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CROSSMEDIA:TIJD ’17 IN HET KORT
De basis van CMT ‘17 is een omvangrijke datafusie, waarbij data uit vijf 
bereiksonderzoeken* met behulp van Media:Tijd aan elkaar zijn gekoppeld. 

Om met CMT ‘17 te kunnen plannen zijn de volgende media opgenomen in de 
database:

• alle televisiezenders, radiostations, dagbladen en magazines die in 2017 in de 
betreffende bereiksonderzoeken zijn opgenomen, 

• 250 commercieel in te zetten websites en 200 apps en
• 43 OOH-pakketten. 

Verder is uitgebreide informatie over saleshouses en media-exploitanten terug te vinden 
in het totaalbestand, evenals een categorisering naar o.a. genres.

CMT ’17 heeft contactkansen voor alle mediumtypen, tijdvakken, titels en pakketten 
voor meer dan 17.000 respondenten, wat de betrouwbaarheid van de analyses sterk 
vergroot, ook als kleinere doelgroepen worden geselecteerd. De grote n is afkomstig 
van Print Monitor van NOM.

*KijkOnderzoek (SKO), Nationaal Luister Onderzoek (NLO), NOM Print Monitor (NOM), 
Digital Audience Measurement (DAM) en het Buitenreclame Onderzoek (BRO).
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PLANNINGSTOOL
De data van CMT ‘17 wordt ontsloten via de tool Pinpoint, ontwikkeld door Pointlogic.  
Naast alle planningsdata herbergt Pinpoint de mogelijkheid om tarieven door te 
rekenen, zodat kostenconsequenties snel zichtbaar zijn als plannen wijzigen. 

De mogelijkheden van Pinpoint en CMT ’17 staan hier op een rijtje:

• Optimaliseren van strategieën door eenvoudig meerdere opties door te rekenen voor 
mediumtypekeuze en hoogte van de inzet;

• Samenwerkingsvoorstellen evalueren;
• Aanvullend of juist overlappend bereik en contacten opti maliseren;
• Ook voor kleine doelgroepen analyseren van bereik van ander medium onder deel 

doelgroep met lage contactkans primair medium
• Veel doelgroep-insights

Let bij het gebruik van de data op de volgende punten:

• CMT ’17 is geschikt voor ‘reguliere’ mediaschema’s. Bereiksresultaten die 
gerealiseerd worden op basis van heel extreme mediaschema’s kunnen 
onbetrouwbaar zijn.

• CMT ‘17 houdt geen rekening met de lengte van een campagne. 
• CMT ‘17 houdt geen rekening met ‘seasonality’. 
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DOELGROEPSELECTIE (1)
Voor de selectie van een of meerdere doelgroepen is een grote lijst van 
achtergrondvariabelen beschikbaar. In deze case wordt een campagne ingezet voor een 
impulsproduct, dat zich vanwege de aard van het product richt op een 
boodschappende doelgroep met de nadruk op mannen. Als primair medium wordt 2 
weken TV ingeschakeld met 300 GRP’s op basis van 13+ en 154 GRP’s in de focusgroep: 

• TV bereikt het grootste deel van de doelgroep goed, maar juist de mannen die 
weinig TV kijken totaal niet. Binnen de strategie van de campagne is dit juist een 
interessante doelgroep vanwege de hogere opleiding. Bovendien is bekend dat deze 
subgroep openstaat voor het nieuwe product. Het betreft slechts 5% van de 
populatie, maar door de omvangrijke n is deze focusgroep nog steeds goed en 
vooral betrouwbaar zichtbaar in CMT ’17.
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DOELGROEPSELECTIE (2)

Als een doelgroep eenmaal eenvoudig is geselecteerd en/of samengesteld via bovenstaand scherm, is het 
met de Target Analyzer mogelijk om te bepalen wat de karakteristieken zijn van die doelgroep. Ingeval van 
de weinig TV-kijkende mannen die dagelijks boodschappen doen, is dat opleiding en geografische 
spreiding. Zij zijn substantieel hoger opgeleid en wonen vaker dan gemiddeld in het Westen van het land. 
Verder blijkt uit de Target Analyzer dat de doelgroep via print en radio niet heel goed te bereiken is, maar 
dat internet en OOH wel uitkomst kunnen bieden. 5

Afbeelding	  1:	  Doelgroepselectie	  in	  
Pinpoint



MEDIASELECTIE (1)
Als je een redelijk beeld hebt van de doelgroep bestaat de volgende stap uit het selecteren van media 
(-titels). CMT ’17 bevat data voor vijf mediumtypen: TV, radio, online (websites en apps), buitenreclame 
en print (dagbladen en publiekstijdschriften).

Voor TV en radio zijn de selectiemogelijkheden legio. Denk aan zender, week/weekend, tijdvak, genre 
en saleshouse, waarbij ook combinaties of clusters te maken zijn zoals alle TV-zenders op weekdagen in 
het tijdvak 12-18 uur. In plaats van clusters is ook een verregaande detaillering mogelijk zoals een 
tijdvak van 3 uur op een zaterdag op een specifieke zender. 

Bij print kan worden volstaan met een titel of een combinatie van titels. Een vergelijkbare eenvoud is te 
zien bij OOH, waar 43 pakketten zijn gedefinieerd voor diverse formaten en lengtes. 

Online bevat internet en apps - te benaderen via aparte selectieschermen - en daar lijken de 
selectiemogelijkheden op die van TV en radio. Hier kun je individuele sites of apps selecteren, alsmede 
saleshouses, VINEX-publishers en/of categorieën. 

Voor onze basis doelgroep boodschappende mannen kiezen we een brede TV-inzet. Van de extra 
aandachtsgroep die weinig TV kijkt, weten we dat we die hiermee onvoldoende bereiken, daarom 
wordt het bereik aangevuld met online en OOH. Dit op basis van de eerdergenoemde uitkomsten van 
Target Analyzer.

TIP:
Voor een eerste beeld hebben van het bereik en de contacten van een plan is een grove selectie 
handig. Het advies is om te kiezen voor een selectie die goed aansluit bij het plan. Wil je bijvoorbeeld 
op een zender heel selectief aanwezig zijn, alleen in primetime en in het weekend, kies dit dan in plaats 
van all-day-all-week. De kijk- en luisterkansen worden naar rato verdeeld op het moment dat het 
systeem moet rekenen met samenvoegingen. 6



MEDIASELECTIE (2)

In bovenstaand scherm wordt de selectie van de media concreet gemaakt. De basis van het plan is TV, 
waarvoor 300 GRP’s (13+) zijn ingezet verdeeld over verschillende zenders. Als we deze GRP’s gelijkmatig 
verdelen over bijvoorbeeld de tweede helft van november zien we het volgende resultaat voor alleen 
televisie op onze focusgroep:
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Afbeelding	  2:	  Mediaselectie



RESULTAAT (ALLEEN TV)

Na twee weken is het effectieve 3+ bereik in de genoemde mannendoelgroep opgelopen tot 22%. Bij 154 
GRP’s ligt de gemiddelde contactfrequentie dan op 7. Andere verdeling dan in de brede doelgroep.
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Afbeelding	  3:	  Resultaat	  TV



RESULTAAT (TV EN ONLINE)
Na twee weken is het effectieve 3+ bereik in de genoemde mannendoelgroep opgelopen tot 22%. Bij 
154 GRP’s ligt de gemiddelde contactfrequentie dan op 7. Andere verdeling dan in de brede 
doelgroep.

Om het vooral het bereik, maar ook de contactfrequentie op toe voeren worden OOH en online 
toegevoegd aan het plan. De Target Analyzer gaf aan deze mediumtypen een beter resultaat zouden 
hebben in vergelijking met radio en/of print. 

De aanvullende inzet van online (video) sluit goed aan bij de creatieve uiting op TV en wordt dan ook 
als eerste toegevoegd aan de basis. Daarvoor is video binnen Facebook geselecteerd, dit vanwege het 
brede bereik in de doelgroep boodschappers. Daarnaast is een aantal nieuws-, weer- en kookapps aan 
het plan toegevoegd. Die laatste vooral vanwege de link met de boodschappende focusgroep. 
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RESULTAAT (TV EN ONLINE)

De dagelijkse GRP-druk is flink uitgebreid van 9,65 voor alleen TV naar 86 voor TV en online. Het effectief 
bereik stijgt hierdoor naar ruim 72%. Bij 1.376 GRP’s betekent dit een contactfrequentie van 19. Let wel dat 
CMT ’17 geen inzicht geeft in de kwaliteit van de mediumcontacten. 
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Afbeelding	  4:	  Resultaat	  TV	  en	  online



RESULTAAT (TV, ONLINE EN OOH)
Op basis van de eerste analyse wordt tot slot ook OOH toegevoegd aan het plan, verdeeld over 2.250 
vlakken van JC Decaux, een ‘pakket supermarkten’ van Centercom en winkelcentra via Exterion Media. Een 
vrij grote aanvulling, die ook in de brede doelgroep veel bereik (lees: zichtbaarheid) realiseert en tevens 
dicht op het aankoopmoment zit. In totaal worden in de eerste campagneweek 713 OOH-GRP’s toegevoegd 
aan het plan. Ook hier geldt weer dat CMT’17 geen uitsluitsel geeft over de kwaliteit van het contact.
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Afbeelding	  5:	  Resultaat	  TV,	  online	  en	  
OOH

De effecten in termen van bereik zijn duidelijk zichtbaar. Al na een week wordt 84% van de doelgroep 
bereikt en ook in de tweede week loopt het bereik nog flink op naar uiteindelijk 91,5%. De contactfrequentie 
is bij totaal 2.251 GRP’s opgelopen naar 24,6. 



OVERLAP
Binnen CMT ’17 is naast het berekenen van het netto bereik over de verschillende media heen, ook de 
mogelijkheid om de overlap tussen de ingeschakelde media te berekenen. Voor de case met de 
boodschappende mannen die weinig TV kijken staan de gegevens links, met tussen haakjes de 
bereikspercentages van de afznderlijke mediumtypen. Rechts staat de overlap voor 13+.
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Afbeelding	  6:	  Overlapanalyse

Online heeft in dit deel van de doelgroep een heel groot bereik, omdat het heel specifiek (lees: getarget) is 
ingekocht. In de brede doelgroep 13+ is het bereik om die reden veel minder groot. 



TOT SLOT
In het planningsscherm is het mogelijk verder te finetunen met inzet qua tijd, GRP’s en impressies en 
kijken welk plan het beste resultaat geeft binnen het budget. De verschillende keuzes en scenario’s  kun 
je te allen tijde weer aanpassen en bewaren. Omdat de tool steeds een enorme hoeveelheid aan 
visuele output genereert, is een plan met bijbehorende pres(en)taties eenvoudig samen te stellen. 
Bovendien kan alle output worden gedownload als excelsheet, -grafiek en/of powerpointgraphic.

In deze case zijn de kosten bewust buiten beschouwing gelaten. Dit om een eerste verkenning binnen 
CMT ’17 zo helder mogelijk te houden. In een volgende case worden de kostenopties uitgebreid 
belicht.

Kijk op http://www.mediatijd.nl/crossmedia voor meer informatie over CMT ’17 of neem contact op 
met:

Swantje Brennecke (vertegenwoordiger van PMA).
Telefoon: 06 51 27 75 19
Email: info@mediatijd.nl
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