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CIM OOH: VEEL MINDER GERAPPORTEERDE CONTACTEN, 
VEEL MEER GELOOFWAARDIGHEID 

Na het nemen van heel wat hindernissen op het gebied van de exploitatie 

van de gegevens, heeft de CIM studie Out Of Home (OOH) “2.0” dus 

eindelijk de eerste resultaten vrijgegeven. We zoomen in op de 

bereikgegevens van het alleroudste medium: ze zijn deels het resultaat 

van bewerkingen van “big data” waarbij factoren met betrekking tot de 

“viewability” in rekening worden gebracht en dat zijn concepten waarvan 

we dachten dat ze voorbehouden waren voor de meest gevorderde 

digitale media.   

 
In het kort:  

 
 

 

 

 

  

• De studie CIM OOH omvat een studieluik met betrekking op 

de gedragingen inzake verplaatsingen van de bevolking.  

Dit deel van de studie komt tot stand door een nooit eerder 

uitgevoerde assemblage van gegevens uit klassieke studies 

met “geautomatiseerde statistieken.”  

• De grote innovatie van deze studie ligt in de bewerkingen 

op basis van criteria in verband met de zichtbaarheid, zoals 

die al aangewend worden in sommige andere landen: de 

bedoeling hiervan is een realistische schatting te bekomen 

van de “eye on panel contacts”.  

• In vergelijking met de bereikcijfers uit het verleden draagt 

deze nieuwe currency een gevoelige daling van de 

indicatoren met zich mee die vooral voortvloeit uit een 

drastische vermindering van de contactfrequentie.  

• De CIM studie voor OOH 2017 breekt bovendien met de 

traditionele indicatoren voor mediaplanning en toont daarbij 

aan dat het criterium met betrekking tot de zichtbaarheid 

van de borden de aard van de gegevens radicaal verandert.  

• Maar affichage blijft trouw aan de gekende 

basiseigenschappen: een massamedium dat selectief is op 

de actieve sociale- en leeftijdsgroepen daar deze zich meer 

dan gemiddeld verplaatsen.  

• De overgrote meerderheid van de contacten met de out of 

home reclamepanelen betreft de personen die met de auto 

onderweg zijn. Net zoals voorheen is de blootstelling aan 

affichage dus meestal vluchtig, waarbij de boodschap niet 

veel tijd krijgt om door te dringen. 
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A priori omvat de nieuwe studie, net zoals de vorige, twee databanken of 

“lagen”: 

• De laag met “borden”: de precieze plaatsbepaling van de 

reclamepanelen 

• De laag met de verplaatsingen: de basisgegevens waarop die de 

gedragingen inzake mobiliteit van de Belgen van 12 jaar en ouder 

kunnen berekend worden.  

Hybride meetmethoden voor de mobiliteit  

We zijn duidelijk ver verwijderd van de meettechnieken die in het 

verleden werden aangewend. De laag “traffic” met de verplaatsingen werd 

op hybride wijze samengesteld door gegevens uit verschillende bronnen 

zoals klassieke studies en automatische tellingen, veelal census genoemd, 

samen te brengen. De twee types van ingrediënten voor deze bereikstudie 

zijn:  

• Dagboekjes met verplaatsingen: hergebruik van de informatie uit de 

vorige CIM studie voor OOH in combinatie met openbare 

onderzoeksgegevens over mobiliteit (BelDAM voor Belgian Daily 

Mobility, OVG Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen) 

• Tellingen van verkeersgegevens: opvolging van verplaatsingen via 

GPS-gegevens van een panel van voertuigen, tellingen op het 

wegennet en openbare statistieken.   

De samenstelling van de laag “mobiliteit” van de CIM studie voor OOH is 

het resultaat van een proces in 3 stappen (zie schema hieronder) 

uitgevoerd door het bedrijf Bemobile. 

1. De samenstelling van een coherent geheel van 

verplaatsingsgegevens op basis van 3 studies: dit databestand 

omvat ongeveer 45.000 individuen, die elk gekenmerkt zijn met hun 

sociaal-demografisch profiel en hun verplaatsingsgedragingen (met 

dag, uur, vervoermiddel, doel van de verplaatsing). De gedragingen 

die als model dienen voor de verplaatsingen in de database werden 

gewogen in functie van de beschikbare gegevens over mobiliteit en 

transport.  

2. Via een statistische methode (ascription) werden vervolgens de 

resultaten van het samengestelde databestand gekoppeld aan een 

enorm gegevensbestand, de “DB virtual population”, die meer dan 

9.600.000 Belgen van 12 jaar en ouder omvat. De gedragingen 

inzake verplaatsingen werden vervolgens overgezet van het 
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samengestelde bestand op de miljoenen individuen van de “virtuele 

bevolking” om zo elk van hen te kunnen beschikken over een 

volledige week aan verplaatsingen.  

3. Dit totaal aantal verplaatsingsgegevens werd vervolgens overgezet 

op het nationale wegennet aan de hand van valideringen op basis 

van passieve gegevens, die in sommige gevallen tot correcties 

leidden: de verkeerstromen binnen de “DB virtual population” 

moesten coherent zijn met de beschikbare GPS data van de 

voertuigen uit de steekproef of beschikbare statistische rapporten, 

vooral inzake de verplaatsingen per auto.  

 

Aan het einde van dit traject op basis van “big data”, beschikken we voor 

elk wegsegment over: 

- Het volume aan verplaatsingen per dag of per week 

- Het aantal individuen die over deze weg gegaan zijn  

- Op elk moment van de dag 

- De richting van de passage  

- Aan de snelheid van verplaatsing  

- Met vervoermiddel (auto, openbaar vervoer, moto, fiets of te voet) 

- Motief (werk, school, shopping, ontspanning, …) 
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De laag met de borden: aanduiding via 

geolocalisatie 

Om de gegevens over de inplanting van de reclameborden te verzamelen, 

beschikken de regies voor OOH over een software waarmee ze op een 

kaart van België kunnen aangeven waar hun panelen zich bevinden en 

hen de verschillende kenmerken kunnen toekennen. De tool toont ook de 

trechter (“cone of vision”) van de zichtbaarheid van de borden.  

Zowat 45.000 plaatsbepalingen van affichageborden van alle mogelijke 

formaten zijn ingegeven in een geografisch databestand. De identificatie 

van de borden omvat 7 gegevens:  

- Lengtegraad en breedtegraad 

- Nauwkeurig adres  

- Formaat 

- Positie ten opzichte van de weg 

- Trechter van de zichtbaarheid (zie hieronder) 

- Verlichting (J/N) 

- Statisch of dynamisch  

- Verantwoordelijke regie 

Dat alles met foto’s (indien mogelijk afkomstig van Google Street View) 

die het mogelijk maken om de omgeving van de reclameborden te 

visualiseren.  

Zoals het hieronder wordt aangegeven op de foto, houdt de 

zichtbaarheidstrechter (“cone of vision”) rekening met alle obstakels die 

het zicht op het 

bord kunnen 

beperken.  
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Het bereik van OOH: het oude versus het nieuwe  

De nieuwigheid« Viewability » 

Net als in eerdere versies worden de prestaties van de borden 

geproduceerd door de lagen "panelen" en "verplaatsingen" met elkaar te 

kruisen. Maar er is een opvallende originele nieuwigheid in de resultaten 

van de OOH studie 2017: de notie van “zichtbaarheid", die systematisch 

rekening houdt met de bepalende factoren voor het effectieve oogcontact 

met de panelen. 

In overeenstemming met een internationaal erkende methode worden de 

contacten gewogen door verschillende coëfficiënten in verband met de 

zichtbaarheid. 

• De omvang van het bord die de omtrekken van de 

zichtbaarheidstrechter bepaalt  

• De hoek ten aanzien van de richting van verplaatsing (met 

gezichtshoeken tussen -30° en 130° worden de borden als zichtbaar 

beschouwd) 

• De afstand ten aanzien van de weg  

• De hoogte van het bord  

• De verlichting: berekend per periode van het jaar. Tijdens de 

nacht wordt aan niet verlichte borden slechts 25% van hun 

theoretische contacten toegekend. Er is ook een verschil tussen 

verlichting van achteruit en verlichting vooraan; de eerste vorm van 

verlichting wordt als meer efficiënt beschouwd.  

• Het dynamische karakter van het bord dat de contacten met een 

factor van 1,2 (≤12m²) of 1,5 verhoogt.  

• De snelheid van verplaatsing van de blootgestelde individuen, die 

uiteraard beïnvloed wordt door hun vervoermiddel. 

• De densiteit: de aanwezigheid van andere borden op dezelfde 

posities brengt de prestaties met minimum 15% naar beneden.  

Nieuwe indicatoren: « V  adjusted » 

Er is een duidelijke wil om te breken met de vorige studies op het gebied 

van de exploitatie van de resultaten. De prestaties van de 

affichagecampagnes worden voortaan uitgedrukt via indicatoren die, 

inclusief via hun benamingen, rekening houden met de zichtbaarheid: 

- VA (Visually Adjusted) Reach, om de netto contacten aan te duiden, 

d.i. het aantal individuen uit de doelgroep die in de mogelijkheid zijn 
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om een « eye on panel contact» te hebben met minstens een 

afbeelding van de campagne op de reclameborden.  

- VRP om het aantal bruto « eye on panel » contacten aan te duiden 

in verhouding tot het totaalaantal individuen binnen de doelgroep.  

- VA Frequency geeft de verhouding weer tussen het aantal 

blootstellingen en het aantal bereikte individuen.   

Deze indicatoren vervangen de klassieke standaardnormen voor 

mediaplanning zoals netto bereik, GRP en OTS. 

« Old vs new »: veel minder bruto contacten maar veel meer 

geloofwaardigheid 

Het gebruik van de VA-indicatoren heeft een enorme impact, zeker op het 

vlak van de opgeleverde bruto contacten. Voor nagenoeg identieke 

netwerken levert de vergelijking tussen de performanties in GRP van 2016 

en VRP van 2017 een gemiddeld verschil op van 68% in opgeleverd 

bereik! De Belgische exploitanten van OOH media zijn dus akkoord 

gegaan met een aanzienlijke inkrimping van hun aanbod aan potentiële 

dekking. Deze aangebrachte correctie is trouwens nog veel radicaler voor 

de 2 m² formaten.  

  

De overgang van de oude naar de nieuwe studie is daarentegen veel 

minder pijnlijk als men de gerapporteerde netto prestaties onder de loep 

neemt op de proportie van de Belgische bevolking die bereikt wordt door 
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de bestudeerde en vergelijkbare affichagenetwerken. We constateren hier 

een miniem verschil van -3%. Op de kleine formaten is de daling iets 

sterker.  

 

De gerapporteerde bereikcijfers nemen dus sterk af, voornamelijk 

vanwege de lagere 

frequentie van contacten 

("VAFrequency" in het 

nieuwe jargon) in 

vergelijking met de oude 

metingen. Deze nieuwe 

situatie doet echter geen 

afbreuk aan de 

positionering van het 

medium affichage, dat het 

goedkoopste traditionele 

medium blijft in termen 

van kost per contact.  

We passen in bovenstaande tabel gemakshalve een correctie toe op de 

tarieven, die overeen stemt met de daling van het gerapporteerde bereik. 

De kost per duizend contacten van de verzamelde OOH media ligt nog 

steeds lager dan die van de andere mediacategorieën. De simulatie is 

Medium Source:

Cinema 63,6

Newspapers 28,2

TV 21,2

Magazines 17,7

Internet 12,5

Radio 6,6

OOH 1,5

OOH New 4,6 Estimate

UMA 2016 *

Cost per thousand contacts €

* United Media Agencies Evolutie van de ruimtekost in de 

reclame van 2011 tot 2016-Evolution des coûts de l'espace 

publicitaire de 2011 à 2016. 

http://www.uma.be/documents/cost_advertising_2017.pdf
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gebaseerd op de waarden van het jaar 2016 uit het UMA-document met 

betrekking tot de evolutie van de kosten van reclame in de media.  

Weinig verschillen in het profiel en de auto blijft 

dominant  

Het aantal contacten mag dan wel gedaald zijn, “Out Of Home” blijft wat 

het is: een krachtig massamedium. 

Voortgaande op de nieuwe studiegegevens beschikt affichage reeds op de 

eerste dag over een slagkracht die oploopt tot 40% bereik bij de 

bevolking van 18 tot 54 jaar, bij aanwending van slechts één netwerk 

(een combinatie met andere netwerken kan uiteraard een nog grotere 

dekking opleveren). 

 

We stellen bovendien vast dat het profiel van het netto bereik van de 

nationale netwerken dicht aanleunt bij dat van de totale bevolking van 12 

jaar en ouder.  

Bij de berekeningen op basis van bruto contacten, zoals in de grafieken 

hieronder, verkrijgen we grotere verschillen tussen de affichage in het 
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algemeen en het profiel van de Belgische bevolking. Zo merken we dat 

Out Of Home meer selectief is op de actieve bevolkingsgroepen, de 

leeftijdsklasse tussen 25 en 44 jaar en de meest bevoorrechte sociale 

groepen. Het medium is verhoudingsgewijs minder doeltreffend bij 

oudere, niet-actieve en achtergestelde bevolkingsgroepen. Deze 

kenmerken gelden voor elk nationaal OOH netwerk. In onderstaande 

grafieken hebben we voor elk van de criteria zowel het gemiddelde op alle 

netwerken aangegeven als de indexen van het meest ("Max") en het 

minst selectieve netwerk ("Min"). U kan zelf veststellen dat de verschillen 

miniem zijn: het sociaal-demografische profiel van de verschillende 

nationale pakketten is nagenoeg identiek. Deze analyse levert eigenlijk 

niks nieuws op: deze vaststelling gold al in eerdere CIM OOH-

onderzoeken. 

 

Het vervoermiddel is wel een onderscheidend criterium voor de 

verschillende netwerken. Vanzelfsprekend komt een grote meerderheid 

(70-80%) van de contacten met OOH media tot stand tijdens 

verplaatsingen met de auto. De dekking via contacten met de voetgangers 
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vertoont een grote elasticiteit: voor de verschillende netwerken die in de 

analyse hieronder zijn opgenomen, schommelt naargelang het netwerk de 

dekking bij voetgangers tussen 8,1% en 19,2%. 

We stellen ook een aanzienlijke spreiding vast in de dekkingscijfers per 

netwerk bij de personen op het openbaar vervoer of met de fiets, maar 

deze vervoermiddelen bieden in verhouding een zeer beperkt bereik. De 

zwakke weggebruikers worden het best bereikt door de kleinere formaten. 

Maar we onthouden vooral dat vandaag, net als gisteren, affichage een 

medium is waarmee de contacten worden gelegd door met mensen die 

zich rijdend voortbewegen, meestal aan snelheden die niet voldoende tijd 

geven om lange zinnen te lezen. 
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« Dit is slechts een begin… » 

Het gigantische databestand met de CIM OOH gegevens is nog niet 

voltooid. In feite zijn er nog er nog heel wat stappen te nemen in het 

traject: 

- De schatting van de contacten in de trein- en metrostations ontbreekt 

nog in deze bestanden, net als het bereik van het kleine formaat met de 

naam “Insert”. 

-  De bewerkingen met de digitale OOH formaten zijn verre van optimaal: 

terwijl de algemene norm voor de rapportering uit de CIM OOH het 

contact met de affiche is (als een bord scrollende affiches bevat, wordt 

aan elke affiche een fractie van de contacten van het bord toegewezen), 

geldt momenteel - bij gebrek aan beter – éen enkele waarde voor het 

contact met het bord voor digitale affichage. Deze situatie is onaangepast, 

omdat digitale affichage gebruik maakt van "loops” waarbij elk van de 

reclameboodschappen slechts voor korte tijd wordt weergegeven zodat elk 

van de boodschappen ook slechts een deel van de contacten van het 

betreffende bord zou moeten toegewezen krijgen.  

- De huidige virtuele database zou eigenlijk rekening moeten houden met 

de seizoenen, zodat de aantallen van contacten in de zomer en de winter 

niet hetzelfde zijn, gezien de verschillen in belichting en gedragingen in 

termen van verplaatsingen. Dit impliceert variaties in de coëfficiënten 

inzake zichtbaarheid afhankelijk van de duur van het daglicht, maar ook 

een modulatie van de informatie met betrekking tot mobiliteit. De eerste 

aanpassing lijkt relatief gemakkelijk door te voeren. Gezien de omvang 

van de virtuele database (9,6 miljoen "records"), lijkt de tweede 

bewerking op korte termijn meer problematisch. 

- In een ideale situatie zou de OOH studie van het CIM de basis moeten 

bieden voor real-time bewerkingen waarbij, naargelang de dagen en de 

uren, de gerapporteerde resultaten anders zouden uitvallen. De gebruikte 

technieken (berekeningen op basis van modellen en gebruik van 

censusgegevens) laten dit in principe toe. Maar ook hier geldt dat deze 

aanpassingen in de bewerkingen worden bemoeilijkt door de 

samenstelling uit “big data” van het gegevensbestand achter de CIM OOH 

studie.  
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Slotconclusie is dat het CIM onze markt heeft 

uitgerust met een "state-of-the-art" - 

bereikstudie: naar het voorbeeld van de beste 

digitale bereikmetingen, omvat de CIM OOH 

studie noties die de zichtbaarheid in rekening 

brengen en is ze gebaseerd op het gebruik van 

"smart data". Tot op heden is de 

geloofwaardigheid van de gerapporteerde 

prestaties van dit medium nooit groter geweest.  

 

 


