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INLEIDING 

 

Video’s op internet winnen voortdurend aan populariteit. Voor wat reclame betreft, wordt de lijst 

alsmaar langer en beschikken adverteerders over meer en meer mogelijkheden om hun spot op internet 

uit te zenden. Als formaat wordt het vaakste gekozen voor een pre-roll (een spot die wordt uitgezonden 

voor de videocontent). Uit verschillende studies is de doeltreffendheid al gebleken. Een vraag blijft 

echter onbeantwoord: is die doeltreffendheid altijd even groot? Of is de ene pre-roll de andere niet en 

spelen de uitzendingsparameters een rol? 

Het antwoord vindt u in ‘Digitude’, de meest recente FACT-enquête (Feed the Advertising 

Community with Trends) van RMB Marketing. ‘Digitude’ is een samentrekking van ‘digitaal’ en ‘attitude’ 

en de enquête onderzoekt de voorwaarden die videospots van merken zoveel mogelijk impact 

garanderen. 

De sterke punten van ‘Digitude’ zijn: 

 de holistische aanpak. Het hoofddoel? Inzicht krijgen in de impact van de pre-roll door de 

factoren te onderzoeken die betrekking hebben op het contact van de surfer met de videospot. 

 de combinatie van klassieke studies en observatie van authentiek gedrag. Vier luiken 

vullen elkaar aan, met twee ‘verklarende onderzoeken’ en twee ‘situatieonderzoeken’, om de realiteit zo 

goed mogelijk weer te geven (cf. hoofdstuk 8). Marketingonderzoek beperkt zich al lang niet meer tot 

enkele vragen stellen en dan gewoon de antwoorden noteren… 
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De consumptie van het product 

en de reden voor het 

websitebezoek beïnvloeden de 

aandacht voor de pre-roll niet 

Duur van de pre-roll:                           

factor 3,5 keer                   
groter dan het verband         

met de videocontent 

Waarderingsscore                

voor de pre-roll:                          

21% hoger                     

bij de 25-54-jarigen                   
(vs. de 15-24-jarigen)        

40% van de surfers                      
ging ooit al tot actie over na 

het bekijken van een pre -roll 

1. ADVERTISING SENSIBILITY 

Om ‘aantrekkelijk’ te zijn, moet de de pre-roll niet absoluut verband houden met het onderwerp van de video 

of met het doel van het websitebezoek. Amper 12% tot 16% van de surfers denkt dat ze liever naar de spot 

zouden kijken als er een verband was. Of iemand consument van het product is of klant van het merk heeft ook 

slechts een minieme invloed op de aandacht die de spot krijgt. Een kort formaat is doorslaggevend om de spot te 

willen bekijken: de korte duur van een pre-roll wordt door het grootste aantal surfers (40%) naar voren 

geschoven. Verder verwachten consumenten dat de videospot leuk en informatief is. 

De waardering voor de videospot varieert naargelang de doelgroepen. Van alle internauten geven de 

jongsten de pre-roll de slechtste punten (score 15% lager dan het gemiddelde). 15-24-jarigen surfen met een 

welomlijnd doel en hebben haast. Ze vinden het niet leuk om gestoord te worden door reclame. Ouderen surfen 

meer om dingen te ontdekken. Daarom aanvaarden ze reclame beter. Jongeren brengen ook meer tijd door op 

internet; ze krijgen vaker te maken met reclame in de media en worden bijgevolg de boodschappen van de 

merken sneller moe. 

 

De waardering voor de pre-roll hangt ook af van hoe de persoon tegenover innovaties staat. De ‘early 

adopters’ proberen steeds als eersten nieuwigheden uit. Zij zijn het ook die videospots op internet het meest 

appreciëren (waarderingscijfer 18% hoger dan het gemiddelde). De 25-54–jarigen en de ‘early adopters’ 

beschouwen een pre-roll als een relevante reclame. Het formaat past perfect in het internetmedium, het trekt de 

aandacht, is informatief en leuk om te bekijken. 

 

De pre-roll zet aan tot actie: bij 40% van de surfers volgde een reactie nadat ze een reclamespot op 

internet zagen. De meest voorkomende reactie (22% van de surfers) bestaat erin de site van het merk bezoeken. 

De pre-roll lokt veel meer reactie uit bij de ‘early adopters’ dan bij het gemiddelde individu: 64% van de ‘early 

adopters’ ging ooit al tot actie over; 39% surfte al naar de site van het merk. 
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Index vs 
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(15-54 y.) 



De pc is de belangrijkste 

‘device’ qua aantal gebruikers, 

surffrequentie en navigatieduur 

 

85% van het 

internetvolume       

op pc 

 

PC De smartphone is de minst 

gewaardeerde drager om 

video’s te bekijken                                 
(video vs. surf = 23% minder gebruikers)                  

Waarderingsscore                 

voor de pre-roll:                          

17% hoger                     

op grotere schermen                      
(vaste/draagbare pc vs. smartphone/tablet)       
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2. DEVICES 

74% van de personen gebruikt een draagbare pc om te surfen op internet, terwijl 53% een vaste pc 

gebruikt. Minder dan de helft van de internauten gebuikt de nieuwe ‘devices’: 44% gebruikt de smartphone en 

slechts 22% de tablet. Met een gebruikspercentage van 3% wordt de ‘smart TV’ momenteel nog niet beschouwd 

als een toestel om mee te surfen (*). 

 

Voor het online bekijken van video’s ziet de ranking van de ‘devices’ er hetzelfde uit. De pc behoudt zijn 

eerste plaats, vόόr de smartphone en de tablet. Voor mobiele apparaten zien we een groot verschil tussen het 

gebruik om te surfen en om online video’s te bekijken (-23% tussen de twee gebruikstoepassingen). 

 

De pc heeft vele aanhangers. In vergelijking met de andere toestellen is de surffrequentie en de 

navigatieduur het grootst op pc. Deze gebruiksstandaards hebben rechtstreeks invloed op de algemene 

surfvolumes. Voor laptop en desktop samen gebeurt 85% van de totale internetactiviteit op pc. Met het oog op 

deze cijfers moeten we het succes van de nieuwe ‘devices’ dus relativeren. 

  

De pre-roll wordt niet op elke drager op dezelfde manier ervaren. Op de smartphone staat men het meest 

vijandig tegenover de videospot (waarderingsscore 15% lager dan het schermgemiddelde). Het visuele comfort 

neemt toe met de grootte van het scherm en daarmee ook de waardering voor de pre-roll. De verschillen hangen 

ook samen met het soort toestel. De smartphone is de device bij uitstek voor snelheid: de surfer wil recht op zijn 

doel afgaan. Een mobiel apparaat is bovendien iets heel persoonlijks en reclame via deze device kan sneller 

opdringerig overkomen. 

(*) De cijfers hierboven zijn gebruikspercentages, geen uitrustingspercentages. Dat verklaart het verschil dat we waarnemen in 

recente studies over de devices. 
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Waarderingsscore                 

voor de pre-roll:                          

17% hoger                     

op grotere schermen                      
(vaste/draagbare pc vs. smartphone/tablet)       

 

Surfduur:                                 

104 minuten/dag 

RMB Marketing – mei 2014                        Pagina 4 

Video & streaming :                                   

6% van het 

internetvolume 

.. 3. INTERNET USAGE 

 

Het internetmedium neemt een grote plaats in het leven van de respondenten in: 83% van de surfers gaat 

meer dan 20 dagen per maand op internet en 31% van hen surft minimaal 2 uur per dag. Op een gemiddelde dag 

heeft de internaut 8 bezoekmomenten (een nieuw bezoek wordt meegerekend vanaf 5 minuten inactiviteit). De 

gemiddelde surfer bezoekt 20 verschillende sites per dag, wat goed is voor 226 bekeken pagina’s en een totale 

surfduur van 104 minuten (*). 

 

Niet alle surfers vertonen hetzelfde gedrag op internet. Zo gaan mannen vaker op internet dan vrouwen 

(het percentage mannen dat meer dan 20 dagen per maand surft, ligt 8% hoger), maar vrouwen brengen meer 

tijd door op het medium (ze brengen 19% meer tijd per dag door op internet). Qua bekeken pagina’s zijn de 

jongeren het actiefst: vergeleken met de 25-54-jarigen bekijken de 15-24-jarigen 24% meer pagina’s per dag. 

Met een volumeaandeel van 35% vormen de sociale media de voornaamste activiteit op internet. Daarna 

volgen spelletjes en e-mails, met respectievelijk 8% en 7% van het surfvolume. Behalve op sociale media is de 

kans dat een internaut een reclamespot tegenkomt het grootst als hij op zoek is naar informatie en video’s bekijkt. 

Deze activiteiten zijn goed voor een volumeaandeel van 6%, wat hen een hoge plaats in de rangschikking 

oplevert, namelijk de vierde en vijfde plaats.  

 

Online video’s bekijken wordt steeds populairder. De groeimarge blijft 

echter nog altijd behoorlijk groot. De gemiddelde kijkduur per bezoeker bedraagt 

minder dan 6 minuten, dus video’s op internet hebben het medium televisie nog 

lang niet ingehaald. 

 

Het surfvolume is anders opgebouwd voor de verschillende activiteiten. Dat 

het surfvolume op de sociale media zo groot is, komt enerzijds omdat 

internetgebruikers massaal deze activiteit uitoefenen (92% van de bezoekers), dat 

ook vaak doen (22 bezoeken/week) en hun bezoek lang duurt (> dan 10 

minuten/bezoek). Voor informatie en search is het volume vooral te wijten aan het 

aantal leden en de bezoekfrequentie. Spelletjes en video’s daarentegen hebben 

minder aanhangers en die oefenen de activiteit ook minder regelmatig uit. 

Daartegenover staat dat de activiteit langer duurt, waardoor het volumeaandeel 

stijgt. 

(*) er is enkel rekening gehouden met navigatie op pc en surfen op private uitrusting (cf. uitleg over de 

methodologie in hoofdstuk 8). 

 

% share 

in time 

spent 
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De 15-24-jarigen bekijken                                    

1,5 keer meer video’s 

(vs. de 25-54-jarigen) 

65% van de bekeken video’s  

op internet duurt 

minder dan                

6 minuten 

Kijkduur                                     

bij de 25-54- jarigen is            

34% hoger                                
(vs de 15-24-jarigen)                  

Sport, magazines                       

& informatie :                             

de 3 beste     

« completion rates » 

4. VIDEO VIEWERSHIP 
 

Online video’s bekijken is een populair tijdverdrijf: 86% van de surfers oefent deze activiteit uit. 

Naast het live bekijken, kijkt de gemiddelde bezoeker 29 keer per week, telkens gedurende 59 seconden. Deze 

kijkduur komt overeen met een gemiddelde ‘completion rate’ van 23% (de surfer bekijkt de video gedurende 23% 

van de werkelijke duur). Vanuit reclamestandpunt is het pre-roll-formaat (spot uitgezonden aan het begin van de 

video) dus interessanter dan het mid-roll-formaat (spot uitgezonden in het midden van de video). 

  

Jongeren drukken sneller de ‘player’ voor de video in. In een week bekijken 15-24-jarigen 58 video’s en 

25-54-jarigen 24. De ‘rijpere’ consumenten kijken dan weer langer naar de video’s: 63 sec./video bij de 25-54-

jarigen tegenover 47 sec./video bij de 15-24-jarigen. 

 

Video’s op internet hebben meestal een kort formaat: 65% van de bekeken video’s duurt minder dan 6 

minuten. Hoe korter de video, hoe hoger de ‘completion rate’. Video’s van minder dan 2 minuten worden 

bijvoorbeeld voor 69% bekeken. De formaten van 8 tot 10 minuten worden maar voor 18% bekeken. Er treden 

ook grote verschillen op tussen de soorten content. De video’s die het langste bekeken worden hebben als 

onderwerp sport, magazines en informatie. Muziekclips, humor en bioscooptrailers bungelen helemaal onderaan 

het lijstje. 

 

Voor het aantal viewers zijn de verschillende soorten video’s gelijkwaardig. Qua volume van bekeken 

video’s springen twee categorieën eruit: ontspanning (42% van de views) en clips (38% van de views). Die 

aandelen zijn beïnvloed door de inventaris van video’s die op internet staan. YouTube, de grootste feedreader 

voor videocontent op onze markt, bevordert sterk het aanbod aan ontspanning en muziekclips. 
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50% van de surfers 
bezoekt de sites                     

van radio- en tv-zenders      

28% in volume :            
de mediamerken 

beconcurreren YouTube op de 

markt van online video’s  

Facebook is goed voor            

98% van de activiteit  
op de sociale media                  

Reclame op Facebook is 

slechts mogelijk tijdens 60% 

van het activiteitsvolume       

op de site 

5a. WEBSITES: key facts 
 

‘Digitude’ analyseert voornamelijk de Franstalige Belgische sites en de grote internationale merken die 

zowel videocontent als ‘pre-roll’-reclame aanbieden. 

  

Wat het bereik betreft, zijn Facebook en YouTube de krachtigste sites. 92% van de internauten bezoekt 

het sociale netwerk, de abonnees brengen er 19 minuten per dag door en bezoeken de site 20 keer per week. 

Ook YouTube genereert veel traffic, maar minder dan Facebook: 82% van de surfers gaat naar de videosite, ze 

brengen er 4 minuten per dag door en bezoeken de site 5 keer per week. 

  

Met een aandeel van 98% van de duur staat Facebook duidelijk aan de top van de sociale activiteiten op 

internet. Facebookabonnees brengen uren aan een stuk door met spelapplicaties. Uiteindelijk besteden ze 

minder dan 60% van hun tijd aan de tijdlijn en het delen met vrienden. Voor adverteerders wil dat zeggen dat 

reclame enkel mogelijk is tijdens 60% van de activiteit op de sociale netwerksite. Als ze Candy Crush spelen, zijn 

ze niet bereikbaar voor de boodschappen van de merken... 

 

YouTube slokt het grootste aandeel van de tijd op die gewijd is aan het online bekijken van video’s. De 

content op de mediasites breidt echter uit en kan op steeds meer aandacht van de internetbezoekers rekenen. In 

het zuiden van België vindt 28% van de tijd die gewijd is aan het bekijken van video’s al niet langer op YouTube 

plaats. 

 

Bij de ‘news brands’ (perswebsites en radio- en tv-websites) onderscheiden we vier grote ‘volumes’: 

7 sur 7, la DH, RTBF.be en RTL.be. Samen zijn de vier merken goed voor 90% van de tijd die wordt besteed aan 

de activiteit van deze websites. De websites van Le Soir en La Libre Belgique krijgen ook nog een klein stukje. 

Qua dekking staan de radio- en tv-websites duidelijk aan de leiding ten opzichte van de perswebsites: bijna 50% 

van de internauten bezoekt RTBF.be en RTL.be. 

 

49% 49% 

35% 33% 
23% 22% 

RTBF RTL DH 7 sur 7 Le Soir La Libre 

 % reach (5 weeks) 

% share   

in time 

spent 



YouTube blijft voor de 

Belgische surfers de grootste 

referentie voor videocontent 

RTBF video’s:                

de beste video’s van de              

pers- of radio-televisiesites 

Completion rate:               

43% hoger              

op rtbf.be (vs. YouTube)                  
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De radio-televisiesites bieden 

videocontent aan die veel 

aandacht genereert 

5b. WEBSITES: video reference 
 

Het succes van Facebook en YouTube vertaalt zich duidelijk in bereikcijfers. Net als voor de andere 

media is voor internet kwantiteit echter niet het enige selectiecriterium van merken die de beste ROI (return on 

investment) nastreven. De rest van dit hoofdstuk dat gewijd is aan websites behandelt bijgevolg andere, meer 

kwalitatieve aspecten, die meestal garant staan voor doeltreffendheid van de reclame. 

 

Eerst en vooral: welke websites wekken vertrouwen in verband met videocontent? Wat zijn de referenties 

op de markt? Als we alle websites samen bekijken, blijft YouTube de voornaamste referentie: 62% van de 

internauten beschouwt de site als een model. Dat resultaat zal nauwelijks verbazen, want het merk stelt zich ten 

doel een maximaal aantal video’s te verzamelen en te delen! 

 

RTBF.be neemt de tweede plaats in: 21% van het totale aantal surfers ziet de site als een vaste waarde 

op het vlak van videocontent. RTBF.be wordt dus – alle sites samen genomen – beschouwd als de site met de op 

één na beste videocontent, maar prijkt op de eerste plaats in het klassement van de newsbrands, voor RTL.be 

(19%), Le Soir (13%), 7 sur 7 (12%), la DH (10%) en La Libre (7%). 

 

De site RTBF.be is één van de sites waarvoor de kwaliteitsperceptie van de video’s het sterkste stijgt 

tussen de gemiddelde surfer en de effectieve bezoeker: 46% van de regelmatige bezoekers van de site geeft 

hem op als referentie. 

 

De ‘completion rate’ geeft ook de hoge waardering voor de videocontent op RTBF.be aan. Op RTBF.be 

blijft de bezoeker de video bekijken gedurende 33% van zijn werkelijke duur. Op YouTube bekijkt de surfer 

slechts 23%. Dit verschillende resultaat voor de twee sites valt gedeeltelijk te verklaren door het soort 

aangeboden video’s. Informatie, magazines en sport worden het langste bekeken; muziekclips, humor en 

bioscooptrailers zijn de video’s die de surfer sneller ‘skipt’. 

 

23% 

33% 

% completion rate 

% share   

in time 

spent 



Waardering voor de pre-roll: 

50% hoger op        

radio-televisiesites  
(vs. videosites)      
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Video 
sites 

Newspapers 
sites 

Social 
Networks 

Radio-TV 
sites 

Other types 
of websites 

Waarderingsscore voor pre-roll 

Index vs average (15-54 y) 

Pre-roll cluttering:              

33% lager op        

radio-televisiesites  
(vs. videosites)                  
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Nu ook reclamespots op 

Facebook … maar volgens de 

fans zijn de merken al heel 

prominent aanwezig op de 

sociale netwerksite! 

5c. WEBSITES: advertising clutter 
 

 De impact van een videospot verhoogt als hij goed overkomt bij de surfer. De waardering voor de 

publicitaire pre-roll varieert echter sterk naargelang het soort site waarop hij wordt bekeken. Op videoplatforms is 

het waarderingscijfer het laagste. Op sites zoals YouTube ligt dat cijfer 30% lager dan het gemiddelde. 

Portaalsites of sites die gewijd zijn aan sport halen een index van 113 en zijn de sites waar de pre-roll het meest 

op prijs wordt gesteld. Voor radio-televisiesites ligt het waarderingscijfer hoger dan gemiddeld, namelijk op 104. 

  

Er bestaat een vrij duidelijke correlatie tussen de waarderingsscore voor de pre-roll en het gevoel van 

storende reclame (advertising clutter): hoe meer videospots er zijn, hoe meer ze storen. Op videosites kunnen we 

spreken van verzadiging: 87% van de bezoekers vindt dat er te veel pre-rolls zijn. Behalve een negatieve reactie 

op de boodschappen van de merken, lokt de omvangrijke ‘pre-roll cluttering’ ook een vermindering van de 

doeltreffendheid van de spots uit. Hoe opdringeriger de reclameboodschap, hoe moeilijker een advertentie de 

consument zal bereiken en interesseren. Het gevoel van storende reclame is niet homogeen, het verschilt sterk 

van site tot site. In vergelijking met de videoplatforms is er maar heel weinig ‘pré-roll cluttering’ op de perssites en 

op de radio-televisiesites. 

 

We vestigen de aandacht op de cijfers van de sociale netwerksites. Er verschijnen steeds meer 

‘sponsored posts’ (commerciële boodschappen) op de berichtenlijn van Facebook. De sociale netwerksite 

kondigde aan dat er behalve deze reclamevormen binnenkort ook videospots zullen komen. 43% van de 

Facebook-fans heeft nu al de indruk dat er veel videospots zijn op de site. Dat cijfer spreekt voor zich, het 

bevestigt dat de sociale netwerksite misschien al aan het maximale aantal reclameboodschappen zit dat de 

bezoekers zonder morren aanvaarden. 
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Newspapers 
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De grootste groep personen 

die een site bezoekt, is niet 

altijd de groep die de site het 

vaakst of het langst bezoekt… 

Surfing index:                                
geeft de doelgroepen aan die 

het meeste bijdragen tot het 

algemene gebruiksvolume op 

de site 

Uit de frequentie en de duur 

blijkt dat het profiel van 

YouTube en Facebook nog 

steeds heel jong is…              
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De site RTBF.be richt zich 

voornamelijk op                       

de 25-34-jarigen:                        

surfing index = 182 

5d. WEBSITES: visitors’profile 
 

De doelgroep goed bepalen is dé voorwaarde voor een geslaagde campagne. Meestal wordt het profiel 

van de sites opgesteld aan de hand van de reach (% unieke bezoekers). Deze methode is echter beperkend. De 

grootste groep personen die een site bezoekt, is niet altijd de groep die de site het vaakst of het langst bezoekt. 

Laten we de site van de RTBF als voorbeeld nemen. De beste dekking voor de site komt van de 35-54-jarigen. 

Hoewel de 25-34-jaren iets minder talrijk aanwezig zijn op site, bezoeken ze hem wel twee keer zo vaak en 

blijven ze er 25% langer. Wie zorgt dan uiteindelijk voor het grootste gebruiksvolume op RTBF.be: de 35-54-

jarigen of de 25-34-jarigen? 

 

Om het profiel van de site nauwkeurig te bepalen, is het verstandig rekening te houden met de drie 

voornaamste parameters voor gebruik van deze sites: de reach (% unieke bezoekers), de frequentie (aantal 

bezoeken) en de duur (navigatietijd). De ‘surfing index’ houdt rekening met deze drie dimensies: de reach wordt 

gewogen met de frequentie en de bezoekduur. De index geeft de doelgroepen aan die het meeste bijdragen tot 

het algemene gebruiksvolume op de site. 

  

Qua reach staan Facebook en YouTube sterk. Na enkele weken bereiken de twee sites meer dan 80% 

van de surfers, wat op het eerste gezicht een vlak profiel weergeeft. Aan de hand van de frequentie en de duur 

stellen we echter vast dat hun profiel nog steeds heel jong en voornamelijk vrouwelijk is: de gebruikers van 

YouTube en Facebook zijn ‘internetlolita’s’. De surfing index bevestigt het mannelijke profiel van de perssites en 

de radio-televisiesites. Wat de leeftijd betreft, toont de surfing index een ‘rijper’ profiel aan dan wat enkel op basis 

van het aantal bezoekers naar voren komt. Voor de sites van de RTBF, La Libre, Le Soir en la DH ligt het 

zwaartepunt qua volume bij de 25-34-jarigen. De sites van RTL en 7 sur 7 richten zich meer op de 35-54-jarigen. 

Kortom, sites om content te delen en mediamerken hebben een tegenovergesteld profiel. Facebook en 

YouTube hebben dan ook nog het voordeel ‘gesublimeerd’ te worden door jongeren en tegelijk het nadeel dat de 

meeste gebruikers ‘verzadigd’ zijn van reclameboodschappen. 

 
  Surfing index 

          

 15-24 j. 175 149 60 30 88 73 91 49 

 25-34 j. 79 102 182 126 114 105 99 90 

 
35-54 y. 100 99 84 111 105 97 110 109 

 

% share   

in time 

spent 



Surfing agreement:                   
de relatie die is opgebouwd 

met de bezochte site is 

gebaseerd op zeven 

hoofddimensies 

De betrokkenheid tot               

de mediamerken berust op 

vertrouwen 

Gemiddelde = 8,8/10 

De betrokkenheid tot              

sites om content te delen 

vertaalt zich in gehechtheid                         

Gemiddelde = 8,2/10              

6 keer in de top 5 !                         
De infowebsite van de RTBF 

ontplooit zijn 

surfovereenkomst in het 

grootste aantal dimensies 
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5e. WEBSITES: surfing agreement 
 

Sites voldoen niet allemaal aan dezelfde verwachting. De bezoekreden verschilt en de relatie met de 

surfer ook. De surfovereenkomst (surfing agreement) kwalificeert de relatie tussen de internauten en de bezochte 

sites. Ze is gebaseerd op zeven dimensies. De ‘gewoonten’ geven de intensiteit van het contact met de site weer. 

De dimensies ‘gehechtheid’, ‘aandacht’ en ‘vertrouwen’ zeggen iets over de kwaliteit van het contact met de site. 

De dimensies ‘informatie’, ‘ontspanning’ en ‘verwachting’ geven informatie over het voordeel dat de surfer uit zijn 

bezoek aan de site haalt. Een site beantwoordt aan de verwachtingen als de surfer er hetzij zichzelf kan 

overstijgen, hetzij uit zijn gewone omgeving kan stappen. In elke dimensie wordt de prestatie van de site 

uitgedrukt met een cijfer op 10. 

 

Uit de analyse van de zeven dimensies komen twee grote types surfovereenkomsten naar voren. De 

perssites en de radio-televisiesites vervullen de eerste ‘surfing agreement’. De kracht van dit soort sites bestaat 

erin dat ze de persoon in de huid laten kruipen van iemand die content wil vergaren en wil begrijpen. De bezoeker 

is heel aandachtig. De betrokkenheid tot de site wordt voornamelijk zichtbaar door het vertrouwen in de site. 

 

De sites om content te delen (Facebook, YouTube, enz.) nemen de tweede ‘surfing agreement’ voor hun 

rekening. De bezoeker wil zich amuseren; hij is op zoek naar lichte en vermakelijke content of content die hem uit 

zijn alledaagse gewoonten haalt. Zijn betrokkenheid tot de sites berust vooral op gehechtheid, de frequentie en 

de duur van de bezoeken. Het gaat hier om bijzonder intense contacten, die soms nadelig kunnen zijn voor de 

adverteerder als dezelfde bezoeker te vaak zijn reclamespot bekijkt. Mediamerken vertonen slechts één gebrek, 

op de dimensie ‘relaxing’, maar YouTube en Facebook hebben drie zwakke punten: ze wekken maar weinig de 

aandacht, bieden weinig volwaardige informatie en boezemen vooral weinig vertrouwen in. 

 

Van alle geanalyseerde sites leeft het onderdeel ‘info’ van de RTBF-site het beste de surfovereenkomst 

met de bezoekers na. Voor zes op de zeven dimensies sleept RTBF.be/info telkens een van de vijf beste cijfers 

voor de dimensie in de wacht. De site informeert efficiënt, wekt heel veel vertrouwen en veel aandacht. Ook op 

het vlak van verwachting (hij stimuleert de surfer, doet hem nadenken…), gehechtheid en gewoonten doet hij het 

goed.  

 

 

  

 

 Aspiration 

6.6 

Habits 

5.6 

Attachment 

6.6 

 Relaxing 

2.0 

 Attention 

9.0 

 Information 

9.3 
 

Confidence 

9.2 

 

% share   

in time 

spent 



De pre-roll blijft goed hangen:   

gemiddelde 

spontane recall          

= 52% 

De pre-roll beïnvloedt de 

consument: 

Gemiddelde aanzet 

tot aankoop = 40% 

De beste context voor het 

uitzenden van 

videoreclamespots: 

   

                        

Geloofwaardigheid van het 

merk:                                  

20% hoger  
op  
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6. CONTEXTS 
 

Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat de sites specifieke omgevingen zijn. Welke context biedt de beste 

klankkast voor een videospot? Welke garandeert de beste reclame-impact? Om hierop een antwoord te vinden 

vergeleek ‘Digitude’ de reactie van surfers op drie spots die op elk vlak identiek waren, maar op vier verschillende 

sites werden bekeken (RTBF.be, Facebook, YouTube en Skynet). 

 

1e vaststelling: de pre-roll is algemeen een doeltreffend formaat. Hij blijft goed hangen: 52% herinnert 

zich spontaan de naam van het merk uit de spot. Hij wordt op prijs gesteld: 43% vindt de videospot leuk. Ten 

slotte werkt hij ‘uitnodigend’: na het zien van de videospot is 40% bereid het merk te kopen. 

 

2e vaststelling: in de RTBF-omgeving komt de doeltreffendheid van de pre-roll het beste tot uiting. ’Digitude’ 

meet de prestaties van de pre-roll aan de hand van veertien indicatoren die ondergebracht zijn in vier 

categorieën: herinnering, merkimago, reactie op de reclame en call-to-action. Op Facebook is de herinnering beter, 

maar het verschil met de andere sites is miniem. De neiging om de spot met de omgeving te delen, is groter op YouTube. 

De site van de RTBF genereert de hoogste impactscores op alle andere indicatoren (dus tien indicatoren op veertien). 

 

De impact van de RTBF-context is vooral duidelijk meetbaar op drie niveaus: de geloofwaardigheid van het merk, 

de aanvaarding van de pre-roll en de aanzet tot aankoop. Minstens 20% meer bezoekers van de RTBF-site stellen 

vertrouwen in het merk. Er bestaat een zeer sterk verband tussen de betrouwbaarheid van de site (cf. vorig 

hoofdstuk) en de geloofwaardigheid van het merk. Een pre-roll die wordt uitgezonden op de site van de RTBF 

‘stoort’ de surfer minder dan diezelfde spot die op de andere sites wordt uitgezonden. Zo ligt de ‘pre-roll-

overeenkomst‘ 20% hoger voor RTBF dan voor YouTube. Ten slotte zet een pre-roll op RTBF de consument 

meer aan tot aankoop van het merk. Wat de indicator ‘aanzet tot aankoop’ betreft, doet de RTBF het 6% tot 14% 

beter dan de andere contexten.  

 

 

43% 

38% 
37% 

40% 

Brand purchase 

% share   

in time 

spent 

The ad incites me      

to buy this brand         

or to use this service  



 

       De pre-roll-video is            

. …. een efficiënt formaat 

  

       De pc is de beste       

…...bondgenoot van 

…...videospots 

    

       De context is  

……cruciaal 

 

                        

  

       De mediamerken  

……winnen qua kwaliteit 
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       boost de reclame- 

…...impact 

 

KEY LEARNINGS 
 

Digitude verschaft een hoop insights. We onthouden vijf cruciale punten: 

 

1. de pre-roll is efficiënt. Het is een formaat dat blijft hangen (spontane herinnering = 52%). Het is een 

uitnodigend formaat dat tot actie aanzet, meer bepaald tot kopen (aanzet tot aankoop = 40%). In verklarende 

onderzoeken wordt deze reclamevorm soms afgebroken, maar bij contact met het merk in een reële situatie wordt 

hij op prijs gesteld. De ‘early adopters’ en de consumenten van 25 jaar en ouder appreciëren het formaat het 

meest; 

 

2. de voorkeur moet uitgaan naar videocampagnes die bedoeld zijn om op pc te bekijken. Een merk dat 

zijn communicatie mobiel voert, zal waarschijnlijk modern en ‘hip’ overkomen. De pc biedt echter drie grote 

voordelen: het is de device met het grootste surfvolume (85%), het grootste aantal video’s wordt op pc bekeken 

en het blijft de device waarop de consument het meest geneigd is om reclamespots te bekijken; 

 

3. de context is cruciaal voor de impact van de pre-roll. Er vindt een waarde-uitwisseling plaats tussen de 

site en het merk van de adverteerder. De pre-roll neemt de kwaliteiten van zijn omgeving over, meer bepaald in 

verband met imago en geloofwaardigheid. Dat maakt de spot efficiënter: hij komt ‘vertrouwenswaardig’ over en 

zet meer aan tot actie; 

 

4. Facebook en YouTube staan voor kwantiteit; de mediamerken staan voor kwaliteit. De adverteerder 

kan Facebook of YouTube gebruiken als hij een hoge zichtbaarheid van de reclame nastreeft. Dat biedt echter 

geen garantie op de beste ROI. Op YouTube en Facebook zit de surfer in een lichte en losse consumptiemodus. 

Jonge bezoekers die weinig openstaan voor reclame vormen er de grootste consumentengroep en bovendien 

wordt de omgeving veelal ervaren als overspoeld door de merken. Op de radio-televisiesites en de perssites zit 

de surfer in een afgebakende en sterk betrokken consumptiemodus. ‘Rijpere’ consumenten die meer 

belangstelling tonen voor reclame vormen de grootste consumentengroep. De videospot komt beter over omdat 

er minder het gevoel van reclame-overaanbod heerst. De pre-roll is informatie die de site verschaft; hij profiteert 

van het krediet dat de site heeft opgebouwd; 

 

5. de RTBF-site versterkt de impact van de pre-roll. De helft van de internauten bezoekt de site, wat hem 

een bijzonder hoge ‘surfing index’ bij de 25-34-jarigen oplevert. Hij vormt een referentie op het vlak van 

videocontent. De pre-roll past er goed bij; de bezoekers staan ervoor open, want het reclame-aanbod blijft binnen 

de perken. Voor een identieke spot zijn in de RTBF-omgeving de indicatoren merkimago, respons op de 

reclameboodschap en call-to-action het hoogste. De site dankt dit voordeel aan de surfovereenkomst met de 

bezoekers. Van alle mediamerken hebben we hier te maken met het meest volledige ‘surfing agreement’, dat zich 

in het grootste aantal dimensies ontplooit. Kenmerkend voor deze surfovereenkomst zijn het grote vertrouwen en 

de grote aandacht. 

% share   

in time 

spent 

1 

3 

2 

4 

5 



4 elkaar 

aanvullende 

studies                    

2 verklarende onderzoeken: 

kwantitatief                  

& kwalitatief          
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1 ‘laboratoriumtest’                    

& 1 passieve meting:  

geobserveerd 

gedrag              

In totaal           

3.990 enquêtes                          

 

 
 

maakt als eerste op de reclamemarkt gebruik van passieve 

meting, een innoverende en nieuwe enquêtetechniek die de 

internetactiviteit in realtime meet 

METHODOLOGY 

   Algemeen: 

- field: november/december 2013 

- doelgroep: 15-54 jaar, Franstalig 

- marktonderzoeksbureau: Ipsos 

   1e verklarend onderzoek (hoofdstukken 1, 2, 5c): 

- doel: algemene houding tegenover pre-rolls & webconsumptie via verschillende devices; 

- 620 online interviews. 

 

   2e verklarend onderzoek (hoofdstukken 5b, 5e): 

- doel: referenties in verband met videocontent & surfovereenkomsten (relaties tussen sites & bezoekers); 

- 16 geanalyseerde sites (videocontent en commercieel aanbod pre-roll); 

- 1.225 online interviews. 

 

  Passieve meting (hoofdstukken 3, 4, 5a, 5d): 

- doel: in realtime online consumptiegedrag observeren; 

- panel van 515 personen gedurende 5 weken; 

- trackingsoftware geïnstalleerd op de pc; 

- voordelen: onmiddellijke meting, regelmatige & occasionele bezoeken, verscheidenheid aan gegevens 

             (sessies, duur, internetadressen, bekeken pagina’s, enz.), sociodemografische profielen, marktaandelen 

             tussen de sites, enz. 

  Laboratoriumtest (hoofdstuk 6): 

- doel: de impact van de pre-roll tussen 4 verschillende contexten vergelijken  mediasite  

                (RTBF.be), portaalsite (Skynet), videosite (YouTube) en sociale netwerksite  (Facebook) 

- 3 verschillende merken: Kapaza, Mignonnette van Côte d’Or en Jupiler; 

- tests online uitgevoerd op mock-ups (getrouwe maquettes van de sites); 

- 1.630 respondenten, verdeeld over 12 substeekproeven (3 merken x 4 contexten). 

  

 

 

 

% share   

in time 

spent 


