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Rotterdam. Het zijn gouden tij-
den voor cijferfreaks, nieuwsjunks
en solokijkers. Dit is de tijd van het
second screen, het tweede scherm van
tablet-pc of smartphone bij het kij-
ken naar tv, het eerste scherm. Met
meer statistieken bij de sport, meer
achtergronden bij het nieuws en
meer interactiviteit bij spelletjes, re-
ality-tv en talentenjachten.

Vrijwel elke mediaorganisatie
heeft wel een tweede scherm of denkt
er over na. Zo biedt Disney allerlei
extra’s bij tekenfilms als B ambi en
The Lion King. Zomergasten en Nieuws-
uur hebben een tweede scherm. De
NOS bij het EK, de Tour en de Olym-
pische Spelen. RTL, BBC, en adver-
teerders als Heineken en Vodafone.

Tw e e d e s ch e r m p r o g r a m m a ’s lij-
ken bij uitstek geschikt voor iPad of
iPhone, maar ook bruikbaar op de pc.
Er is op dit moment geen populairder
onderwerp op mediacongressen en
andere bijeenkomsten in de branche.

Niet iedereen is even enthousiast.
„Dat tweede scherm bij Zomergasten
zorgt dat ik niet meer naar het eerste
scherm kijk”, meldde een kijker vo-
rig jaar. In 2011 gebruikte de redactie
van het VPRO-programma voor het
eerst een app om de uitzending „een

extra laag te geven”.
Ondanks de kritiek vond na de eer-

ste aflevering al 76 procent van de
kijkers de app een waardevolle toe-
voeging. Na aflevering 2 was dat 91
procent. „Geweldig dat tweede
s ch e r m ”, aldus een kijker op Twitter.
„Ik ben nu gewoon druk met het vol-
gen van Zomergasten. Het maakt me
actief betrokken. Top idee.”

Veel deskundigen zijn net zo en-
thousiast als deze Zomergasten-kij-
ker. Eindelijk wordt tv interactief.
Dat was al jaren de belofte van de zo-
genoemde rode knop op de afstands-
bediening, maar iedereen die ermee
probeerde te bladeren door onhandi-
ge keuzemenu’s zag dat dat geen suc-
ces zou worden.

Smartphone en tablet-pc zijn ge-
schikter. Zo houden zenders de aan-
dacht van (jonge) kijkers langer vast.
En ze bieden meerwaarde voor spon-
sors en adverteerders, aldus consul-
tant Jeroen Doucet, vorige maand op
het Mediaparkjaarcongres in Hilver-
sum. Doucet is van het Eindhovense
bedrijf Civolution dat tweede-
schermtechnologie produceert.

Aan het gebruik van een tweede
scherm zitten ook nog wel wat nade-
len voor mediabedrijven en kijkers.

1Nog weinig gebruikers. Het ge-
bruik van tweede schermen is nog

relatief gering, zeker vergeleken met
het aantal tv-kijkers. En dan is het,
met name bij commerciële media,
lastig om budget te krijgen voor (du-
re) apps. Stichting Kijkonderzoek
(SKO) meldde vorige maand dat
tweederde van alle kijkers een ‘inter-
netapparaat’ op schoot heeft. De

Disney: extra’s tijdens The Lion King
Voor ouders die wéér moe-
ten meekijken naar The Lion
King of Bambi (en voor ande-
re geïnteresseerden) heeft
Disney sinds vorig jaar een
tweede scherm bij films op

blu-ray. Niet meer na afloop
extra’s kijken, zoals deze
schets van vogel Zazu, maar
tíjdens de film. Op de verpak-
king staat een ‘magische co-
de’ om de app te activeren.

VPRO: extra laag bij Zomergasten
Het VPRO-programma Zo-
m e r ga s t e n heeft sinds vorig
jaar een tweede scherm voor
meer informatie bij de ge-
toonde fragmenten. In 2011
maakte 1 tot 3 procent van de

kijkers daar gebruik van.
Dit seizoen onderzoekt het
Instituut voor Beeld en Ge-
luid hoe je de informatie van
(gebruikers van) het tweede
scherm moet archiveren.

RTL: Kijkes en The Voice of Holland
Voor RTL is het tweede
scherm een belangrijk onder-
deel van de digitale strategie.
De app Kijkes (boven) is een
sociale tv-gids: vrienden pra-
ten over wat ze kijken. Het

grootste succes tot nu toe: de
Thuiscoach-app van The Voi-
ce. Van de 4,2 miljoen tv-kij-
kers naar de show gebruik-
ten circa 50.000 mensen de
app meer dan één keer.

Heineken: Star Player
Heineken schotelt voetbalkij-
kers met zijn app Star Player
niet nog meer statistieken
voor, maar biedt een spel-
letje dat fans met hun vrien-
den kunnen spelen. Voorspel

wanneer – binnen 30 secon-
den – wordt gescoord. De
app werkt tijdens Champions
League-wedstrijden, niet bij
het EK. Dat werd gesponsord
door concurrent Carlsberg.

Nieuwsuur: extra site met meer info
Nieuwsuur (NOS, NTR) ging
gisteravond onder meer over
Spaanse gastarbeiders die
naar Marokko trekken voor
werk. Op n i e u w s u u r. n l /
t w e e d e s ch e r m staat bijvoor-

beeld waar de reportage is
gemaakt, achtergronden en
tweets van kijkers. Nieuws-
uur is de eerste actualiteiten-
rubriek in Nederland met een
tweede scherm.

NOS: EK, Tour, Olympische Spelen
Op live.nos.nl kunnen sport-
en cijferliefhebbers zich hele-
maal uitleven. Eerst vanwe-
ge het EK voetbal, nu de Tour
en later deze maand de Spe-
len. Meest recente cijfers van

de NOS: na twee wedstrijden
van Oranje waren er 90.000
bezoeken geweest op het se-
cond screen, door 60.000
unieke bezoekers. Per bezoek
bekijkt men tien pagina’s.

meesten gebruiken dat vooral om te
surfen en zoeken en voor sociale me-
dia. Minder dan 10 procent van de
respondenten van het SKO-onder-
zoek gebruikt een apparaat voor „te-
levisiegerelateerde activiteiten”. Vol-
gens de onderzoekers is de typische
tweede scherm-gebruiker man, jong,
hoogopgeleid, zware internetgebrui-
ker. Hij woont in de grote stad.

2Minder aandacht voor recla-
m e s p o t j e s. Gebruikers van een

programma-app hebben minder
aandacht voor de advertenties die in
of rond een programma worden uit-
gezonden. Zodra een reclameblok
start dwalen kijkers af naar een twee-
de scherm.

De oplossing, aldus consultant Je-
roen Doucet (Civolution) tijdens het
Mediaparkjaarcongres: zoek andere
inkomstenbronnen dan tv-spotjes.
Hij onderscheidt vier alternatieve
geldstromen voor tweede schermen.
Zenders kunnen betaalde apps aan-
bieden, zij kunnen bedrijven ook in
een app laten adverteren en (in de
toekomst) is gokken via apps een mo-
gelijkheid. Dat mag nu nog niet van
de Nederlandse wet. Adverteerders
kunnen ook zelf een app aanbieden,
zoals Heineken met Star Player. Nog
een oplossing voor wegzappende kij-
kers is de zender-app (zie 3).

3Tweede scherm bij program-
ma of zender? De publieke om-

roep biedt tweede scherm-apps bij
specifieke programma’s zoals Tu s s e n
kunst & kitsch en Wie is de Mol? ( beide
AVRO) en de grote sportevenemen-
ten (NOS). RTL doet hetzelfde bij on-

der meer The Voice of Holland en X- Fa c -
tor (het publiek kon de hartslag vol-
gen van kandidaten). SBS daarente-
gen kiest een andere strategie. Het
bedrijf lanceert komend najaar drie
zenderbrede apps, voor SBS 6, Net 5
en Veronica. Bij elk programma op
primetime biedt die app meer (inter-
actieve) mogelijkheden. Voordeel:
tijdens de reclameblokken kan de
zender ook gerelateerde informatie
aanbieden en haken kijkers niet af.
Adverteerders blij, want die kunnen
direct dat leuke jurkje van de presen-
tatrice te koop aanbieden.

Een voordeel is ook dat er altijd
wat te zien is op een app. Wie buiten
uitzendtijden een tweede scherm
van een programma oproept stuit re-
gelmatig op een zwart scherm.

Een slimme keuze, zo’n zender-
app, vindt ook Ernesto Schmitt. Hij
is oprichter van Zeebox, een bekende
Britse app om samen tv te kijken. Tij-
dens een congres over second screens
in Londen, in mei, zei Schmitt dat in
de VS televisiezenders al weer afstap-
pen van programmaspecifieke apps.
Hij hekelde het besluit van de BBC
om de komende anderhalf jaar een
groot aantal van zulke apps te lance-
ren.

De eerste is volgens Victoria Jaye
van de BBC een app voor de Antiques
Ro a d s h o w (het Britse Tussen kunst &
k i t s ch . Op het congres in Londen zei
zij: „Een app past helemaal bij dit
programma. Kijkers leven al jaren-
lang enorm mee.” Gebruikers kun-
nen raden wat de waarde van een ob-
ject is dat worden aangeboden in de
show. En ze krijgen meer achter-
grondinformatie over de spulletjes.

4Techniek: app of site en sy-
ch r o n i s a t i e . Net als andere bou-

wers van software voor smartphones
en tablets staan tweedeschermma-
kers voor een dilemma. Maak je een
app voor Apple’s App Store die volle-
dig gebruik kan maken van Apple’s
techniek (en marketing)? Of bouw je
een generieke mobiele website (zoals
live.nos.nl en nieuwsuur.nl/tweede-
scherm)? Dat laatste is sneller en
flexibeler, maar technisch gecompli-
ceerd.

Nog een technisch probleem: het
beeld op het eerste scherm moet ge-
lijk lopen met de informatie op het
tweede. Dat is belangrijk bij ‘sociale’
apps waarmee kijkers commentaar
kunnen geven op specifieke momen-
ten in de uitzending en bij apps die
meer informatie bieden over wat
exact op een bepaald moment wordt
getoond. Het Eindhovense Civoluti-
on heeft een systeem dat aan het ge-
luid van de tv herkent wat iemand
kijkt en het bijpassende tweede
scherm doet verschijnen.

Het tweede scherm wordt een
steeds groter probleem, schreef me-
diaondernemer Ruud Hendriks on-
langs in vakblad Emerce. „Het is fan-
tastisch dat de redactie van een live
talkshow de presentator aan de hand
van tweets kan bijsturen.” Als pro-
grammadirecteur van RTL droomde
Hendriks twintig jaar geleden al van
kijkcijfers tijdens de uitzending.
Maar we zijn er nog niet, waarschuwt
hij. „Programmamakers moeten zich
realiseren dat het tweede scherm
aanvullend en niet concurrerend
moet worden ingezet. Het eerste
scherm is de cash cow. Nog wel.”

Het tweede scherm is de hype
van Hilversum. Steeds meer
programma's bieden extra
informatie op smartphone of
iPad. Maar er zijn nog wel een
paar hindernissen op de weg.

Het tweede scherm rukt op in televisieland. Vier nadelen van interactief tv k ij k e n


