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HUIDIGE LEVERANCIERS / MEETBUREAUS

–  Media Standard Survey 
(establishment survey,            
all JICS) 

–  TAM PANEL


–  Registration, classification 

and harmonization of TV 
broadcasts and commercials

–  Census measurement OTV



–   Online Media Panel
–   Data integration
–   Online commercials census

–  Online census reporting


–  Harmonization of Online 

Commercials

 -    Certification





KIJKCIJFER APP



KIJKONDERZOEKCONTRACT – TOT EN MET 2017

Per 1 juli 2014…. 

•  Bestaand contract (2011- 2015) 
opgebroken 

•  Verlengd t/m 2017 
•  7 nieuwe projecten 

Innovaties 

•  Vernieuwing kijkmeter 
•  Uitgesteld kijken 28 dagen 
•  Uitbreiding registratie apparatuur en –

gebruik 
•  Paneluitbreiding en aangescherpte 

werving  



 OVERVIEW



REKRUTERINGSMATRIX

•  Het panel van circa 2.750 personen is representatief voor Nederland
•  Criteria ontleend aan de MOA Gouden Standaard (CBS) en de Media Standaard 

Survey
•  Basis is Media Standaard Survey (6.000 adressen per jaar)

Selectie panel obv groot aantal achtergrondkenmerken (CBS/ MSS):

•  Regio

•  Huishoudfase
•  Werkzaamheid en opleiding hoofdkostwinner
•  Etniciteit
•  Wel/ niet tv-bezit



 PANELDEELNAME BETEKENT…….
•  Minimaal één jaar deelname, maximum wordt niet genoemd
•  Aanmelden bij beginnen kijken, afmelden bij eindigen kijken
•  Jaarlijkse ondervragingen om alle achtergrondkenmerken up-to-date te  

houden
•  Daarnaast mogelijk nog extra ondervragingen

Wat krijgt een huishouden daarvoor?
•  Cadeautje bij start paneldeelname + cadeautjes voor kinderen tot 13 jaar
•  Onkostenvergoeding (€ 22,50 per persoon per jaar; minimum € 45,- per jaar)
•  Kwartaalverloting € 450,-
•  Verjaardags- en kerstkaarten
•  Panelkrant
•  En veel persoonlijke aandacht!



 DE METER

•  Alle TV-toestellen en randapparatuur worden aangesloten op een meter 


•  De meter geeft weer wie zich hebben aangemeld als kijkers 


•  Randapparaten geven een signaal af en zijn daardoor herkenbaar 


•  Elke nacht worden de metergegevens ingebeld op de GfK - computer, via GPRS



•  Aanmelding is heel eenvoudig
•  Op vakantie kan ook worden aangegeven
•  Zelf niet kijken maar bijvoorbeeld wel de hond
•  Aanmelding van gasten met basiskenmerken: leeftijd 

en geslacht 


 …. EN DE AFSTANDSBEDIENING: WIE KIJKT?



Twee technieken:

•  Enhanced Audio Matchen (EAM)

•  Metric Line Code: 

•  Vanaf begin 2013

•  Naast ‘fingerprinting’ (EAM) wordt ‘watermarking’ (Metric Line)  

gebruikt

 WELKE ZENDERS WORDEN GEKEKEN?



 VOORBEELD VAN EEN INSTALLATIE

•  Alle mogelijke geluidsbronnen worden aangesloten op de meter. 
•  Geluid dat uit de televisie komt wordt hiermee vergeleken.



•  Tweede zenderherkenningstechniek in Kijkonderzoek
•  Zenders plaatsen apparatuur in de uitzendstraat en zorgen ervoor dat de ML-code 

steeds uitgezonden wordt. 


•  GfK voegt een module aan de Taris meter toe die de code in huishoudens registreert.
•  De ML- code wordt continu meegezonden met geluid
•  In de ML-code is een zendercode opgenomen en een tijdmarkering van uitzending.
•  Code wordt voor live en uitgesteld kijken gebruikt
•  Code is onhoorbaar

 METRIC LINE CODE



•  Al het kijkgedrag naar live TV-uitzendingen, digitaal of  
analoog te ontvangen, mits op een vast toestel

•  Uitgesteld kijken op programmaniveau via televisie en randapparaten; ook 
connected TV als het broadcast content is. (currency = dag van uitzenden + 6)

•  Gebruik van randapparaten: settopbox, mediaspeler, harddisk/ DVD-recorder, 
videorecorder, DVD-speler. 


 WAT MEET DE METER?



Ruwe data: 

•  Dagelijks om 7:30 uur aan alle  
gebruikers op de ftp-server

•  Data wordt door gebruikers in  
de software ingelezen

•  Over alle achtergrondkenmerken  
kunnen analyses worden gedraaid

 VERWERKING EN RAPPORTAGE



Door EAM en  
Metric Line 
timestamp  

mogelijk om UGK  
buiten de periode 

van  
7 dagen te meten.

RAPPORTEREN UITGESTELD KIJKEN TOT 28 DAGEN

November/ december 2014:  
dag 7 – dag 27: 18% toename van UGK

In 2015: dagelijks uitleveren ruwe data inclusief 
UGK dag 0 t/m 27. 








RAPPORTEREN UGK 28 DAGEN

= 20.000 kijkers 

Expeditie Robinson 
RTL 5 | 04-12-2014 

Celblok H 
SBS6 | 24-11-2014 

Live kijken 
Uitgesteld kijken: 

Zelfde dag 

Uitgesteld kijken: 
Dag 1-6 

Uitgesteld kijken: 
Dag 7-27 



Criteria  
CBS/ 

MSS 

Continu panel 

Telefonische rekrutering o.b.v. MSS 

omvang 

2.750 personen 6+ 
Dagelijkse rapportering 
 
7:30 uur 

rapportage 

56commerciële 
doelgroepen 
Uitgesteld kijken 

28 dagen 

Audiomatching 

129 zenders 
Watermarking (Metric Line) 

30 Nederlandse zenders 

TV + 
randapparatuur 

 
GPRS 
transmissie 

88% 

Meting 

Regionaal 
oversampled 



INNOVATIE: SKO-VIM 

 

 

SORRY…. IN ENGLISH



BACKGROUND NEW STRATEGY ->  IN APRIL 2013 SKO BOARD DECIDED:

SKO should be measuring and reporting: 


•  Viewing behavior (reach, frequency and time spend) for
•  All video content and 

•  All commercial video messages (pre rolls, et cetera) 
•  Across any platform 


With TAM quality level


Resulting in the SKO-VIM model



VIDEO






CENSUS 1: ONLINE TV AND VIDEO STREAMS



MEASUREMENT SOLUTION 
CENSUS MEASUREMENT

23 



n  A tag+library based measurement solution for all devices

n  Uses existing comScore implementations (or one of the other certified suppliers)

n  Uses IDFA/AndroidID implementation for Mobile identification

n  Measurement requires cooperation of the participating publishers

n  TV Nielsen Metadata link to streams, done by GfK Netherlands

n  We are lucky we have been working/reporting on this since 2008!





CENSUS 2: ONLINE COMMERCIALS



ONLINE VIDEO COMMERCIALS MEASUREMENT 

n  Kantar Media provides templates and automated tool for generating 

measurement pixels for VAST players 

n  System measures the playout of online video commercials using the the VAST 
standard for all campaigns on all participating publishers.

n  The automated pixel placement is live for DFP users (RTL+Branddeli)! 

(other systems to follow)

n  Nielsen codes and harmonizes the commercials like for TV - metadata









ONLINE VIDEO COMMERCIALS MEASUREMENT - COMPLEXITY 


26 

n  Now available by and for participating publishers – Agencies? Youtube? 

n  Transparency is not the key word in online advertising yet

n  Automated pixel placement needed for all adserver/booking systems

n  Technical complexity – no end-to-end ownership of playout chain causes differences in data  
SKO versus Adserver. QC, QC, QC…..

n  DSP – SSP – Automated trading – Programmatic – Trading 
desks - 









STEP 2: ONLINE PANEL



KEY PANEL ASSUMPTIONS

28 

n  A nationally representative panel of Dutch households (5000 people) with all those aged 6+ 
participating

n  Local TNS NIPO panel as the main recruitment source. Some boosts using alternate methods for 
harder to reach homes

n  Our solution has been designed in line with TAM panel requirements - in terms of both 
recruitment method and panel management

n  All panel member viewing is identified and attributed  
to a specific individual  




KEY PANEL ASSUMPTIONS

29 

n  The panel consists of households of which every family member is measured on every device, this 
gives us 

n  Access to children (6+)

n  Shared devices - cooperation of all members in a household is necessary to effectively measure 
multi-user devices

n  Increase commitment (family pressure)

n  More efficient recruitment 





PANELIST DEVICE IDENTIFICATION
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n  Panelists’ devices and browsers are identified, within the data coming from the full census 
measurement, using common identifiers

n  These “technical identifiers” are associated to a specific panelist using

n  An automatically set home page that allows the panelist to pick their name(s) from a list of 
household members.

n  A dedicated mobile application again allowing them to pick their name(s) from a list

n  Panelists are asked to identify themselves at the beginning of a session





STEP 3: DATA INTEGRATION 

CENSUS AND PANEL



 

CENSUS DATA

•  EXACT ACCOUNT

•  TOTAL MINUTAGE

•  ALL PROGRAMMES

•  ALL COMMERCIALS

•  ALL BREAKS



 

PANEL DATA

•  REACH ESTIMATES

•  DEMO PROFILES

•  CROSS-PLATFORM BEHAVIOUR AT       
HOUSEHOLD / INDIVIDUAL LEVEL

•  CO-VIEWING

Model Design; hybrid is it
What the source datasets have to offer



READY? ALMOST



WHAT’S NEXT? -> PHASE 2

Completing the ‘future’ factory by fusing: 
Daily TAM data with / Daily Online data -> duplication data  


•  Working with Kantar on a ‘total Netherlands’ database
•  Project will deliver a (software driven) solution for cross platform 

analysis


PRESERVING THE TWO CURRENCIES AND DELIVERING CROSSMEDIA ANALYSIS



FUTURE PROOFING VIDEO AUDIENCE MEASUREMENT 

 


YOUR CONTACT:





BAS DE VOS

@KIJKONDERZOEK

WWW.KIJKONDERZOEK.NL

BAS.DE.VOS@KIJKONDERZOEK.NL

+31 (0)6-55788452


