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Executive summary 

 
 

 

  

 

 Televisie geeft het medium internet een serieuze boost. Televisieprogramma’s 

veroorzaken heel wat reacties op sociale netwerken: de tv-kijker ziet, voelt, reageert 

en probeert zijn gevoelens te delen met anderen. Op het internet zorgen deze 

uitwisselingen voor extra online activiteit. 
 

 Tv-kijkers herkennen zich in, en worden meer vertrouwd met, hun favoriete tv-

programma’s: 27 % is lid van een « fan page » op internet. De meerderheid steunt 

verscheidene programma’s. Eens te meer plukt het internet de vruchten hiervan en 

krijgt het een boost!  
 

 Jongeren en heavy users van sociale netwerken zijn het talrijkst om het internet te 

voeden op basis van hun tv-ervaring. Toch volgen de ouderen op de voet. 
 

 Behoefte om er meer over te weten te komen, zin om een spot te herbekijken of te 

delen… In bijna gelijke mate als de programma’s dynamiseert de tv-reclame het 

internet. Ze geeft aan kijkers een reden om op het internet te gaan! 
 

 Televisie is de voornaamste media-activiteit, zowel naar kijkduur als naar -frequentie; 

ze maakt een wezenlijk deel uit van het dagelijks leven van individuen, ook dat van 

internetgebruikers. Het is dus logisch dat deze « doelgroep » opdaagt op het web! 
 

 Multitasking « Tv + internet » is vooral geliefd bij jongeren en grote televisiefans. Het 

bevordert eerder het bekijken van uitzendingen op het internet dan dat het vermogen 

van televisie om de aandacht vast te houden erdoor afgezwakt wordt. 
 

 Het internet bewijst de televisie ook een dienst: de commentaren op sociale netwerken 

lokken het publiek naar het televisiescherm. 
 

 Televisie effende het pad voor reclamespots op het internet. Pre-rolls en post-rolls 

hebben een goed imago en beschikken over het nodige potentieel om traffic te 

genereren voor de sites van merken. 
 

 Samengevat kunnen we stellen dat tv en internet een winnend duo vormen: ze zorgen 

voor een toename van het bereik, en draaien helemaal niet uit op een 

concurrentiestrijd in het nadeel van de ene of de andere. 
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Inleiding 
 
Televisie en internet: vroeger werden beide media vaak beschouwd als twee concurrerende 
communicatiedragers die hetzelfde publiek moesten delen. In 2011 brengen de specialisten meer 
de complementariteit tussen televisie en internet ter sprake. Die complementariteit staat evenwel 
meestal ten dienste van televisie: internet biedt het medium televisie nieuwe toepassingsdomeinen 
aan (catch-up TV, bv.), internet bereikt doelgroepen die het medium televisie niet aanboort, internet 
versterkt de impact van reclamecampagnes op televisie, enz.  
 
De FACT-enquête van RMB Marketing, die « Watch ‘n’ Surf » gedoopt werd, neemt het andere 
standpunt in; de enquête buigt zich over de relaties die de televisiekijkers aanknopen met het 
internet en de sociale netwerken. De studie meet hoe televisie de online activiteit voedt en hoe ze 
het internetbereik een boost meegeeft. 
 
Naar analogie met televisiespots worden de videoreclameboodschappen op het internet verspreid. 
In een ad-hocluik heeft « Watch ‘n’ Surf » het over de perceptie van de Belgische Franstalige 
internetgebruikers over deze videofragmenten. 

 
 
I. Television is a show 
 
 
Tv-gesprekken op het web 
 
Televisie is al heel lang een referentiemedium: iedereen verwijst voortdurend naar wat er op te zien 
is. Ondanks de evolutie van de nieuwe media blijft de aantrekkingskracht van televisie erg groot, en 
dat belang komt vandaag opnieuw tot uiting op het internet.  
Via een sociaal netwerk of een chatdienst: 

- discussieerde 35 % van de kijkers al eens over een programma dat ze vooraf bekeken 
hadden 

- bekeek 26 % al eens een programma en discussieerde erover terwijl de uitzending liep 
 
Jongeren zijn het talrijkst om hun ervaring van tv-programma’s door te trekken naar het internet. Zo 
heeft 65 % van de 12 tot 17-jarigen al « gechat » over wat ze op tv bekijken. Het is geen verrassing 
dat de jongeren talrijk vertegenwoordigd zijn op de sociale netwerken. Het verbaast daarentegen 
wel dat de leeftijdscategorie die zich a priori het minst tot televisie aangetrokken voelt, dit medium 
zoveel gebruikt. Ook al is het televisiebereik bij jongeren tijdens de uitzendingen over het algemeen 
lager dan het gemiddelde bereik van de totale bevolking, doet dit bereik meer stof opwaaien en 
krijgt het een belangrijke bonus op het net. 
 
Jongeren reageren dus het meest. Toch moeten we opmerken dat televisie een boost geeft aan de 
uitwisselingen op het internet, en dat bij alle leeftijdscategorieën. Zo zijn de 45 tot 64-jarigen meer 
dan gemiddeld aanwezig voor de buis, maar vooral ook minder op het web. Toch discussieerde 22 
% al over tv-uitzendingen via een sociaal netwerk of een chatdienst. 
 
Fictie voedt de meeste debatten op het web: 60 % voerde al eens een gesprek over « televisie » op 
een of ander sociaal netwerk of deelde al eens een reactie over films of series. Een fictie: je houdt 
ervan of niet, maar ze laat je zelden onberoerd. 
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Series profiteren bovendien van de regelmaat waarmee ze uitgezonden worden. Ondanks de 
dominantie van fictie hebben alle televisieprogramma’s een belangrijke plaats in de gesprekken op 
het web. Bij de internetgebruikers die op het web al over televisie discussieerden: 

- wisselde 46 % van gedachten over een amusementsprogramma 
- had 40 % het over nieuwsprogramma’s 
- reageerde 33 % op actualiteitenmagazines of documentaires 
- discussieerde 24 % over sportprogramma’s of -uitzendingen 

De rangschikking van de belangrijkste gespreksonderwerpen over televisie verandert naargelang de 
leeftijd van de kijkers. Nieuwsprogramma’s komen in de top 3 vanaf 35 jaar en worden zelfs het 
favoriete gespreksonderwerp vanaf 45 jaar. 
 
Behalve de traditionele grote televisiegenres wekken ook de live-uitzendingen en grote 
evenementen reacties en commentaar op… Op de site van RTBF TV biedt een platform de 
mogelijkheid om tegelijk op hetzelfde scherm livebeelden en een discussievenster te bekijken. Dit 
platform met de naam « livecenter » wordt heel actief gebruikt tijdens belangrijke rechtstreekse 
uitzendingen. Via die link werden in april 2011 bijvoorbeeld 20.000 reacties gepost tijdens het 
huwelijk van Kate en William.  
 
 
De « fans » van tv-programma’s 
 
Afgezien van « chats » en « gesprekken » is de « fan page » van programma’s op sociale 
netwerken een andere manier om televisie op het internet te brengen en voor gespreksstof te 
zorgen. In het zuiden van het land maakt 27 % deel uit van een fangroep op internet voor ten minste 
één televisieprogramma. 
 
Net als bij de « gesprekken » zetten vooral jongeren hun eigen visie over televisie om in een 
gemeenschappelijke ervaring op internet. Overigens, hoe langer en hoe vaker media als tv en 
internet gebruikt worden, hoe groter het aantal fans: 

- 34 % fans bij de « heavy TV viewers »  
- 60 % fans bij de « heavy social networks users » 

 
Als een kijker zich opgeeft als televisiefan, doet hij dat doorgaans voor meerdere programma’s. De 
15 tot 17-jarigen bijvoorbeeld, vormen 53 % van de fans, en zijn als volgt onderverdeeld: 

- 4 % is fan van één programma 
- 26 % steunt 2 tot 3 programma’s 
- 23 % is fan van 5 programma’s of meer 

 
De merken en programma’s van de RTBF voorzien het internet royaal van informatie. In totaal 
lanceerde de RTBF 80 « fan pages » op Facebook. Samen zijn deze pagina’s vandaag goed voor 
332.000 fans. Radiozenders als « Pure FM » en « Classic 21 », entiteiten als « RTBF info » of 
« RTBF sport » hebben de grootste aanhang. Maar tv-programma’s als « Sans Chichis », « No 
limit » of ook « On n’est pas des Pigeons » halen duizenden en zelfs tienduizenden zeer actieve 
fans. 
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« Promo-tv » op het web 
 
Samengevat, televisie vormt een rijke voedingsbodem voor de activiteit op het web. 
 
Omgekeerd bouwt ook het internet bruggen tussen zijn gebruikers en de televisie: 

- 47 % keek al eens naar een tv-programma naar aanleiding van uitlatingen of commentaren 
op het internet 

- 26 % schakelde al eens over naar een programma dat wordt uitgezonden, terwijl ze erover 
hoorden praten op internet 

Internet en in het bijzonder de sociale netwerken hebben een stimulerende rol ten aanzien van 

televisie. Hoe meer er op het web over een programma gesproken wordt, hoe groter zijn bereik. 

Beide media verwijzen constant naar elkaar. 

 
 
« Tv-reclame » op het net 
 
Behalve de programma’s krijgt ook de tv-reclame een tweede leven op het internet. 
 
Om te beginnen prikkelt tv-reclame de kijker. Ze wekt zijn belangstelling op en moedigt hem aan om 
nog meer informatie in te winnen: 68 % van de Franstalige Belgen heeft al minstens eenmaal de 
site van een merk bezocht na het zien van de spot op tv. Tv-reclame is een toegangsticket tot online 
communicatie en laat de gebruiker toe om zich een vollediger beeld te vormen. 
 
Daarnaast verleidt of vermaakt tv-reclame. Bij positieve gevoelens probeert de kijker om de ervaring 
van de spot opnieuw te beleven: 31 % herbekeek al minstens eenmaal een reclamespot op internet 
die hij eerder op televisie ontdekte. 
 
Ten slotte entertaint en creëert tv-reclame « buzz ». De kijker houdt ervan om zijn enthousiasme of 
gevoelens bij het zien van een tv-spot te delen: 17 % gebruikte internet om iemand uit zijn 
omgeving een link door te sturen voor een reclamespot die hij op televisie ontdekte. 

 
 
II. Television is a star  
  
 
Televisie eerst! 
 
Televisie stimuleert de online activiteit in belangrijke mate. Dat komt omdat het voor een grote 
meerderheid een van de favoriete vrijetijdsbestedingen is. Televisie bekleedt de eerste plaats vanuit 
het standpunt van de mediaconsumptie. Ondanks de opkomst van het internet blijft televisie hét 
medium bij uitstek. Uit de kijkcijfers blijkt inderdaad wel een lichte daling van het bereik op lange 
termijn1. Toch is er geen sprake van het vervangingseffect dat op een bepaald moment naar voren 
werd geschoven. 
 
 

                                                 
1
 Totaal TV 12-64 jaar (België zuid): daling met 4.5 % tussen het 1ste semester van 2007 (12.25 % rating) en het 1ste 

semester van 2011 (11.7 % rating) 
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Ten eerste is televisie het medium dat het vaakst geconsumeerd wordt: 73 % van de kijkers zit 
dagelijks voor de buis. De aanhangers van het internet zijn duidelijk minder trouw aan de 
verschillende activiteiten op het web: 

- slechts 54 % van de surfers bezoekt dagelijks sites of portaalsites 
- 45 % van de aanhangers van sociale netwerken bezoekt dagelijks Facebook 
- 27 % van de instant messaging-gebruikers chat dagelijks online 

 
Bovendien vinden we bij de grootste internetfans en fans van sociale netwerken evenveel 
regelmatige tv-kijkers terug als bij de gemiddelde bevolking. 

 
Ten tweede is televisie het medium dat het langst gebruikt wordt: op een gemiddelde dag zit een tv-
kijker 151 minuten voor het scherm. Internetgebruikers zitten verhoudingsgewijs minder lang voor 
hun pc of laptop: 

- surfers besteden 80 minuten aan het bezoek van sites of portaalsites 
- leden van sociale netwerken gaan gedurende 64 minuten op Facebook of een ander sociaal 

netwerk  
- instant messaging-gebruikers chatten gemiddeld 51 minuten 

 
De « heavy internet users » vertonen nog maar eens een gelijkaardig gedrag aan dat van de 
gemiddelde bevolking. Volgens hun verklaringen kijken zij even lang naar tv. De cijfers van de 
elektronische metingen (Audimetrie) liggen iets lager. Twee hypotheses liggen aan de basis van dit 
verschil: 

- ofwel beschikken de grote internetgebruikers over tal van multimediatoestellen (smartphone, 
tablet pc/Ipad, enz.) en kijken ze gedeeltelijk naar televisie op andere toestellen dan het 
klassieke televisietoestel 

- ofwel overschatten de ondervraagden hun kijkduur enigszins 
De conclusie is in beide gevallen dezelfde: de grootste internetgebruikers zijn gehecht aan het 
medium tv dat een voorname plaats inneemt in hun dagelijkse leven. 
 
 
Multitasken: gevaar of uitgelezen kans? 
 
Met de huidige toestellen (pc, tablet, smartphone, …) is het makkelijk om tegelijkertijd op internet te 
surfen en tv te kijken. Gaat deze combinatie van beide activiteiten ten koste van televisie? Ook al 
gaat bij tv waarschijnlijk een deel van de aandacht verloren, toch moeten we de gevolgen van het 
multitasken relativeren… 
 
Eerst en vooral behoudt televisie hoge scores op het vlak van exclusief bereik. De helft van de 
internetgebruikers keek al tv terwijl ze simultaan een activiteit uitvoerden op het web. Slechts een 
minderheid combineert beide bezigheden op zeer regelmatige basis, dat wil zeggen minstens 5 
maal per week: 

- slechts 27 % van de surfers combineert dagelijks of bijna dagelijks een bezoek aan websites 
met het bekijken van tv-programma’s 

- slechts 26 % van de leden van sociale netwerken surft dagelijks of bijna dagelijks op 
Facebook terwijl ze tv kijken 

- slechts 23 % van de instant messaging-gebruikers chat dagelijks of bijna dagelijks terwijl ze 
voor de buis zitten 

Hoewel multitasken vaak voorkomt, is het dus nog geen ingeburgerde praktijk. 
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Daarnaast zijn de multitaskers eerder jong en grote televisiekijkers. Enerzijds moeten we de 
levendigheid van jongeren, hun vermogen om content te memoriseren en absorberen niet meer 
aantonen. Anderzijds staat het ook als een paal boven water dat « heavy viewers » trouw blijven 
aan hun uitverkoren programma’s en dat ze de neiging vertonen om gelijkaardige content op te 
zoeken of hun aanwezigheid voor de televisie naar verschillende uren van de dag uit te breiden.  
De contacten die het medium tv bij deze multitaskers genereert, behouden bijgevolg hun impact. 
 
Vanuit het standpunt van de reclame blijft televisie ook even doeltreffend. De nieuwe generatie 
heeft nood aan minder grote stimuli om geraakt te worden. De « heavy viewers » van hun kant 
compenseren de eventuele verminderde aandacht verbonden aan multitasking met meer frequente 
aanspreekmogelijkheden. 
 
Samengevat vormt multitasking geen bedreiging voor televisie. De gelijktijdige toegang tot het 
internet laat de tv-kijkers daarentegen juist toe om massaler en spontaner te reageren op 
programma’s. 

 
 
III. Television is a model 
 
 
Reclame op televisie dient als voorbeeld voor de online reclame. Naast de traditionele banners en 
skycrapers zijn de spots aan het begin (pre-rolls) of aan het einde (post-rolls) van videofragmenten 
een steeds vaker verspreid reclameformat op internetsites. 
 
In het buitenland hebben meerdere studies de relevantie van dergelijke online reclame aangetoond. 
Dat geldt eveneens voor België: hoewel het experiment er nog in zijn beginschoenen staat, 
reageren de internetgebruikers positief op de pre-rolls en post-rolls. 
 
In het zuiden van het land bekeek 60 % van de 12 tot 64-jarigen de afgelopen maand ten minste 
één reclamespot op internet. Een derde van deze doelgroep (« 30 afgelopen dagen ») bekeek meer 
dan 6 spots terwijl ze willekeurig surften op een aantal sites. Bijna 70 % van de jongeren en  
grootste surfers kwam de afgelopen maand in contact met een videospot op internet. 
 
De personen die op internet met een dergelijk reclameformat in aanraking kwamen, reageren 
positief: 

- 31 % verkiest de videospots boven andere reclamevormen op internet 
 dat aandeel bedraagt 45 % bij de 12 tot 17-jarigen 

- 42 % staat positief tegenover de uitwisseling van « reclame tegen gratis content » op sites 
van televisiezenders 

 dat aandeel loopt op tot 50 % bij de 12 tot 17-jarigen en de 25 tot 44-jarigen 

 
Personen komen het vaakst in aanraking met online reclamespots op algemene portaalsites 
(Google, Skynet, Yahoo, etc) en op sites die videos delen (Youtube, Dailymotion, etc). De twee 
sites van de Franstalige televisiezenders (rtbf.be en rtl.be) delen een interessante derde plaats. 
 
Dankzij de snelle reactie van internetgebruikers circuleren online reclamespots gemakkelijk op het 
web: 28 % van de Franstalige Belgen gaf al eens een link door aan vrienden voor een videospot die 
hij op het internet ontdekte. 
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Ten slotte nodigen de videospots op internet uit om de verkregen informatie uit te diepen: 70 % van 
de Franstalige Belgen bezocht al eens de site van een merk na het zien van de spot ervan op 
internet. 
 
Reclamespots op internet hebben uiteraard een aantal kenmerken van televisiespots overgenomen. 
Ook al kan internet het medium televisie niet vervangen vanuit het standpunt van de gegenereerde 
contacten, toch zijn videospots een natuurlijke afgeleide van televisiespots. Op de Belgische markt 
zijn de tandems « televisiecampagne + videocampagne op het web » nog relatief zeldzaam bij 
adverteerders. Een niet al te hoog bijkomend budget voor dergelijke combinaties volstaat om de 
impact op deze merken te versterken... 
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Conclusie 
 
Zijn tv en internet twee media die wedijveren om eenzelfde publiek? Of gaat het hier om een publiek 
dat steeds vaker beide media interactief gebruikt? Zonder enige twijfel is de tweede hypothese de 
juiste! 
 
Het tijdperk van de concurrentie is voorbij. Televisie zit diep verankerd in ons dagelijkse leven – ook 
in dat van internetgebruikers – en bevat een onuitputtelijke bron van content voor het internet.  
Televisiekijkers liggen aan de basis van informatie en debatten op het net. Een sociale link ontstaat 
uit de combinatie van de beide media die als communicerende vaten fungeren. Tv-beelden duiken 
op het internet weer op. Omgekeerd verwijst het internet het publiek door naar televisie. 
 
Reclame maakt deel uit van deze uitwisselingen tussen tv en internet. De merken moeten proberen 
om de juiste virale marketing te stimuleren. Adverteerders en reclamespecialisten moeten 
ophouden met na te denken over het ene OF het andere medium; ze moeten met het ene EN het 
andere medium werken. Vandaag is voor tv en internet het complementariteitprincipe achterhaald. 
Beide media groeien naar elkaar toe, zijn op weg om elkaar te overlappen… 
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Bijlage 1: de FACT-onderzoek van RMB 

 

 

FACT: Feed the Advertising Community with Trends 

 

Beschrijving van het onderzoek: 

FACT werd in 2009 gelanceerd en biedt adverteerders en mediabureaus een schat aan relevante 

informatie over consumentengedrag en de evolutie ervan. De enquêtes richten zich op de actualiteit 

of op specifieke thema’s die communicatiestrategen interesseren  

 

Methodologie: 

 Online enquêtes (vragenlijst wordt door ondervraagde zelf ingevuld op het internet) 

 Instituut: Ant Research of iVox (Brussel)  

 Doelgroepen uit de reclamemarkt: VVA 18-54 jaar, totaal 18-54 jaar, totaal 12-64 jaar, … 

 Interviews: 1.000 of 2.000 gemiddeld per enquêtegolf 

 Weging:  

1. referentie = CIM Plurimedia-Producten (strategische studie) 

2. op gecombineerde criteria: taal (2) X geslacht (2) X leeftijd (2 of 3) 

 Gegevens op aanvraag beschikbaar voor de reclamemarkt (analysesoftware SPSS) 

 

Doelstellingen: 

 FACT levert cijfers en volkomen nieuwe inzichten die andere bestaande data of bronnen 

vervolledigen.  

 Ondanks de crisis investeert RMB in tools die een beter inzicht verschaffen in de 

problematiek van haar klanten. Deze vernieuwende aanpak voor een regie breekt met de 

traditionele defensieve studies die regies voor hun media in portefeuille uitbrachten. 

FACT vertaalt de ambitie van RMB om samen met alle andere marktspelers intelligentere 

communicatie-oplossingen en meer doeltreffende strategieën na te streven. Met behulp van 

haar expertise wil RMB bruggen slaan met haar klanten 

  

De publicaties van 2010-2011: 

 Mei 2010  

o Titel: ISDR (In Store Decision Rate) 

o Onderwerp: de impact van het verkooppunt op aankopen en zijn rol in de 

merkenkeuze 

 Juli 2010 

o Titel: Post crisis 

o Onderwerp: nieuwe gedragingen van shoppers en hun aankoopintenties 
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 September 2010 

o Titel: Keen on green 

o Onderwerp: de betrokkenheid van de Belgen bij de milieubescherming en bij 

energiebesparingen 

 Mei 2011 

o Titel: Check up 

o Onderwerp: de houding en motivering van mensen op het vlak van gezondheid aan 

de hand van verschillende aspecten van het dagelijks leven 

(geneesmiddelengebruik, ziekteverzekering, fysieke activiteit, dieet, voeding, etc.) 

 
 

Bijlage 2: enquête « TV & Internet » 
 

 De studie kreeg de naam « Watch’n Surf » mee 

 Field: juni 2011 

 Publicatie: september 2011 

 Doelgroep: totaal 12-64 jaar 

 Interviews: 1.115 (Zuid) 
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Bijlage 3: vragenlijst « TV & Internet » 

 

V1. Hoe vaak beoefent u persoonlijk elke van de volgende activiteiten? 

 
  1 

Elke dag      
(7 keer 

per week) 

2 
Bijna elke 
dag (5 of 6 

keer per 
week) 

3 
Vaak (3 of 
4 keer per 

week) 

4 
Af en toe               

(1 of 2 
keer per 
week) 

5 
Zelden 
(minder 

dan 1 keer 
per week) 

6 
Nooit 

1 Tv kijken 

 
      

2 E-MAILS versturen of lezen                   
(gebruik van e-maildiensten) 

      

3 Surfen op SOCIALE 
NETWERKEN                
(Facebook, Twitter, Netlog, 
etc.) 

      

4 INSTANT MESSAGING 
gebruiken buiten de sociale 
netwerken (real time 
chatdiensten zoals MSN 
Messenger, Google Talk, etc.) 

      

5 INTERNETSITES bezoeken of 
surfen op algemene 
PORTAALSITES (Google, 
Skynet, Yahoo, etc.) 

      

 
 
V2. Hoe lang beoefent u persoonlijk de volgende activiteiten tijdens een normale dag? 

 
  Minder 

dan 10 
min 

10 
min   

tot 30 
min 

30 
min 

tot 1 u  

1 tot 2 
u  

2 tot 3 
u 

3 tot 4 
u 

4 tot 5 
u 

5 tot 6 
u 

6 tot 8 
u 

8 u en 
meer  

1 Tv kijken 
 

          

2 E-MAILS versturen of lezen                   
(gebruik van e-
maildiensten) 

          

3 Surfen op SOCIALE 
NETWERKEN                
(Facebook, Twitter, Netlog, 
etc.) 

          

4 INSTANT MESSAGING 
gebruiken buiten de sociale 
netwerken (real time 
chatdiensten zoals MSN 
Messenger, Google Talk, 
etc.) 

          

5 INTERNETSITES 
bezoeken of surfen op 
algemene PORTAALSITES 
(Google, Skynet, Yahoo, 
etc.) 
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V3. Dankzij de huidige toestellen (Pc, tablet, smartphone) is het makkelijk om simultaan en 
rechtstreeks op internet te surfen en tv te kijken. Als het gaat om live tv kijken (niet 
opgenomen programma’s), hoe vaak combineert u dan de volgende activiteiten? 
 
  1 

Elke dag      
(7 keer 

per week) 

2 
Bijna elke 
dag (5 of 6 

keer per 
week) 

3 
Vaak (3 of 
4 keer per 

week) 

4 
Af en toe              

(1 of 2 
keer per 
week) 

5 
Zelden 
(minder 

dan 1 keer 
per week) 

6 
Nooit 

1 Tv + sociale netwerken 
(Facebook, Twitter, Netlog, 
etc.) 
 

      

2 Tv + instant messaging buiten 
de sociale netwerken (real 
time chatdiensten zoals MSN 
Messenger, Google Talk, etc) 

      

3 Tv + e-mail (e-maildiensten 
zoals Hotmail, Gmail, Skynet, 
Belgacom, etc.) 

      

4 Tv + bezoek aan internetsites       

 
 
V4. Hieronder volgt een lijst met activiteiten en uitwisselingen waarin zowel televisie als het 
internet een rol spelen. Hoe vaak had u de afgelopen 12 maanden persoonlijk de 
mogelijkheid om deze activiteiten uit te voeren? 
 
  1 

Vaak 
2 

Soms 
3 

Nooit 
4 

Ik weet het 
niet 

1 Ik bezocht de internetsite van een merk of dienst waarvan ik 
de reclame op televisie zag 

    

 2 Ik bezocht de internetsite van een merk of dienst waarvan ik 
de reclame op internet zag 

    

3 Ik ben een reclamespot gaan herbekijken die ik op televisie 
ontdekte 

    

4 Ik stuurde via het internet (naar vrienden, collega’s of 
familie) een link door voor een reclamespot die ik de eerste 
keer op televisie zag 

    

5 Ik stuurde via internet (naar vrienden, collega’s of familie) 
een link door voor een reclamespot die ik de eerste keer op 
internet zag 

    

6 Ik gebruikte internet (sociale netwerken, messaging, etc.) 
om live te discussiëren over een televisieprogramma 
waarnaar ik op dat moment aan het kijken was 

    

7 Ik gebruikte internet (sociale netwerken, messaging, etc.) 
om live te discussiëren over een televisieprogramma dat ik 
enkele uren of dagen voordien had bekeken 

    

8 Ik ging onmiddellijk kijken naar een televisie-uitzending 
terwijl ik erover hoorde praten op internet (sociale 
netwerken, messaging, etc.) 
 

    

9 Ik bekeek een televisie-uitzending nadat ik erover gehoord 
had op het internet (sociale netwerken, messaging, etc.) 
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V5. Over welk type tv-programma discussieerde u in de loop van de afgelopen 12 maanden 
op het internet? 

 
1 films  

2 series 

 3 amusementsprogramma’s (talkshow, variété, reality-tv, etc.) 

4 actualiteitenmagazines of documentaires 

5 journaal of nieuwsprogramma’s 

6 sport (heruitzendingen van wedstrijden, wielerwedstrijden, etc.) 

7 Andere programmagenres 

 
 
V6. Op de sociale netwerken (Facebook, Twitter, Netlog, MySpace, etc.) of op de sites van 
televisiezenders kan u voor uw favoriete programma’s lid worden van een fangroep. Voor 
hoeveel televisieprogramma’s bent u persoonlijk lid van de fanclub op internet? 

 
1 Een enkel programma 

2 Tussen 2 en 4 programma’s 

3 5 programma’s en meer 

4 Geen enkel programma 

 
 
V7. Had u tijdens de afgelopen 12 maanden persoonlijk de mogelijkheid om reclamespots te 
bekijken op internet? Het gaat hier om commerciële spots voor merken, producten of 
diensten en niet voor films of andere videofragmenten. 

 
1 ja 

 2 neen 

 
 
V8. Hoeveel reclamespots zag u persoonlijk op internet tijdens de afgelopen 30 dagen? Het 
gaat hier om commerciële spots voor merken, producten en diensten en niet voor films of 
andere videofragmenten. 

 
1 Tussen 1 en 5 spots 

2 Tussen 6 en 10 spots 

3 Meer dan 10 spots 

4 Geen enkele spot 

 
 
V9. Op welke sites zag u deze reclamespots? 

 
1 Op sites die video’s delen (Youtube, Dailymotion, etc.) 

 2 Op algemene portaalsites (Google, Skynet, Yahoo, etc.) 

3 Op sociale netwerksites (Facebook, Twitter, Netlog, etc.) 

4 Op sites van tv-zenders (rtbf.be, rtl.be, etc.) 

5 Op andere sites 

6 Ik weet het niet 
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V10. Hieronder vindt u enkele beweringen over reclame op internet. Duid aan in welke mate u 
ermee akkoord gaat. 
 
  Helemaal 

mee eens  
Eerder 
eens 

Geen 
mening 

Eerder 
oneens 

Helemaal 
oneens 

1 Ik zie op internet liever reclame in de vorm van 
videospots dan in een andere vorm (al dan niet 
geanimeerde commerciële boodschap) 

     

2 Ik ben bereid om reclamespots te bekijken op de 
internetsites van tv-zenders in ruil voor gratis 
content of programma’s 

     

3 Reclame in de vorm van spots aan het begin of 
einde van videofragmenten past goed in de 
context van websites van tv-zenders 

     

 

 

 


