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De MediaXperience-studie van RMB is gebaseerd op de ondervraging van een sample 
van 3.224 personen tussen 15 en 64 jaar oud. Het is een nationale studie die zowel 
Franstaligen als Nederlandstaligen peilt. De ondervraagde personen konden zelf 
kiezen of ze in het Frans of het Nederlands wilden antwoorden. 
  
De methode van de online vragenlijst (CAWI = Computer Assisted Web Interview) is 
bijzonder geschikt voor dit project. Een vragenlijst op internet maakt het mogelijk om 
gebruik te maken van filters en herinneringen, die de taak van de respondenten 
makkelijker maakt. Alhoewel we uitsluitend personen ondervroegen die toegang 
hebben tot internet, hebben we de resultaten toch uitgebreid naar het geheel van de 
bevolking tussen 15 en 64 jaar. Voor het evenwicht hebben we ook de klassieke 
sociodemografische criteria geactiveerd: geslacht, leeftijd, Nielsen-zones, enz.  
  
De field, uitgevoerd door het marktonderzoeksbureau TNS Media, had plaats in 
december en nam drie weken in beslag.  
  
De vragenlijst is een activiteitendagboek waarin de respondenten per kwartier 
aangaven welke media ze verbruikten. 
De respondenten vulden dit schriftje voor één dag in. De vragen hadden betrekking 
op hun mediagedrag de dag voordien. Die focus op één dag maakte het mogelijk om 
een vragenlijst te gebruiken die een beetje langer was dan de gebruikelijke online-
vragenlijsten en om verschillende invalshoeken te gebruiken. Voor elk kwartier gaven  
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ze aan waar ze zich bevonden, welk mediatype ze consumeerden, welk toestel ze 
gebruikten, het mediamerk dat ze bezochten en op welke manier ze media 
verbruikten, indien dit relevant was (bijvoorbeeld live/uitgesteld/op aanvraag).  
 
De interviews werden evenredig over de week verdeeld, van maandag tot zondag, 
zodat elke dag van de week gelijkwaardig vertegenwoordigd is in de steekproef. 
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In de marge van de belangrijkste inzichten die de MediaXperience-studie opleverde, 
focust dit speciaal dossier specifiek op 'media-multitasking' en 'second screen'.  
 
Met 'media-multitasking' wordt bedoeld dat één individu meerdere media-
activiteiten parallel en simultaan uitvoert, dankzij het gecombineerde gebruik van 
verschillende devices. De merken die op hetzelfde ogenblik geconsumeerd worden 
behoren tot hetzij één en hetzelfde medium, hetzij tot meer en verschillende media 
(video, audio, pers, internet of sociale netwerken). 
 
Met 'second screen' wordt bedoeld dat een individu een tweede media-activiteit 
uitvoert terwijl hij op zijn tv-toestel naar een traditionele tv-zender kijkt (La Une, RTL-
TVi, Een, VTM, enz.). Deze tweede tv-activiteit gebeurt op een ander device met 
scherm (pc, tablet, gsm/smartphone, smartwatch). 'Second screen' is één van de 
vormen van media-multitasking.  
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MediaXperience analyseerde de consumptie van de Belgen in de vier grote 'content'-
mediacategorieën: 
 
VIDEO omvat de consumptie van klassieke televisiezenders en het bekijken van alle 
andere bewegende beelden: video's op internet, video op aanvraag, gedownloade 
videobestanden en dvd/blu-ray. 
 
AUDIO omvat de consumptie van klassieke radiozenders via hertzgolven en het 
beluisteren van elk ander geluidsmateriaal: audiocontent of muziek op internet, 
audiostreaming, gedownloade audiobestanden en cd's/platen. 
 
PRESS omvat het lezen van kranten en tijdschriften, op papier, digitaal of op de 
websites van de media zelf. 
 
WEB omvat de bezoeken aan de sociale netwerken en websites (zonder de 
consumptie van video-, audio- en perscontent). 
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Het eerste luik van dit speciaal dossier behandelt 'media-multitasking' (simultane 
consumptie van meerdere media).  
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In de loop van een gemiddelde dag doet 42% van de Belgen aan media-multitasking. 
Met andere woorden, 4 mediaverbruikers op 10 zijn op een of ander moment van de 
dag simultaan bezig met meerdere media of mediamerken. Ondanks de 
mogelijkheden die moderne devices bieden (pc, smartphone, tablet, enz.), blijft de 
meerderheid van de individuen zich concentreren op één enkel belangrijk medium 
per keer.  
 
Media-multitasking komt meer voor bij jongeren en vertegenwoordigt 51% in de 
groep 15 tot 24 jaar. 
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Media-multitasking vertegenwoordigt 22% van de mediaconsumptietijd van een 
gemiddeld individu. Met andere woorden, elke Belg verdeelt iets meer dan een vijfde 
van zijn mediatijd tussen verschillende media-activiteiten of -merken.  
 
Qua duur bedraagt media-multitasking 148 minuten per dag en per individu. Dit is 
een gematigd cijfer vergeleken met de totale mediaconsumptietijd (dagelijks 539 
minuten zonder multitasking, en 687 minuten met multitasking).  
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Voor het merendeel van de individuen beperkt media-multitasking zich tot slechts 
twee parallelle media-activiteiten.  
 
De meest voorkomende mediacombinatie is die van video en internet: in de loop van 
een gemiddelde dag is 27% van de Belgen gelijktijdig bezig met het bekijken van 
video (tv-zenders of andere bewegende beelden) en het bezoeken van websites of 
sociale netwerken. Bij de jongeren komt deze vorm van media-multitasking nog veel 
meer voor: 38% van de individuen in de groep 15 tot 24 jaar is dagelijks simultaan 
bezig met beide media, web en video. 
Aangezien video het leeuwendeel van de mediaconsumptie van de individuen voor 
zijn rekening neemt ( video vertegenwoordigt 42% van het totale mediavolume), is 
het logisch dat deze mediacategorie koploper is van de favoriete mediaduo's. 
 
De tweede vorm van meest voorkomende multitasking, bestaat uit de media audio 
en internet: 17% van de bevolking is dagelijks simultaan bezig met het luisteren naar 
radiocontent (traditionele radio's of ander geluidsmateriaal) en het surfen op 
websites of sociale netwerken.   
Met relatief gelijkwaardige penetraties, komen de andere duo's beduidend minder 
voor: audio/pers (8%), video/audio (7%), pers/web (7%) en video/pers (5%). 
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Wat toestellen betreft, worden televisie en pc het vaakst samen gebruikt: 25% van de 
Belgen bedient zich dagelijks van de 'tv + pc'-combinatie. Deze toestellentandem is 
nauw gelinkt met de parallelle consumptie van video en web (zie vorige slide). 
 
Twee keer duikt gsm/smartphone op als tweede simultaan gebruikt device: 12% van 
de bevolking combineert dit device dagelijks met televisie, en 10% van de Belgen met 
hun pc.   
 
Het 'pc + radiotoestel'-duo staat achteraan met 10% penetratie per dag.  
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De verbruikers van de verschillende media tonen niet allemaal dezelfde interesse 
voor multitasking.  
 
De internauten, bezoekers van websites of sociale netwerken, zijn de grootste groep 
die parallel een ander media consumeert: 48% van hen deelt dagelijks zijn 
webactiviteit met een andere media-activiteit of ander mediamerk. 
 
Daarna volgen de lezers van kranten of tijdschriften, die nogal geneigd zijn hun 
lectuur te combineren met een tweede media-activiteit: 44% van de lezers zijn 
multitaskers. 
 
Video en audio zijn de twee media die het hoogste niveau van exclusieve consumptie 
vertonen: slechts een derde van de audio- en videoverbruikers zijn dagelijks 
gelijktijdig bezig met een tweede media-activiteit.  
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Het tweede luik van dit speciale dossier behandelt het 'second screen' (gebruik van 
een 'tweede scherm' gelijktijdig met tv-kijken).  
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In de loop van een gemiddelde dag doet 25% van de Belgen aan 'second screening'. 
Voor de totaliteit van tv-kijkers, bedraagt het cijfer 32%. Met andere woorden, bijna 
een derde van de individuen die tv-kijken houden zich op een of ander moment van 
de dag bezig met het simultaan consumeren van een ander mediamerk op een 
tweede toestel met scherm (pc, tablet, gsm/smartphone of smartwatch). 
 
Net als het geval is voor 'media-multitasking', komt 'second screen' meer voor bij 
jongeren: 42% van de kijkers in de groep 15 tot 24 jaar zijn 'second screeners'.  
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'Second screen' is een courantere praktijk wanneer individuen niet-lineair tv-kijken: 
39% van de personen die programma's uitgesteld of op aanvraag kijken, doen aan 
'second screening'.  
  
Daarentegen, wanneer zenders rechtstreeks worden bekeken, zijn de kijkers 
beduidend geconcentreerder: 33% van de personen die programma's live bekijken, 
gebruiken een tweede device met scherm.  
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Televisiemomenten met een hoog bereik, zoals prime time, genereren het minst 
'second screen'-gedrag. Het aandeel individuen dat een tweede scherm gebruikt 
tijdens zijn tv-consumptie, is zo goed als omgekeerd evenredig met de penetratie van 
het medium.  
 
Om 21u00 bijvoorbeeld, wanneer het tv-bereik piekt op 47%, bedraagt het aandeel 
van de second screeners bij de tv-kijkers slechts 16%. 
Anderzijds, om 09u00 's ochtends, wanneer slechts 5% van de Belgen hun tv 
aanzetten, bedraagt het aandeel kijkers die bezig zijn met een tweede media-
activiteit op een ander scherm 33%.  
 
Kortom, de tv-kijkers zijn duidelijk meer geconcentreerd tijdens sterke programma's 
en/of tijdens de uurschijven waarin het meest tv wordt gekeken.  
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De laptop is het tweede meest gebruikte toestel tijdens het tv-kijken: meer dan de 
helft van de second screeners (54%) gebruikt dit device in de loop van een 
gemiddelde dag. De gsm/smartphone bekleedt de tweede positie: 29% van de 
second screeners gebruiken dagelijks hun mobiel toestel tijdens het tv-kijken. Dan 
volgen de vaste pc en de tablet met gebruikspercentages van respectievelijk 25% en 
16%. Het lagere cijfer van de tablet is grotendeels te verklaren door een lager 
penetratiepercentage bij de Belgische bevolking.  
 
Bij de jongeren concurreert de gsm/smartphone sterk met de laptop: 54% van de 
second screeners van 15 tot 24 jaar is op een of ander moment tijdens het tv-kijken 
ook bezig op zijn mobieltje, terwijl 53% dit doet op zijn laptop. 
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Op om het even welk moment van de dag blijft de laptop bijna altijd het door de 
second screeners meest gebruikte tweede scherm. 
 
De meest second screeners gebruiken hun gsm/smartphone 's ochtends (tussen 
09u00 en 11u00) en 's middags (tussen 12u00 en 13u00). 
Het overwicht van de gms/smartphone op de laptop is van korte duur en beperkt zich 
tot de uurschijf 10u00-10u45. 
 
De tablet heeft - ook al blijft zijn gebruikspercentage vrij bescheiden - 's avonds iets 
meer succes, tussen 20u00 en 22u00.  
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Wanneer de tv-kijkers een tweede scherm gebruiken, dan is dit meestal om op het 
net of de sociale netwerken te surfen. In de loop van een gemiddelde dag bezoekt 
51% van de second screeners websites (consumptie van video, audio en pers niet 
inbegrepen) terwijl slechts 48% surft op sociale netwerken. 
 
Andere media-activiteiten tijdens het tv-kijken komen opvallend minder voor: slechts 
8% van de second screeners leest dagelijks kranten tijdens het tv-kijken, terwijl 1% 
tijdschriften doorbladert (digitaal of op de websites van de bladen). 
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Sociale netwerken bezoeken is - gedurende een flink stuk van de voormiddag - de 
tweede favoriete activiteit van de second screeners. Vanaf 13u00, neemt het surfen 
op websites weer de overhand tot nagenoeg het einde van de dag.  
 
Heel vroeg 's ochtends, tussen 08u00 en 09u00, gebruikt het grootste aantal second 
screeners het tweede device om kranten te lezen.  
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De kijkers van de verschillende tv-zenders zijn niet allemaal op dezelfde manier 
geïnteresseerd in het 'second screen'-gebruik.   
 
In het zuiden van het land zijn het vooral de kijkers van Plug RTL en de Franse zenders 
die een tweede scherm gebruiken terwijl ze programma's op antenne volgen: ruim 
40% van hen deelt dagelijks zijn tv-uitzending met een andere media-activiteit of een 
ander mediamerk, geconsumeerd op een pc, gsm/smartphone of tablet.  
 
De publieke Belgische zenders, en vooral La Une, worden exclusiever bekeken: slechts 
34% van de La Une-kijkers doet dagelijks aan second-screening. 
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In het noorden van het land varieert de proportie second screeners bij de tv-kijkers 
ook sterk volgens de zenders.  
 
Bij de Nederlandstaligen vinden we het grootste aantal individuen die een tv-
programma bekijken simultaan met een andere media-activiteit op een tweede 
toestel, bij het publiek van 2Be (42%) of Vitaya (42%).  
 
Net als in het Zuiden worden de publieke zenders meer exclusief bekeken: slechts 
30% van de Een-kijkers past dagelijks het 'second screen'-gedrag toe.  
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