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 O
ndanks alle goede bedoelingen heeft interactieve 
televisie zelden tot iets geleid. De veelbesproken 
rode knop op de afstandbediening heeft het hart 
van Mien uit Urk nooit weten te veroveren. Die lag 
het liefst onderuitgezakt op de bank en gebruikte 

de afstandsbediening alleen om tv-programma’s te ontlopen. 
En een enkele keer belde ze op om te zorgen dat Marco Bor-
sato de Soundmixshow won. Dan was echter meteen het lokale 
ziekenhuis onbereikbaar. 

De meest succesvolle vorm van interactieve televisie was 
het simpele Call TV, waar het domme deel der natie zich liet 
verleiden om tegen exorbitante bedragen infantiele spelletjes 
te spelen en z’n horoscoop te laten trekken. Nog steeds wordt 
er door de commerciëlen ‘s nachts meer geld verdiend met 
het aanprijzen van schaars geklede dames dan met welke an-
dere toepassing dan ook. 

Bijna ongemerkt kwam het interactieve succes er toch. Niet 
via de televisie of afstandsbediening, maar dankzij de onstuit-
bare opmars van smartphones en tablets. Het zogenaam-
de ‘second screen’-kijken. Ruim een kwart van de kijkers van 
Goede Tijden, Slechte Tijden en The Voice of Holland gebruikt 
tijdens het programma zijn smartphone, tablet en/of lap-
top. Hierbij gaat echter nog geen één procent van de bezoe-
kers daadwerkelijk naar de bijbehorende website. Een second 
screen leidt dus vooral af. Je checkt even je e-mail tijdens de 
commercials of je Facebook-inbox. Maar iets kopen? No way.

Net als met de afstandsbediening in de jaren zeventig wordt 
het tweede scherm een steeds groter probleem en dus doen 
tv-makers soms wanhopige pogingen om kijkers vast te hou-
den. SBS gaat daarin - tijdens de wedstrijden van het Neder-
lands elftal - het verst. Zodra de commercials in de rust be-
ginnen, toont de zender op het andere scherm de analyses 
van Gullit en van Van Basten. Het aloude tv-toestel is dan dus 
bewust minder interessant. 

Dat is niet wat adverteerders graag zien. Die willen kijkers 
vasthouden, niet wegjagen. Je kan er op wachten dat die gaan 
protesteren. Toch biedt het ook voor hen meerwaarde, zeker 
als het live content betreft. Denk aan (gesponsorde) statis-
tieken tijdens sportwedstrijden bijvoorbeeld. De echte freaks 
kunnen hier de details volgen zonder dat hun medekijkers 
daaronder lijden. Een win-win voor alle partijen. En de analyti-
sche data kan ook nog eens seperaat worden verkocht. Kassa.

Als programmadirecteur van RTL droomde ik twintig jaar 
geleden al van real time kijkcijfers. We zijn er echter nog niet. 
Programmamakers moeten zich vandaag de dag realiseren 
dat het tweede scherm aanvullend en niet concurrerend moet 
worden ingezet. Het eerste scherm is de cash cow. Nog wel.
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