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ERLAND GALJAARD

Na een zomer vol laffe proppenschieters zijn de 
kijkcijferkanonnen opgepoetst voor het nieuwe 
seizoen. De volgende mensen schieten met 
scherp en bepalen het landschap waar we de 
komende tijd doorheen zappen. Plus: deugt het 
kijkcijfersysteem eigenlijk nog wel? 

ALLES 
VOOR DE 
KIJKCIJFERS

DOOR MATTHIJS MEEUWSEN 
FOTOGRAFIE HOLLANDSE HOOGTE, ANP

1JOHN DE MOL (4)
We overwogen even hem te diskwalificeren vanwege het lanceren van de  
zingende tattooboer uit Hoorn, maar eerlijk is eerlijk: niemand in Hilversum kan 

tippen aan de mediamogul. Het Talpa-debacle is definitief begraven nu zijn  gelijknamige 
 formatfabriek op RTL 4 regeert met !e Voice of Holland (piek: 3,7 miljoen kijkers) en  
– kudo’s voor zuslief – Ik hou van Holland (3 miljoen). Terwijl beide programma’s ook 
buiten de landsgrenzen de kas spekken, legde hij dit voorjaar met maatje  Molman (zie 
nummer 11) bovendien 1,25 miljard euro op tafel voor de koop van SBS  Nederland. 
Met eenderde van de aandelen lijkt de weg vrij voor een reorganisatie van SBS6, zeker 
nu programmadirectrice Tina Nijkamp (vorige editie nog op zilver) eind juli haar 
tentje verwijderde van de dramatisch presterende campingzender. Meneer moet wel 
zijn belang van 26 procent in RTL verkopen, zo vindt de mededingingsautoriteit, 
omdat dark lord Moldevort anders net iets te machtig wordt.

2 ERLAND GALJAARD !3"
De programmadirecteur klimt een podiumtreetje omdat hij RTL 4 naar 
een  absoluut topjaar leidde. Het marktaandeel van 18,4 procent in de eigen 

doelgroep van 20 tot 49 jaar was het best sinds 2003 en met TVOH (3x), IHVH, 
All You Need Is Love en Ushi & Loesie eindigde de familiezender zes keer in de 
top-10 best bekeken programma’s van 2010 (sportevenementen niet meegerekend). 
Dat de opmars stoïcijns wordt doorgezet, bleek toen RTL 4 onlangs de beste 
augustusmaand noteerde in zestien jaar. GTST trekt 1,5 miljoen kijkers, Holland’s 
Got Talent hikt tegen de 2 miljoen, John ‘blauwhelm’ Williams doet het goed met 
klussende mannen en ruziënde buren en zelfs Gordon lijkt te hebben meegesnoept 
van Galjaards toverformule.

3 MARJA VAN BIJSTERVELDT !NIEUW "
Zendercoördinatoren, omroepbobo’s, presentatoren; allemaal liggen ze 
wakker van het witte wief dat met haar bezuinigingsbijl ronddoolt bij de 

publieken. Als cultuurminister moet de christen-democrate 200 miljoen snoeien 
in het mediabudget en dus moet het aantal staatsomroepen worden teruggebracht 
naar maximaal acht. Op alle flanken wordt al voorzichtig gefusie-flirt, maar als dat 
niks oplevert, houdt mevrouw gedwongen versmeltingen achter de hand.

4 BAS DE VOS !NIEUW " 
Hij is slechts boodschapper, maar zelfs John de Mol kent het gevoel om 
met natte oksels te wachten tot De Vos ’s ochtends achter zijn computer 

kruipt. In een parochie waar alles draait om de kijkcijfers meldt de hogepriester 
van Stichting KijkOnderzoek dagelijks het goddelijke vonnis. Hij leidt met zijn 
zwartomrande bril niet alleen de dans om de heilige getalletjes, maar heeft als 
eindverantwoordelijke ook de macht strategische onderzoeksaanpassingen te doen 
(zie kader). 

5 MATTHIAS SCHOLTEN !NIEUW "
Ooit aten aandachtshoeren in zijn Over de roooie zelfs bami uit elkaars onder-
broek, maar de pooier van de pulp verloor zijn wilde krullen en klom op tot de 

Top-25 van Machtigste Mensen 
in Hilversum editie 2011

JOHN DE MOL
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LINDA DE MOL

REMKO VAN WESTERLOO

10 BERGEN MEREY !NIEUW" 
De Procter & Gamble-baas (Always! Pampers! Gillette!) ziet Unilever 
een iets voller boodschappenkarretje naar het mediapark slepen, maar 

ook met 166 miljoen aan tv-reclamebudget geldt het adagium: wie betaalt, bepaalt. 
Waar de concurrent de buikriem bovendien met 7 ton aansnoerde, groeide zijn 
advertentiepotje gedurfd met 8 procent.

11 REMKO VAN WESTERLOO !NIEUW"
Met zijn legertje Haagse Tokkies (Oh oh Cherso) en bekvechtende 
 bimbo’s (Echte meisjes in de jungle) loodste RTL 5’s programma directeur 

het voormalige zorgenkindje moeiteloos langs concurrenten als Nederland 3  
en  Veronica. Het concept van de Chersonissos-gangers werd zelfs slim door verkocht 
aan België, maar de voorzichtige 648.000 kijkers voor de eerste aflevering X Cherso  
– het voorvocht van het derde Nederlandse seizoen – lijkt de voorbode van aan-
staande aso-moeheid.

12 DICK MOLMAN !NIEUW" 
Het leesmapimperium van Sanoma-CEO Molman moest het jaren-
lang doen met lullige *knipoog* kappersblaadjes, maar groef met die 

andere mol verrassend wat duiten op voor SBS. Met een aandeel van 67 procent moet 
wel de schop worden gezet in het tv-concern, want Net5 faalde dit jaar hopeloos met 
de peperdure realityflop Secret Story en SBS 6 zag zijn gemiddelde marktaandeel 
instorten tot nauwelijks 10 procent met zeperds als Show Me the Money, Mijn man 
kan alles en !e Sing-o".

13 MAARTEN NOOTER (8)
Sportevenementen worden vaak weggegumd uit jaarlijstjes  omdat 
de twaalf bestbekeken programma’s anders zomaar voetbal- en 

 schaats potjes kunnen zijn (zoals in 2010). Het toont het bereik van de Studio Sport-
paus die Nederland met het EK voetbal en de Olympische Spelen weer  massaal 
met het bord op schoot zal dwingen. En ook de Tour de France belooft hoge 
 kijkcijfers nu de hoofdredacteur nieuwbakken freelancer Smeets alsnog heeft verleid  
Dalida nog eens af te sto#en in De avondetappe (deze zomer gemiddeld 1,1 miljoen 
kijkers).

14 HENK HAGOORT (6)
Zul je net zien. Is de storm om de publieke omroepsalarissen  eindelijk 
gaan liggen, komt het bezuinigingsspook met de boodschap 200 

 miljoen euro te snoeien. De evangelische bestuursvoorzitter wordt in 2013 wellicht 
voor vijf jaar herkozen, maar moet zijn ongelovige omroepvrienden vervolgens wel 
uitkleden tot op het bot. In Nieuwe Revu liet hij dit voorjaar al zijn tanden zien. 
‘Politici moeten met hun fikken van programma’s afblijven.’

RTL-directiekamer. Goed, de vloot dankt het succes – met vlaggenschip 4 voorop –  
mede aan de operationele winst die onder CEO Bert Habets in de eerste helft 
van 2011 verdubbelde tot 50 miljoen euro, maar content-directeur Scholten heeft 
in het programmeringspapje de dikste vinger.

6 MATTHIJS VAN NIEUWKERK !1"
Het vleesgeworden testbeeld van Nederland 3 staart nog altijd met 
 opengesperde blik en nonchalante doe-het-zelfcoupe de woonkamers 

in, maar de koning van onze vorige editie is wel van z’n troon gevallen. Ja, DWDD 
won dit jaar de Zilveren Nipkowschijf. En ja, en afgelopen sei zoen was het best 
bekeken in zes jaar, maar DWDD-moeiheid ligt op de loer. Natuurlijk, een paar 
minuten DWDD werkt nog als Pokon voor je opbloeiende muziek-, film- en 
schrijfcarrière, maar usual suspect Jan Mulder zat deze seizoensopener welgeteld 
voor de 138ste keer aan tafel.

7 PAUL POLMAN !NIEUW " 
Hij had er 64.319.031 flessen Robijn-wasverzachter van kunnen  kopen, 
124.753.020 zakken Bertolli-saus of – doe eens gek – 191.630.928 

 blikjes Unox-soepballetjes. Maar het Unilever-opperhoofd stuurt liever anderen 
naar de supermarkt en pompte in 2010 dus een slordige 186 miljoen euro in 
 tv- reclames. De tukker met het uitpuilende merkenportfolio werd zo wederom 
de baas van het boodschappenblok en je kunt er donder op zeggen dat hij ook dit  
seizoen de plaspauzes domineert. En dus de keuzes van de mannen achter de 
knoppen.

8 MARCEL PEEK !5"
Leuk die wederopstanding van RTL, maar het is de netcoördinator van 
 Nederland 1 die aan de touwtjes trekt bij ’s lands bestbekeken  zender. De 

schaakmeester hoefde er afgelopen jaar bovendien nauwelijks voor te  schuiven. 
Boer zoekt vrouw, De reünie en het Achtuurjournaal op hun oude plekkie,  ruimte 
 maken voor het WK voetbal en de Olympische Winterspelen, nog even  
Op zoek naar Mary Poppins, en voilà: een marktaandeel van 23,5 procent en de  
34  bestbekeken  programma’s van 2010 allemaal op het eerste net.

9 LINDA DE MOL !9"
Een blad, film, dramaserie of spelshow. Het lijkt nauwelijks uit te maken 
wát ze doet, mevrouw  De Mol beukt zich vanzelf een weg omhoog in het 

 kussengevecht op het Gooische matras. Dat Ik hou van Holland vanaf dit weekend 
dus weer een miljoenenpubliek aanboort, moge duidelijke zijn. Maar of het tweede 
seizoen van Iedereen is gek op Jack – dat dit jaar instortte van 2,1 tot 1,1 miljoen   
kijkers – de weg terugvindt, lijkt ons sterk. Wat wil je ook van een komedie 
zonder humor.

Hoe de cijfers worden gemeten. En de 
eeuwige discussie over de betrouw-
baarheid.

‘Er gaat dit jaar 1 miljard euro om in 
tv- advertising en dat wordt volledig 
 gebaseerd op onze kijkcijfers,’ weet Bas 
de Vos, directeur van Stichting KijkOnder-
zoek (SKO), sinds 2002 verantwoordelijk 
voor het verzamelen, controleren en ver-
spreiden van kijkcijfers. ‘Als we door een 

storing niet om half 8 ’s ochtends aan-
leveren, staat de telefoon roodgloeiend. 
Programmamakers en zenderbazen  willen 
weten hoe ze gepresteerd hebben en 
 adverteerders rond welke programma’s 
ze hun  reclametijd moeten inkopen.’

REPRESENTATIEF
Om die kijkcijfers te verzamelen,  selecteert 
de SKO jaarlijks zesduizend huishoudens, 
waaruit een panel van 1235 huishoudens 

wordt samengesteld (2800 personen) 
zodat ze precies  representatief zijn voor 
de Nederlandse samenleving. Panelleden 
kunnen zich niet zelf aanmelden, maar 
worden gevraagd en kunnen gewoon 
weigeren of hun deelname stoppen. De 
Vos: ‘Als een huishouden van drie laag-
opgeleide personen in de Randstad op-
zegt, moet je dus op zoek naar een exact 
vergelijkbaar gezin.’ 
Alle televisies, digitale tv-decoders en 

harddiskrecorders van deze huishoudens 
 worden aangesloten op een kijkmeterkastje, 
dat onder meer tv-geluid doorgeeft en zo 
via audiomatching concludeert naar  welke 
programma’s wordt gekeken (inclusief 
uitgesteld kijken tot een week na uitzen-
ding). Daarnaast moet elk gezinslid – en 
zelfs alle visite – zich via een speciale af-
standsbediening aan- en afmelden, zodat 
de SKO ook weet wie er precies voor de 
buis hangt. 

MEETFOUTEN
‘Dat werkt echt met één druk op de knop,’ 
legt De Vos uit. ‘Maar er kunnen in theorie 
alsnog twee meetfouten optreden. Panel-
leden kunnen de tv aanzetten, maar de 
knipperende kijkmeter negeren en zich 
dus niet aanmelden.’ Het tegenover-
gestelde komt ook voor. Wie zich aan-
meldt en  vervolgens dronken wegdommelt 
of doodleuk boodschappen gaat doen, 
wordt gewoon als kijker geregistreerd. 

‘Maar beide zijn maar hele kleine percen-
tages die elkaar bovendien ook nog eens 
opheffen,’ aldus De Vos.
‘Ik vind dat toch nogal een punt,’  reageert 
Rogier Vijverberg die met internet reclame-
bureau SuperHeroes merkt hoe dominant 
televisie is op de  advertentiemarkt. ‘Ik kan 
me niet voorstellen dat alle panelleden 
zich steeds  netjes afmelden als ze  moeten 
 pissen of de buurvrouw aanbelt. Zo’n 
 systeem vraagt gewoon om fouten.’  

MATTHIJS VAN NIEUWKERK
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15 GERARD TIMMER !NIEUW"
Ook de programmadirecteur van de drie publieke netten breekt het 
hoofd over de bezuinigingen en dat terwijl Timmer al genoeg aan zijn 

kop heeft. Nederland 1 scoort nog wel stabiel als altijd, maar zelfs na intensief gesleutel 
heeft het jongerenbolwerk op 3 zijn vorm nog niet terug. PowNews zorgt voor enige 
reuring, maar de grote Madiwodo-troef faalde opzichtig en ook de rest van oude liefde 
BNN lijdt aan chronische creatieve armoede. 

16 BOUDEWIJN POELMAN !NIEUW"
‘Televisie is voor de Nationale Postcode Loterij nog steeds van 
 onschatbare waarde,’ meldt het jaarverslag over 2010. Logisch dus dat 

topman Poelman – die de lotenopbrengst zag stijgen van 513 naar 541 miljoen euro –  
nog steeds grof geld neerlegt voor wat aandachtsmomentjes op tv. Goed, van de 53,3 
miljoen euro aan wervingskosten worden wat foldertjes gedrukt. Maar de rest gaat 
naar programma’s als Eén tegen 100 (Nederland 1) en Miljoenenjacht, IHVH, Ko!etijd 
en Wat vindt Nederland? (RTL 4). 

17 MARCEL GELAUFF !NIEUW"
Journaal-hopman Hans Laroes heeft in juni zijn bureau leeg geruimd 
en het is aan Gelau# om nu de NOS-kudde te leiden. Als voormalig 

eindredacteur en chef parlementaire redactie van RTL Nieuws is hij de juiste man om 
de voorsprong op die concurrent vast te houden. Onze tip: draai volgende zomer in 
godsnaam die spontane (lees: hemeltergende) zomercolumns de nek om. 

18 JAN DIRK VIS !NIEUW" 
Hij zit onder de snelkeuzetoets van menig redactie, want als er één 
artiestenmanager op he      laatste moment een blik sterren kan open-

trekken, is het de gemoedelijke Brabo. De voltallige Cherso-cast, junglebakvis Britt 
en een vrachtlading afvallertjes van Popstars en TVOH; allemaal werden ze door zijn 
bezemwagen opgeveegd. Om dit seizoen weer op het scherm te worden teruggespuugd.

19 TINEKE BAHLMANN !NIEUW"
Het enkelbijtertje van het Commissariaat voor de Media (de waak-
hond van de mediawet) houdt in Hilversum toezicht op reclame regeltjes, 

format-verplichtingen en programmaquota-eisen. Eén verlopen  vergunning, stiekeme 
sponsordeal of gecanceld kunstprogramma en voorzitster Bahlmann staat ke#end aan 
de deur te krabben. 

20 EVAN WILLIAMS !NIEUW"
Hij zal nooit van Hilversum hebben gehoord, maar de Twitter-baas  
 brokkelt er een flinke klont in de melk, zo concludeerde de Vrije 

 Universiteit vorig maand. Uit onderzoek blijkt dat tweets in het sociale mediageile 
Nederland behoorlijk invloed hebben op kijkcijfers en de inhoud is daarbij niet eens 

zo relevant. Tweet ‘Jezus, Tijs van den Brink kijkt weer alsof-ie op een regenworm 
zuigt’ en volgende week scoort je talkshow dubbel. #Hulde!

21 FRANS KLEIN !NIEUW "
Terwijl Hans Andersson als tussenpaus op de VARA-voorzittersstoel 
mag zitten, moet ook de programmadirecteur van de roodste familie 

van Nederland op de kleintjes letten. Hij verwacht vanaf 2012 zeker 8 miljoen 
euro te moeten snijden (precies de kosten van vaandeldragers DWDD en Pauw 
&  Witteman) en sjanst dus zonder gêne met KRO, VPRO en BNN. 

22 WILFRED GENEE & JOHAN DERKSEN !NIEUW "
Peppie en Kokkie hebben mannenzender RTL 7 op de kaart gezet 
en trokken deze zomer zelfs 700.000 kijkers toen ze doodleuk over 

wielrennen keuvelden. Voetbal International (dat dit seizoen ook een dagelijkse 
nieuwsflits moet krijgen) is nog steeds hét alternatief voor het – gaaaaap – snoozefest 
van Jack van Gelder en scherpte eind augustus zo het eigen kijkcijferrecord aan 
tot 872.000. Ook zonder sidekick Van der Gijp. Maar houdt het tweetal werkelijk 
stand nu zijn lachkussen voorlopig lijkt te zijn leeggelopen?

23 JOOP VAN DEN ENDE !NIEUW "
Hij vertrok elf jaar geleden bij Endemol, maar met een aandeel van 
50 procent in Paul de Leeuws E.V.A. en 30 procent in Oerlemans’ 

Eyeworks smijt Ome Joop achter de schermen nog steeds met investeringen. Het 
is alleen de vraag of de ingekakte productiehuizen dit seizoen herstellen van hun 
magere prestaties in 2010.

24 WILLEM ZIJLSTRA !NIEUW " 
Bijna stond polderbabe Yvon Jaspers voor de derde keer op deze plek, 
maar toen was er Het Ledenwerfspotje waardoor haar krediet bij 

ons even volledig in de koeienstront is weggezakt. Bovendien is Boer zoekt vrouw  
– met een piek van 4,3 miljoen kijkers – ook in 2010 de grootste kijkcijferhit. Met 
de gemoedelijke muzakjes, sfeerbeelden en montages minstens zozeer het succes 
van Zijlstra’s productiehuis Blue Circle.

25 JAAP BUIJS !NIEUW "
Volendams Don Corleone lijkt zijn palingprotegés steeds meer 
richting een tv-carrière te duwen. Nick en Simon plo#en weer in 

de draaiende jurystoelen van TVOH, Jan Smit probeert het nog steeds als TROS-
presentator en het hele soepzooitje is wederom neergestreken op de zondagavond 
van Nederland 3 met De zomer voorbij.  

Bij het samenstellen van deze lijst is gekeken naar de factoren: kijkcijfers, geld, starpower 
(mensen kunnen maken/breken), plus de macht om beleid en opinie te maken. 

‘Het manco is dat het onderzoek volledig 
afhangt van menselijke medewerking,’ 
ziet ook Philip Hans Franses, hoogleraar 
marktonderzoek aan de Erasmus Univer-
siteit. ‘Maar deelnemers aan enquêtes 
kunnen ook liegen. Uiteindelijk zijn dat 
 minieme ruispercentages.’
‘Bovendien steken we veel energie in het 
checken en begeleiden van huishoudens,’ 
benadrukt De Vos. ‘Er lopen honderden 
controleprocedures die inconsistent aan-

meldgedrag opmerken. Als de tv aangaat 
maar niemand zich aanmeldt, wordt zo’n 
gezin de volgende dag gebeld.’
Toch is de SKO-onderzoeksmethode niet 
bij iedereen onomstreden. Het feit dat 
tv-kijken via internet momenteel alleen 
nog via een los satellietproject wordt 
 geregistreerd, oogst weinig lof. Uit een 
 vragenlijst die 117 kastjeshouders in 
2009 na een  oproep van PowNed  invulden, 
bleek volgens de omroep bovendien hoe 

 fraudegevoelig het systeem is. Hoewel 
het  volgens De Vos slechts om vijftien 
 panelleden ging,  verklaarden  sommigen  
op camera weleens voor de grap 99 gast-
kijkers in te voeren en was het gevaar 
van het te kleine kijkerspanel volgens de 
 critici aangetoond. ‘Onzin,’ vindt hoog-
leraar  Franses. ‘Zelfs met  dubbel  zoveel 
deelnemers krijg je nagenoeg  dezelfde 
 statistieken.  Momenteel is dit  gewoon het 
best denkbare kijkcijfersysteem.’

CHIP OP DECODER
In Amerika lopen er echter proeven waar-
bij het kijkcijferkastje de mobiele telefoon 
van panelleden op de bank herkent –  zodat 
niemand zich meer moet aanmelden – en 
Vijverberg wil zelfs verder gaan. 
‘Half Nederland kijkt tegenwoordig digi-
taal tv, dus met een standaardchip op 
elke  decoder heb je de daadwerkelijke 
details van 5 miljoen huishoudens. Al 
die miljoeneninvesteringen van zenders 

en adverteerders hangen af van dit kijk-
cijfersysteem, dus de SKO mag  volgens 
mij wel wat meer vooroplopen qua  ont- 
wikkelingen. Bij internetcampagnes wordt 
tot op het kleinste detail doorgemeten wie 
wat hoelang bekijkt en bij kijk onderzoek 
wil ik ook wel weten wanneer er precies 
wordt weggezapt.’
‘Ik geloof zeker in een toekomst met 
 hybride metingen van een kijkerspanel 
én decoderdata,’ reageert De Vos. ‘We 

zijn al tijden bezig met testprojecten met 
 Ziggo en UPC en steken de komende  jaren 
flinke bedragen in de  voorbereidingen 
van zo’n systeem, maar op dit moment 
kleven er gewoon nog grote nadelen  
aan.
Je kunt digitale decoders niet zomaar uit-
lezen, hebt geen idee wie er zit te kijken 
– zelfs niet of de tv wel aan staat – en 
negeert bovendien de helft van Nederland 
die nog wel via de kabel kijkt.’ !
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