
Audio: relevanter dan ooit voor 
consumenten en adverteerders

The future 
is hear
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Voorwoord Audio is on a roll. We evolueren steeds sneller naar digitale en auditieve belevingen, 
audio wordt relevanter dan ooit. Als mediapartner kunnen wij deze evolutie uiteraard 
alleen maar omarmen. Al onze mediamerken zijn 360° uitgebouwd en aanwezig in 
alle digitale touchpoints. Ze garanderen zoals steeds een groot bereik in een hoog-
kwalitatieve context. 

Jullie zijn vandaag op zoek naar een relevant bereik, een correcte prijs en een veilige 
context. Dat weten we uit het onderzoek van UBA*. Marketeers willen relevante 
merken bouwen, merken willen meaningful zijn voor consumenten.

Deze paper slaat de brug tussen deze twee evoluties. Om mee te bouwen aan jullie 
merken, onderzochten we in deze presentatie welke antwoorden media moeten bie-
den op jullie kpi’s. Om te helpen bij het ontwikkelen van een audiostrategie reiken we 
als matchmaker de beste en meest performante audiomogelijkheden aan. 

In een wereld die steeds digitaler, mobieler en audio-minded wordt, is inzetten op 
audio de beste investering die je voor je merk kan maken. Ons team staat klaar om je 
merk te matchen met alle innovatieve zenderinitiatieven van VRT.

Veel leesplezier,

Rudi Janssens, Sales Director Var

*Bron: UBA, 20 mei 2020, Commissie Media, Vlaams parlement
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Van product naar behoefte

BROADENS MY 
HORIZON

KEEPS ME IN 
THE LOOP

PROVIDES SOCIAL 
CONNECTION

LIFTS MY
MOOD

HELPS ME
ESCAPE

RADIO (69%) RADIO (77%) RADIO (80%) RADIO (69%) RADIO (65%) RADIO (64%)

PODCASTS (2%) PODCASTS (2%) PODCASTS (2%)

MUSIC VIDEO (9%) MUSIC VIDEO (8%) MUSIC VIDEO (9%) MUSIC VIDEO (9%)

AMPLIFIES THE
MOMENT

Source: VRT Share of ear, published 2018, North, Kantar, n=2000, 12-75 y.

OWN AUDIO (12%) OWN AUDIO (15%) OWN AUDIO (16%)OWN AUDIO (12%)

STREAMING (12%) STREAMING (12%) STREAMING (12%)

De share of ear-studie* toont 

6 audioconsumptie-behoeften 

bij consumenten aan: 

 broaden my horizon

 keep me in the loop

 provide social connection

 lift my mood

 help me escape

 amplify the moment

Alle VRT-radiomerken zetten volop in op connectie maken met hun luisteraars. Ze vormen sterke 

communities en staan voor beleving, verbinding en actie. Dankzij de live-beleving slaagt radio erin om 

onderscheidend te zijn tegenover andere audioplatformen. 

CONSUMER NEEDS RADIO ALS ANTWOORD

*Source: VRT Share of ear, research in 2017, published 2018, North, Kantar, n=2000, 12-75y.
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https://www.var.be/nl/blog/share-of-ear-studie


6

Van luisteren naar beleven

VRT-radiomerken zijn relevanter dan ooit: 

360° beleving op verschillende platformen 

en communities vinden aansluiting bij elke 

doelgroep.

FLO WINDEY
Instagram-fenomeen met 

spraakmakende StuBru YouTube-reeks 

‘Flowjob’. Ook op VRT NU (#flowjob)

LINDE MERCKPOEL 
Linde brengt op geheel eigen manier 

maatschappelijk relevante content op 

maat van de doelgroepen van Eén. 

(#lindevolgt)

listen

share

watch

experience



Radio1 Select

podcasts

Van moment naar journey
De VRT-merken zetten in op 5 pijlers om in te spelen op de customer journey van elke doelgroep. 
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LISTEN WATCH REACT ON DEMAND EXTRA

Sterke live 
audio-ervaringen.

Visueel aanbod met live 
beelden uit de studio op 
maat van de doelgroep.

Rechtstreekse contacten 
met de zender en 

presentatoren via de app. 

Luisteren wanneer het 
je past, met extra 
content wanneer 

je dat wenst.

Extra’s die aansluiten bij 
de doelgroep:

muziekstreams, 
kanalen, subgenres,..

SELECT

ATOMIZED SHORT FORM

LONG FORM

PODCASTS

PROGRAM

https://radio1.be/herbeluisteren


71%

Van zenders naar platformen

VRT-merken zijn uitgebouwd tot platformen die beantwoorden aan de vernieuwde mediabehoeften.

Een Ipsos-studie van de Vlaamse Overheid, om de evolutie van digitaal bereik te meten, bracht het zenderaanbod van de 

VRT in kaart in een uitgebreid hoofdstuk gewijd aan het medium radio.
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Source: Ipsos-survey for Flemish government, October 2019, n=2000, % of listening volume

(De overige 3% is te vinden op de coaxkabel)

FM

71% van de totale 
luistertijd van radio in 
Vlaanderen verloopt 

via FM.

DAB+

De verrijkte platformen 
zoals DAB+ bieden 
naast audio ook 

schermmogelijkheden
(Klara Continuo, 

MNM Hits,...) en bedienen 
zo 9% van de doelgroep

DIGITAL TELEVISION

Een digitaal aanbod 
via televisie

INTERNET STREAMING

Internetstreaming met 
o.a. subbrands 

(vb De Tijdloze, Bruut, 
Back to the 90s,...) 

beantwoordt aan de 
behoeften van 12%

 

ON DEMAND

Elke zender is verrijkt 
met een on demand 
aanbod (podcasts, 
herbeluisterfunctie, 

select). 
 

5% 12%9%

5 FL. PROVINCES

5 FL. PROVINCES 5 FL. PROVINCES 5 FL. PROVINCES

PODCAST

RADIO 1 SELECT

RELISTEN PROGRAMS

https://radio1.be/herbeluisteren


FOCUS: ON-DEMAND AANBOD VAN VRT 
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SHORT FORM
Apps zijn een enorme verrijking voor de 

luisteraar. De content wordt opgeknipt 

(chapteringtechnologie), op een server ter 

beschikking gesteld, gepubliceerd en aangeboden.

 

Wist je dat de fragmenten van Radio 1 Select al 

meer dan 1 miljoen keer herbeluisterd zijn sinds de 

lancering in september 2019?

LONG FORM 

MAKE AUDIO WORK FOR YOUR BRAND
Dankzij deze dynamiek en innovaties zijn onze zenders meer dan ooit relevant voor consumenten. 

En daardoor voor adverteerders. De VRT-merken zijn solide partners om een performante 

audiostrategie mee uit te bouwen.

MORE THAN 1 MIO LISTENING SESSIONS A YEAR

De VRT bouwt een mooie collectie podcasts uit 

met extra content. 

Wist je dat de VRT-podcasts meer dan 1 miljoen 

luistersessies per jaar noteren? 
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The big  8
Het Ebiquity-onderzoek ‘Re-Evaluating Media’ dat Echo Research in augustus 2019 publiceerde 

over de evaluatie van on- en offline media in België, bracht 8 doelstellingen (KPI’s) in kaart die 

marketeers en mediabureaus hanteren bij het aankopen van media: 

Val op met je boodschap

Maximaliseer je campagnebereik

Finetune je targeting op consumer needs

Realiseer een hogere campagne-ROI

Realiseer sales op korte termijn

Verhoog merkvoorkeur en fanship

Bereik je doelgroep tegen lage kost

Adverteer in een betrouwbare, veilige context

THE BIG 8

https://www.var.be/nl/blog/ebiquity-studie-radio-is-nummer-1-voor-campagnebereik-en-kortetermijnsales


Goede content heeft een geschikt medium nodig dat voldoende respons genereert en de juiste omkadering biedt om 

de boodschap op een natuurlijke manier bij de consument te brengen. Op radio zit jouw reclame ingebed in de flow 

van de zenders en stoort daarom niet. 
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In de bpost Ad’titude study, 2019 
(18-64 yo, Belgium) heeft radio de hoogste 
‘net advertising reach’ (lees: het 
medium waar men het minst reclame 
tracht te vermijden).

DIVA-onderzoek i.s.m. InSites 
Consulting toont aan dat 
hoe meer je boodschap wordt 
geapprecieerd, hoe sneller ze 
herinnerd wordt en hoe meer ze 
leidt tot marketingactivatie.

Diva Pulse-testing laat toe om 
radiocampagnes te optimaliseren 
door ze seconde per seconde 
in kaart te brengen. Op deze 
manier kunnen we analyseren 
welke elementen de luisteraar 
aanspreken, en welke niet. 

Met de juiste insights kunnen 
bureaus en adverteerders aan 
de slag. 

Onderzoek van het Ehrenberg-Bass 
Institute for Marketing Science (mei 2020) 
bevestigt dat amper 3% van de luiste-
raars reclame op radio skipt. 

Ons eigen onderzoek van 2014 toont 
bovendien een positief zapeffect bij 
Radio 1 aan. Als een luisteraar bijvoor-
beeld naar nieuws luistert, tunet hij 
vooraf in en blijft hij erna hangen, met 
als gevolg een hoger bereik voor én na 
de uitzending.

RADIO IS NR 1 IN NET AD REACH RADIO SCOORT OP RECALL VAR ANALYSEERT JOUW RADIOSPOT

Val op met radio: 
Radioreclame werkt op het vlak van 
herkenning en herinnering. Van alle 
via DIVA geteste radiocampagnes 
herinnert gemiddeld 45% van de 
luisteraars de spot.  

Gebruik herkenbare 
merkelementen (DBA’s): 
Het is belangrijk dat mensen weten 
dat jij als merk achter de boodschap 
zit. Onze beste campagnes hebben 
dat goed begrepen: deze spots 
worden door 75% van de mensen 
correct toegewezen.

Zet in op advertainment: 
Het is algemeen geweten dat 
leuke, aangename spots beter 
blijven hangen bij luisteraars. Niet 
alleen stijgt de herinnering met een 
index van 70%, mensen gaan je 
ook sneller gaan overwegen in de 
winkel (+85%).  

Val op met je boodschap



Wekelijks luisteren 8,7 miljoen Belgen naar radio. Daarmee is radio koploper in het maximaliseren van je 

campagnebereik. Enkel al met de 4 VRT-netten halen adverteerders 66,7% weekbereik in Vlaanderen.  
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Bron: Ebiquity Belgium en CIM RAM-cijfers North (+ South), gecumuleerde golven mei 2019 - juni 2020, ma-zo, 5-5u).

Bron: CIM RAM North, Weekly reach, May 
2019- June 2020,  Mon-Sun, 6-22h

Bron: CIM Establishment survey 2019, North, 
listening frequency radio stations, 12-24.

*Bron: CIM RAM, North, all advertising breaks, 
mon-sun, 5-5h, 12+. 
**Bron: CIM RAM North, daily reach & time spent 
listening per day, mon-sun, 6-22h, 18-44 &18-54.

CIM-onderzoek toont 

een weekbereik van 

91,3% bij 12+ jaar

85,7% bij 12-24 jaar

91,0% bij 18-44 jaar 

92,2% bij 18-54 jaar

93,9% bij SG 1 - 4

Door audio-innovaties en 

nieuwe platformen wordt 

steeds meer audio geconsumeerd. 

Radio biedt de grootste sellable 

audience (87%*) en bereikt 70% 

van de Vlamingen 3,5 uur/dag** in 

de commerciële doelgroepen.

RADIO SCOORT BIJ 
COMMERCIËLE DOELGROEPEN

RELEVANTE LUISTERDUUR BIJ 
JONGEREN

RADIO BIEDT DE GROOTSTE 
SELLABLE AUDIENCE

De CIM Establishment 

Survey bewijst dat je 

met radio dagelijks de helft van 

de jongeren bereikt. Ze willen 

vooral even deconnecteren en 

ontsnappen, wat leidt tot een 

50% kortere luisterduur dan de 

andere generaties.

TIP: VOEG SPOTIFY TOE AAN JE AUDIOPLAN

Bereik luisteraars doelgericht via streaming intelligence op basis 

van hun demografische gegevens, interesses, luistergewoontes 

en stemming. 

Maximaliseer je campagnebereik

https://www.var.be/nl/blog/ebiquity-studie-radio-is-nummer-1-voor-campagnebereik-en-kortetermijnsales
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Segmentatie: 

sluit aan bij de 

leefwereld van je 

consument via een 

VRT-podcast of 

Spotify. 

Finetune je targeting op consumentprofielen

Community: 

socio-demografisch: 

jongeren, hipsters, 

koopkrachtigen, 

sportfans, ...

Timeslot: 

stem af op 

verschillende 

consumptie-

momenten: lunch, 

TGIF,...

Intentie: 

speel in op intenties 

van consumenten: 

shoppingmomenten,...

Context: 

sportprogramma’s, 

creative partner-

ships bij events, 

weerbericht, ...

Geografisch: 

Vlaams-Brabant, 

Antwerpen, 

Limburg, ... 

MNM Seksuolotte 

Klara podcasts 

Sporza De Tribune Radio 2 De rechtvaardige rechters

Radio 2 
de 
Rotonde 

Stubru 
40 jaar 
AB 

MATCH JE MERK BIJ VRT-

PODCASTS & -PROGRAMMA’S 

VAN DE VRT-ZENDERS
• Sport

• Cultuur

• Human interest

• Feel good



Bereken de effecten van je radiocampagne via de marketingfunnel*
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ROCI-KPI’S ROI-KPI’S
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Realiseer een hogere campagne-ROI

*Bron: InSites Consulting, onderzoek bij digital agencies

De eerste 3 KPI’s zijn ROCI (return on communication investments): zet je reach om in aandacht voor je reclamespot, de overweging om je 
product te kopen moet omhoog gaan.
De laatste 3 KPI’s zijn ROI (return on investments): leidt de spot tot meer traffic (bv website- of winkelbezoekers), engagement (bv 
documentatie aanvragen, een proefrit boeken) en vinden ze de info relevant (bv hoe lang is de website bezocht)? De interessantste leads 
kunnen omgezet worden in sales. 

Bereken het nodige bereik voor je campagne via reverse engineering. Traditioneel berekenen impactstudies zoals DIVA 

vooral inzichten op het vlak van ROCI. 

Hoeveel bereik of herinnering is er nodig?  Onze benchmarks kunnen helpen: wil je dat 30% je merk overweegt bij aankoop, dan bouw je 
best eerst herkenning van je spot op door die te vermenigvuldigen met factor 1,5. 
Opgelet met je funnel: niet iedereen die zich je spot herinnert, zal je merk overwegen. De linkerbasis moet dus breed genoeg zijn om op het 
einde van de funnel voldoende traffic, engagement en leads over te houden. 
Bijvoorbeeld: om een brand consideration van 30% te bekomen, moet 45% van de luisteraars zich de spot te herinneren. Hoeveel bereik 
moet je dan aankopen? Antwoord: 67% reach (= 45% branded attention x 1,5).
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Volgens Ebiquity is radio het best scorende 

medium om een sterke uplift, zowel voor 

traffic naar het winkelpunt als naar de 

website, te creëren. Dat bewees 

ook de Google-studie in België ism Google 

en RMB (uplift van 33%) en een onderzoek 

in de VS uit 2017 (uplift van 29%)

DIVA analyseert je spot zodat je campagne 

geoptimaliseerd kan worden op lange 

termijn. Met Spotalytics kan je kijken welke 

mediaplanningsvariabelen het beste werken: 

kanalen, timeslots, keuze dag, spotlengte. 

In functie van beide resultaten kan je je 

plan optimaliseren op dagdelen, zenders, 

spotversies,…

Spotalytics, een nieuwe tool die het 

kortetermijneffect van je campagne meet, 

zoals de impact van het verkeer naar de 

website. De campagnes die tot nog toe 

gemeten zijn, bewijzen gemiddeld een uplift 

van 28% enkele minuten na uitzending van 

de campagne.

MEET DE IMPACT OP HET WEBVERKEER BEPAAL DE MEDIAPLANNINGVARIABELEN

KORTETERMIJNEFFECT LANGETERMIJNEFFECT

Opgelet: ROI is natuurlijk niet de enige 

graadmeter voor het bepalen van de 

effectiviteit van een campagne. Onze 

researchers helpen je graag bij het 

analyseren van je campagne op lange 

termijn en in een breder verband. 

Realiseer sales op korte termijn

Inspiratie halen bij andere adverteerders? Ga naar onze Var-blog en ontdek hoe zij het doen. 

https://www.var.be/nl/blog
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Wil je een merk opbouwen, dan zijn merkvoorkeur en positieve emotionele respons een must. De Ebiquity-studie toont 

aan dat radio behoort tot de top 3 media die daar een substantiële bijdrage aan levert.

DIVA peilt naar toename fanship: “In welke mate ben je fan van het merk na het horen 

van de spot?’ De bevestigende scores verschillen sterk tussen trouwe en minder trouwe 

klanten: trouwe klanten halen gemiddeld 54%, light buyers 35%.

BEING A FAN / LOVER
OF YOUR BRAND

THANKS TO
THE RADIO AD

among your 
loyal customers

among your less
loyal customers

54%

35%

Verhoog merkvoorkeur en fanship

https://www.var.be/nl/blog/ebiquity-studie-radio-is-nummer-1-voor-campagnebereik-en-kortetermijnsales
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Wat adverteerders écht nodig hebben volgens UBA zijn een relevant bereik, een correcte prijs en een veilige context 

om in te adverteren. Radiocampagnes zijn relatief goedkoop en garanderen relatieve lage kost per grp in vergelijking 

met andere media.

De Ebiquity-studie rankt de 

perceptie van de aankoopkost 

van media. Radio blijkt een 

agile medium met de op een 

na laagste mediakost. 

Bron: Re-evaluating the media, 
o.b.v. input agencies & adverteerders, 
Ebiquity 2019

DE VOLLEDIGE 
RANKING
1 Sociale media (paid)

2 Radio

2 Online display 

4 Online video

5 Direct mail

6 Out of home

7 Newspapers (print)

8 Magazines (print)

9 Television

10 Cinema

VAR@YOUR SERVICE
Het Var planningsteam staat 

klaar om het juiste plan te maken 

op basis van je noden en budget. 

Meer info? Contacteer het 

salesteam audio.

Bereik je doelgroep tegen een lage kost

https://www.var.be/nl/blog/ebiquity-studie-radio-is-nummer-1-voor-campagnebereik-en-kortetermijnsales
mailto:Contacteer?subject=info%40var.be
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Radio biedt een kwalitatieve context en is een betrouwbaar medium.

Een onderzoek van EBU 

(vakvereniging van de 

openbare omroepen in Europa) 

bewees dat radio het medium is 

waarin Europeanen het meeste 

vertrouwen hebben (koploper met 

57%). De score geldt ook voor 

België. 

Het CIM publiceert 

sinds jaar en dag 

dagboekresultaten om het totale 

bereik van radiozenders in België 

te volgen. De CIM Radio Audience 

Measurement (RAM) is een 

currency-studie van Belgische 

radio’s gebaseerd op verklaarde 

gegevens die het radioluisteren 

via FM, DAB en online (luisteraars 

en profiel) meet. De CIM Radio 

Stream Monitor is nieuw sinds 

juni 2020 en volgt de verspreiding 

van Belgische online radio’s op 

alle streamingplatformen in eigen 

land én in de rest van de wereld. 

Een studie van Reuters 

(juni 2020) onderzocht 

de mediamerken die volgens 

de Vlamingen het meest 

betrouwbaar zijn. VRT NWS staat 

op een eerste plaats, gevolgd 

door Radio 1 en De Standaard.

Bron: EBU based on Eurobarometer, 
Media intelligence service, 2019

Bron: Digital News Report 2020, Reuters Institute

Adverteer in een betrouwbare, veilige context

VRT, HUIS VAN VERTROUWEN



Jouw uitdagingen als marketeer/mediaplanner Wat wij je bij Var graag bieden 

Opvallen met mijn boodschap  Een medium waar het publiek naar luistert.

 Een medium dat gemiddeld 45% recall biedt.

     Diagnostische analyse: DIVA en nieuwe pulsetestresultaten begeleiden    

je nog beter in je creatieve proces: bv de likeability van je spot, de  

kracht van de gebruikte sonic branding via analyse van de anatomie 

van de spot (seconde per seconde).

Maximaliseren van mijn bereik & scherpe targeting  Elke week luisteren 9 op 10 Vlamingen naar de radio

 Complementaire targetingmogelijkheden op Spotify

 Partneren met andere VRT-media (tv, online, innovaties en podcasts)

Betere campagne-ROI behalen, zowel 

kortetermijn-salesrespons als langetermijneffecten

 Nieuwe tool om impact op webtrafiek te meten

 Nieuwe langetermijninzichten op mediaplanning

 DIVA-benchmarks gebaseerd op jouw marketingfunnel

Branding versterken: merkoverweging verhogen 

& triggeren van positieve emotionele respons

 Rapporteren over sonic branding metrics om consequent deze 

     belangrijke parameter te testen

 Inzichten over brandbuilding (check onze paper)

Doelgroepen leveren aan lage kost  De media-aankoop van radiospots is relatief goedkoop

 Bij Var staat altijd een planningsteam klaar om je te helpen

 We maken het juiste plan op basis van jouw noden en de door jouw   

     vooropgestelde budgetten. 

 We hebben verschillende pakketten, haalbaar voor elk budget
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https://www.var.be/nl/radio-als-brandbuilder-all
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