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Live radio is het meest dominante audio format
Bron: NLO - sept 2015 – Audio Distributie Onderzoek

Maar liefst 82% van totaal audio luistervolume is radio!

• Radio bereikt elke week circa 90% van alle Nederlanders van 10 jaar en ouder. 

• Deze 13,2 miljoen mensen luisterden gemiddeld 2 uur en 53 minuten per dag (bron: GfK/NLO 2015).
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Ambitie om radiobeluistering op 
minuutniveau te meten

Wens voor fijnmaziger meten  grens aan wat je van de respondent kan vragen

Hoe passiever, hoe beter

Registreren beter dan vragen

Toenemende non respons specifieke doelgroepen



Meten van luistergedrag

Elektronische meter

• Variabele veldwerkperiode

• Per minuut

• Audiomatching of audio-encoding

• Meter in de vorm van pager, horloge of app op smartphone

• Zendersignalen referencen of coderen

Dagboek (radiolog)

• Week

• Per kwartier

• Zenders voorgecodeerd of via stickers

• Vooraf gestuurd (papier, online of mobiel)

Yesterday recall

• Gisteren

• Per kwartier

• Zenders spontaan of geholpen

• Achteraf telefonisch benaderd



Internationaal perspectief



Elektronisch meten

• Passief: registratie door meter

• Twee basisprincipes:

– Audiomatching / fingerprinting (“Shazam”)

– Watermarking / encoding

• Draagbaar:

– horloge

– pager

– app op een smartphone



Helemaal passief?

• Nee, want de respondent moet de meter wel continu 
bij zich dragen

• De mate van dragen wordt “compliance” genoemd

• Compliance wordt gecontroleerd aan de hand van:

– Beweging/draagtijd

– Docking/undocking/opladen

– Interactie met scherm

– Temperatuur

– Dataontvangst



Uitgebreid testen met meters
• Mediawatch van GfK (reclame-indexen).
• Apps van diverse aanbieders: GfK, SoundAware, Ipsos.
• Doelstelling tests:

• Voldoet de techniek
• Acceptatie door respondenten
• Inzicht in werving/compliance/resultaten

• Enkele resultaten
• Nieuwe alle smartphones zijn geschikt (bijv. Huawei)
• Batterij issues (16% extra batterijverbruik)
• Technische helpdesk noodzakelijk
• Actief panelmanagement nodig



Gevolgen overstap log meter

• Meer dynamiek in vergelijking met het huidige 
tweemaandelijkse Radiolog.

• Definitie van radio luisteren verandert:

• van geluisterd volgens de respondent (Radiolog) 
naar  technisch hoorbaar voor de meter;

• daarmee verandert de currency.



Kern RfP

• Elektronisch en passief meten op minuutniveau

• 10+ of 13+, representatief voor NL

• Periode: 2018-2020, plus optie op verlenging

• Live-radio op continue basis, alle overige audio 
(zoals podcast) op periodieke basis

• Live-radio inclusief programmatic en local ad 
insertion

• Wekelijks rapporteren 

• Eén currency



Next steps

• Tender gestart in september

• Bureaukeuze: begin 2017

• Opzetten nieuw onderzoek

• Testen en schaduwdraaien

• Introduceren in 2018

• Zorgvuldigheid staat voorop



Vragen
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