
Oudste medium gebruikt 
moderne spitstechnologie
De OOH-markt beschikt vanaf nu over een revolutionaire bereik-
studie. De nieuwe CIM OOH-studie is op vele vlakken vernieu-
wend. Door Big Data te gebruiken verbetert de betrouwbaarheid 
en verhoogt de granulariteit. Bovendien wordt het bereik van alle 
borden gemeten, ook van de borden buiten de 48 CIM-steden. 
Voor het eerst houdt de studie rekening met kwalitatieve criteria: 
we spreken niet meer over OTS maar over reële contacten.

Big Data om verplaatsingen te berekenen

Om het verplaatsingsgedrag van de Belgische bevolking in kaart te 
brengen werd niet alleen een beroep gedaan op dagboekjes. De Bel-
gische data-aggregator Be-mobile, bracht gegevens samen van CIM 
OOH, Belgium Daily Mobility (BELDAM) en Onderzoek Verplaat-
singsgedrag Vlaanderen (OVG).  Be-mobile koppelde deze gegevens 
aan een onderzoek bij 45 000 respondenten en een databank met 
federale census data. Het resultaat is een populatiedatabank met 
9,6 miljoen Belgen, ouder dan twaalf.

Voor de 9,6 miljoen inwoners genereerde het onderzoeksmodel 
180 miljoen trips (vertrek en bestemming) waarbij rekening gehou-
den werd met het motief, de frequentie, het transportmiddel en de 
weekdag. Voor elke trip berekende het routekeuzemodel een route. 

De studie bereikt een hoge nauwkeurigheid door de routes te kali-
breren met verplaatsingsgegevens van loopdetectors, navigatiesys-
temen, Federale Overheidsdienst Mobiliteit …

“Voor het eerst 
kwalitatieve criteria”

“Het verplaatsingsmodel 
wordt gekalibreerd met 
gemeten trafficdata”
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Breder universum

Big Data vergroot niet alleen de nauwkeurigheid maar verbreedt ook 
het universum. Voortaan wordt het gebruik van alle borden gemeten 
en niet alleen van de borden in de 48 stedelijke centra. 3300 extra 
borden worden opgenomen in de studie en de VAReach zal de wer-
kelijkheid beter weergeven.

De 2 m²-netwerken, die zich meer concentreren op de 48 stedelijke 
centra, halen een VAReach van ongeveer 70%. Het is vooral bij de na-
tionale 20 m²-netwerken dat deze aanpassing merkbaar is. Zo haalt 
de Grand Slam 1000 van Belgian Posters na 14 dagen een VARe-
ach van 87,91 % op doelgroep 18-54. De andere nationale 20 m²-
netwerken halen een VAReach van ± 80%. Deze hoge VAReach is 
vooral te danken aan de combinatie van de brede verspreide inplan-
ting en de duur van de campagne. Tijdens de tweede week van de 
campagne verhoogt de VAReach nog met tien procentpunten.

Van OTS naar SEEN the ad

De OOH-industrie wou een nieuwe standaard invoeren om het be-
reik te meten. Weten hoeveel mensen voorbij een bord lopen is 
goed, weten hoeveel mensen de reclameboodschap gezien heb-
ben is beter. MGE Data heeft hier veel ervaring in en baseert zich 
op het Britse “Route”-model van 
Simon Cooper. Met behulp van 
eye tracking-technologie wer-
den de variabelen (zichtbaar-
heidscriteria) bepaald die een 
invloed hebben of we al dan niet 
een advertentie hebben gezien. 
Om de Visibility Adjusted Index 
(VAI) te bepalen werden er aan alle borden zichtbaarheidscriteria 
toegekend: formaat, zichtbaarheidsafstand, afstand tot de weg, ver-
lichting, hoek ten opzichte van de weg … 

De VAI toont het aantal eyes on panel ten opzichte van het aantal 
voorbijgangers (ROTS). Aangezien het formaat een belangrijke pa-
rameter is voor het bepalen van de VAI, zullen we in de toekomst 
makkelijker verschillende formaten kunnen vergelijken.

“De VAI reflecteert het aantal eyes on panel ten 
opzichte van het aantal passanten (ROTS).

“Reële contacten worden 
gemeten”

“Voortaan worden alle 
borden gemeten, ook 
diegene buiten de 48 
stedelijke centra”
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Van GRP naar VRP

De nieuwe methodologie maakt het gebruik van nieuwe eenheden 
noodzakelijk. We kunnen nu eenmaal geen passers by vergelijken 
met seen the ad. OTS wordt Visibility Adjusted Frequence (VAF), 
dekking wordt Visibility Adjusted Reach (VAReach) en GRP wordt 
Viewed Rating Point (VRP).

DOOH

Digital Out Of Home wordt steeds belangrijker in de OOH-markt. 
Dit medium biedt de grootste flexibiliteit qua locaties, tijdstip en 
SOV. Internationaal wordt volop onderzoek verricht naar de zicht-
baarheid van deze schermen in verschillende omgevingen zoals sta-
tions, metro, straat, winkelcentra … Zodra de resultaten gekend zijn, 
zullen ze toegepast worden in de CIM OOH-studie.

Alle zichtbaarheidsparameters die gelden voor de andere borden 
gelden ook voor digitale borden. Alleen hebben we het over seen 
the panel in plaats van seen the ad, alsof je een SOV van 100% hebt.

De CIM OOH-studie zet een nieuwe standaard in het media-
landschap. De hybride studie maakt gebruik van Big Data om 
alle verplaatsingen in kaart te brengen en voert als enige me-
dium kwalitatieve factoren in, die de zichtbaarheid van je ad-
vertentie zullen bepalen. Is het oudste medium de voorloper 
van een nieuwe trend?

“Nieuwe eenheden doen 
hun intrede”

“Door de complexe 
en verschillende 
exploitatievormen werd 
er geopteerd om de 
berekeningen door te 
voeren op basis van een 
100% Share Of Voice”
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Eerste resultaten

De wijziging van methodologie brengt vanzelfsprekend een grote 
verandering in resultaten met zich mee. Door het universum te ver-
breden (van 48 steden naar nationaal) en de invoering van kwalita-
tieve criteria (eyes on ad) krijgen we een realistischer beeld van de 
dekking (VAReach) en het werkelijk behaalde contacten (VAF).  We 
geven je hier een beknopt overzicht van de resultaten van de be-
langrijkste nationale netwerken op een doelgroep 18-54.

2 m²-straatmeubilair

JCDecaux en Clear Channel zijn beide aanwezig in dit segment. 
Door de hevige concurrentiestrijd, optimaliseren beide partijen 
steeds hun netwerken, hierdoor krijgt de adverteerder een ruim 
aanbod. De VAReach van alle netwerken schommelt rond de 70%. 
Het verschil in kracht is voor-
namelijk te wijten aan het ver-
schil in repetitie (VAF) die tus-
sen de 10,78 ligt voor een Pure 
Booster-netwerk en 8,77 voor 
een Taste-netwerk van JCDe-
caux. Het Pure Booster-netwerk 
is het sterkste 2 m²-netwerk van 
de markt met 759 VRP, gevolgd 
door het Maximum XL-netwerk 
van Adshel met 712 VRP, de Au-
thentic-netwerken van JCDecaux met 671 VRP, het Optimum XL-
netwerk van Adshel met 630 VRP en het Taste-netwerk met 603 
VRP. De adverteerder heeft een ruime keuze tussen netwerken van 
600 tot 759 VRP en kan dus perfect het netwerk kiezen dat het best 
aan zijn objectieven beantwoordt.
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“Een gelijke VAReach, 
een verschillend VAF”

Pepsi-campagne op een nationaal 
2 m²-netwerk.
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20 m², 16 m², 10 m², 8 m²: de klassieke billboard formaten 

Er bestaan netwerken die zich focussen op een aanwezigheid in de 
stedelijke centra, maar andere, zoals het Contact- en Moving-net-
werk van Belgian Posters heb-
ben een implanting die meer op 
de verbindingswegen of nieu-
we commerciële centra zijn 
gericht. Deze netwerken heb-
ben meer dan 50% van de bor-
den buiten de stedelijke centra. 
Door de uitbreiding van het uni-
versum krijgen we nu een juister 
beeld van de kracht en dekking 
van deze netwerken.

De gecombineerde netwerken van Belgian Posters (combinatie 
van een stedelijk netwerk met een Contact-of Moving-netwerk) 
kronen zich tot de kampioenen van de dekking. Met het Grand 
Slam 1000-netwerk (Cover 600 + Moving 400) bereik je 88 % van 
de Belgische bevolking 18-54. Deze hoge resultaten zijn te danken 
aan een combinatie van een geografisch homogeen verspreid net-
werk en een campagneduur van 14 dagen.

De stedelijke netwerken Belgium 800 van Belgian Posters, Superstar 
Nationaal van JCDecaux en Mega 16 van Publifer liggen nek aan 
nek. Ze behalen alle drie een VAReach van ± 80%.
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“Bereik tot 88% van de 
Belgische bevolking”

Campagne 20 m² in de nabijheid van 
Shell Express-stations.
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Enigszins verrassend behaalt de 
Mega 16 van Publifer de hoog-
ste VRP-score van 997 VRP. Dit 
is voornamelijk te wijten aan 
het kwalitatieve karakter van de 
borden. De 16 m²-borden zijn 
bijna allemaal verlicht, stand al-
one en bevinden zich op zeer 
drukke verkeersassen. De hoge 
ROTS-scores en hoge VAI-waarde maken van het Mega 16-netwerk 
de echte VRP kampioen. 

Panoramische netwerken “supersite”

Hoewel de panoramische netwerken enkel aanwezig zijn in de 
5 grote centra, behalen ze een nationale dekking van  44,2% 
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“MOF Mega 16 behaalt 
hoogste VRP-score”
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“Extra week 
aanwezigheid heeft een 
positief effect”

Campagne Proximus op 16 m²-borden.



voor het MOF 100 en 48,8% voor het Prestige-Senior netwerk. 
Deze hogere dekking is voornamelijk te danken aan de campag-
neduur van 21 dagen voor het Prestige Senior-netwerk en 14 dagen 
voor het MOF-netwerk. De langere duur van de campagne heeft 
niet enkel een positief effect op de dekking maar ook op de repeti-
tie (VAF). De combinatie van beide resulteert in een hoge VRP-score 
van 358 t.o.v. 252 voor een MOF 100 en zelfs 839 VRP op de 5 grote 
centra voor het Prestige Senior-netwerk.

Tip: een kort filmpje legt eenvoudig de nieuwe methodologie uit. 
http://outsight.pub/news/new-cim-ooh-study-the-movie/

Conclusie

Voor het eerst beschikt de OOH-sector over een volledig nati-
onale bereikstudie, die gebruik maakt van big data en kwalita-
tieve criteria. De hybride studie heeft als grote voordeel dat ze 
zeer nauwkeurig en toekomstbestendig is. Deze studie biedt 
ook mogelijkheden om nieuwe exploitatievormen van OOH en 
DOOH te ontwikkelen.

Vanaf vandaag kunnen we ook het bereik berekenen op jouw 
specifieke doelgroep voor alle netwerken. Aarzel ook niet om 
Outsight te contacteren voor meer details over de resultaten 
van de netwerken.

Deze eerste versie is zeker geen eindpunt maar een begin van 
een mooie evolutie. Zo zullen toekomstige versies een ant-
woord bieden op de impact van de seizoenen op het bereik. 
Ook de borden in de treinstations moeten nog worden opge-
nomen. We houden je op de hoogte van de verdere evoluties.


