evenwel ook die waarin veruit 

het minst naar de radio wordt geluisterd, hoofdzakelijk 's avonds en 's 

nachts. 
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Het luisteren naar de radio via het internet is typisch een aangelegenheid 

van professioneel actieve personen, maar ook van jongeren die nog thuis 

wonen. Dit alles geldt in de sociaal bevoordeelde categorieën (1 tot 4). 

Maar let wel, wij blijven in extreem lage bereikvolumes: het maximum dat 

in de hieronder nader beschreven bevolkingssegmenten werd 

waargenomen, is een onmiddellijk bereik (rating) van minder dan 0,7% 

per dag. 
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Uiteraard komt dit profiel eveneens tot uiting in de identiteit van de 

radiozenders die het meest via het internet worden beluisterd. Het zijn 

niet die met het sterkste bereik (horizontale as in de onderstaande 

grafiek), maar wel die waarvan de luisteraars veeleer behoren tot de 

categorieën die het meest naar de radio luisteren via het internet, de 

jongsten en/of de beroepsbevolking. Zo zijn in het noorden de populairste 

zenders die via het internet worden beluisterd muziekzenders met over 

het algemeen een jong profiel, met uitzondering van Klara (VRT): 

TopRadio, Studio Brussel, MNM of Q-Music. In het zuiden wordt het meest 

via het internet geluisterd naar PureFM, NRJ en Fun. 

Toch nog even verduidelijken dat het maximum dat werd genoteerd 8% 

van het totale bereikvolume bedroeg: naar de radio luisteren via het 

internet is in ieder geval geen luistermethode die vandaag de dag massaal 

wordt toegepast! 
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TV en andere toestellen: met dank aan de radio! 

Sinds enkele golven bevat de studie Radio eveneens een flink aantal 

vragen over de tv-uitrusting en -infrastructuur. Verwonderlijk? Aan de 

hand van deze informatiebron kunnen wij meer bepaald een beeld krijgen 

van de informatie CIM TV: ze verstrekt informatie over bijvoorbeeld de 

penetratie van de digitale televisie, de kabelaansluitingen, enz. Door haar 

periodiciteit (3 keer per jaar),haar omvang (8.000 face-to-face interviews 

thuis per golf), de snelle beschikbaarheid van de resultaten en haar 

kwaliteit in het algemeen vertolkt de enquête CIM Radio in zekere zin de 

rol van "establishment survey" om het tv-bereik te meten. Een rol die ze 

des te gemakkelijker kan spelen aangezien de verschillende 

moederbedrijven van de Belgische radio's ook actief zijn op 

televisiegebied. 

De computer overheerst bij de andere schermen 

Op die manier zijn in de recentste golf CIM Radio vragen verschenen over 

de frequentie van het tv-kijken via andere schermen dan de klassieke 

ontvanger.  
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Die vragen brengen ons bijvoorbeeld bij dat het minstens incidentele 

gebruik van andere schermen om naar televisie te kijken bij iets minder 

dan 15% van de Belgen van minstens 12 jaar oud wordt waargenomen. 

Het vaakst gebruikte "toestel" is de laptop, met 11% incidenteel gebruik 

en 7% penetratie op weekbasis: de draagbare pc is het enige toestel 

waarvoor een focus op het regelmatig gebruik statistisch relevant is. 

Doordat de andere toestellen veel onregelmatiger worden gebruikt, wordt 

een verfijndere analyse dan die van de "ever used" vrij riskant. Zoals wij 

in onderstaande grafiek kunnen zien, volgt de vaste computer vlak na de 

laptop in termen van frequentie. Daarna volgen de tablet (met een 

mogelijk onderscheid tussen de WiFi-tablet en het toestel dat gebaseerd is 

op WiFi of mobiel internet, maar wij hebben het dan over zeer zwakke 

penetraties), de smartphone en de spelconsoles. Het linkergedeelte van 

de grafiek toont aan dat er weinig verschillen zijn tussen het noorden en 

het zuiden. Over heel België en in elk van beide gewesten wordt 
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gemiddeld 1,5 toestel gebruikt in de lijst van de "andere schermen" van 

het CIM. 

 

 

Het profiel van de gebruikers van deze andere schermen is vrij duidelijk: 

de frequentie neemt zeer duidelijk af met de leeftijd. Bij de 12- tot 24-

jarigen hebben wij een index die zeer dicht bij 200 ligt, bij de 25- tot 34-

jarigen bedraagt die 140, de groep van 35-44 jaar zit nagenoeg op het 

gemiddelde en dan gaat het cijfer sterk naar beneden. De "andere 

schermen" worden ook vaker gebruikt bij de personen uit de sociaal 

bevoordeelde groepen, vooral in het hoogste segment 1 en 2. Het is ook 

een verschijnsel dat duidelijk meer verspreid is bij de grote gezinnen (4 

personen en meer). 
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Het is trouwens een opvallende vaststelling dat de meest frequente 

gebruikers van andere toestellen om tv te kijken ook de 

bevolkingssegmenten zijn die verhoudingsgewijs minder tv kijken. De 

relatie tussen beide is omgekeerd evenredig: de "heavy viewers" op het 

vlak van televisie zijn ook diegenen die er het vaakst naar kijken via een 

klassiek scherm. 
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8% penetratie, maar slechts 2% bereikaandeel 

De CIM-studie Radio heeft het evenwel enkel over de penetratie van de 

toestellen, zonder rekening te houden met de gebruikstijd. Eenvoudiger 

gezegd: met de CIM Radio heeft een consument die gedurende 5 

minuten naar een tv-programma kijkt op bijvoorbeeld een 

computer evenveel gewicht als diegene die er 3 uur naar kijkt op 

zijn computer. 

Gelukkig kunnen wij dankzij een studie die GfK afgelopen oktober via het 

internet uitvoerde bij 10.000 respondenten de informatie aanvullen met 

gegevens die dicht in de buurt liggen van diegene die wij dagelijks bij 

televisie gebruiken, en waarbij rekening wordt gehouden met de kijkduur. 

De enquête van GfK leert ons in de eerste plaats dat de totale penetratie 

van de andere toestellen 15% bedraagt in haar universum, namelijk al wie 

18 jaar en ouder is. Deze waarde ligt dicht bij die van de CIM radio, die 

nochtans met een ander protocol werd verzameld. Op een gemiddelde dag 

bedraagt het tv-kijken via een ander scherm 6% over de hele bevolking 

en iets meer dan 8% bij de 18- tot 54-jarigen. 
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Maar daarnaast leert de studie van GfK ons ook dat de dagelijkse 

gebruiksduur van de "andere schermen"  40 minuten bedraagt. Dit 

maakt een vergelijking mogelijk met de gegevens van de klassieke 

televisie, zoals in onderstaande tabel. Uitleg: tijdens een gemiddelde dag 

in oktober 2012 bedroeg de kijkduur naar live tv in het noorden van het 

land meer dan 3 uur, namelijk 203 minuten. Aangezien het kijkaandeel bij 

de betrokken populatie (18-54 jaar) 65% bedraagt, is de tot het 

universum herleide kijktijd 131 minuten of 2 uur en 11 minuten. 

Tegelijkertijd bedraagt het live tv-kijken via "andere toestellen" 42 

minuten volgens GfK. Gewogen door de penetratie op dagbasis (8%) 

bedraagt deze tot de basispopulatie herleide waarde 3 minuten. Aangezien 

het totale gecumuleerde kijkvolume 134 minuten is, bedraagt het 

aandeel van de andere schermen 2% (3 minuten / 134). Dit aandeel 

loopt vrij gelijk in het noorden en het zuiden en is bijna 2 keer hoger dan 

het aandeel dat wij bij de populatie 18 jaar en ouder vaststellen. 
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Vermoedelijke aantasting 

Het audiovisuele mediaverbruik via andere methodes dan de klassieke 

ontvangers is dus nog gering. Vooral wanneer wij dat verbruik, zoals bij 

de televisie, kunnen berekenen naar kijkvolume. Alles lijkt er echter op te 

wijzen dat het gebruik van digitale dragers zal toenemen. Des te meer 

omdat de grootste "aanhangers" van de nieuwe kijk- en luistervormen van 

tv en radio, namelijk al wie jonger is dan 25 jaar (of 35 jaar), de 

consumenten van morgen zijn. Doordat ze het gewoon zijn om op een 

minder gestructureerde manier om te gaan met de audiovisuele media 

dan hun oudere tegenhangers, zouden zij de gebruikswijzen de komende 

jaren in ruimere mate moeten "aantasten". Kortom, de gegevens van het 

type CIM Radio over de nieuwe "toestellen" zullen aandachtig moeten 

worden gevolgd. En ze zullen bij voorkeur moeten worden aangevuld met 

nauwkeurigere informatie, over de gebruiksduur natuurlijk, maar ook over 

de gebruiksmomenten: worden andere toestellen  gebruikt ter vervanging 

van of samen met de klassieke ontvangers? In welke gevallen? Met welke 

gevolgen? Bovendien zal de toenemende invloed  van de Vlaamse zenders 

in de wereld van de "anders schermen" dankzij de applicatie Stievie het 

televisiemilieu er waarschijnlijk toe aanzetten dit gebied nog meer te gaan 

onderzoeken. Kortom, de uitdaging van de convergentie zal ons nog een 

tijdje bezighouden. 


