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Muziekgebruik in kaart gebracht

Samenstelling Top 40 ‘doet 
wenkbrauwen fronsen’
Onderzoeksbureau De Vos & Jansen heeft een nieuw onderzoek gelanceerd, het Continu Muziek Onderzoek 
(CMO). Dit meet doorlopend de muzikale voorkeuren van de Nederlandse consument. Deze informatie 
wordt voortaan meegenomen in de samenstelling van de Nederlandse Top 40.

Door Werner SchloSSer

▶  Twee nieuwe diensten: MP3Scan en Social 
Media Monitor

▶ Muziekgebruik 500 respondenten gemeten
▶ Top 40 past geen filtering toe

“D e muziekconsumptie is de afgelopen 
tien jaar enorm veranderd en toch 
wordt veel muziekonderzoek nog tra

ditioneel uitgevoerd”, zegt directeur Ronald jan
sen. “Vandaar dat onze muziekonderzoekers tot 
deze nieuwe opzet zijn gekomen”. Het CMO com
bineert actief onderzoek (waarbij een panel van 
muziekconsumenten online vragen beantwoordt) 
met passieve metingen. Daarvoor heeft het onder
zoeksbureau twee nieuwe diensten ontwikkeld: 
MP3Scan en Social Media Monitor. “Bij MP3Scan is 
op de computer van respondenten een klein stuk 

software geïnstalleerd, dat hun harde schijf op au
diobestanden scant”, aldus directeur Ronald jansen 
van De Vos & jansen. “Zo kan worden vastgesteld 
wat mensen wekelijks aan audio downloaden en 
afspelen, en welke mutaties daarin optreden. Ook 
prereleases en illegale bestanden worden dus mee
geteld, maar op verzoek van opdrachtgevers kun
nen de gegevens ook worden gefilterd.” Voordat 
de data naar het onderzoeksbureau worden ver
zonden, worden ze aan de respondent getoond. 
Die kan de gegevens desgewenst aanpassen of 
besluiten ze niet te versturen, maar van deze opties 
wordt volgens jansen nauwelijks gebruikgemaakt. 
“Daar komt bij dat eventuele aanpassingen bij een 
voldoende grote steekproef in het totaal wegval
len. Op dit moment worden de computers van  
500 respondenten gescand, maar als er meer klan
ten komen is een uitbreiding van het panel mo

gelijk.” De Social Media 
Monitor meet bij ‘alle 
belangrijkste sociale net
werken en blogs, zoals 
YouTube en Hyves’ hoe 
vaak bepaalde arties
ten of liedjes genoemd 
worden en of dat in een 
positieve of negatieve 
context gebeurt. jansen 
omschrijft het systeem 
als een ‘geautomatiseer
de inhoudsanalyse’.
Als marktonderzoeksbu
reau heeft De Vos & 
jansen veel inzicht in de 
achtergronden van de 
respondenten. is het mo
gelijk deze te koppelen 
aan hun gebleken voor
keuren? “Dat kan”, meent 
jansen. “We zouden sug
gesties kunnen doen 
voor specifieke muziek 
onder campagnes die op 
bepaalde doelgroepen 
gericht zijn. En wie weet 
welke diensten nog meer 
uit het CMO voort
vloeien…”

Geen filtering
Een van de eerste afne
mers van het Continu 

Muziek Onderzoek is de Stichting Nederlandse Top 
40, die de data binnenkort gaat integreren in de sa
menstelling van de hitlijst. Op dit moment wordt 
de Top 40 voor 50% gebaseerd op airplay, 35% zijn 
fysieke verkopen en 15% de rest, waaronder down
loads. Op welke manier het CMO gaat meewegen 
en per wanneer, kan voorzitter Erik de Zwart nog 
niet zeggen. “Er vindt momenteel een proef plaats, 
waarvan ik op korte termijn de resultaten verwacht. 
ik reken dus op een snelle implementatie.” De Top 
40 meet allang niet meer de bestverkochte muziek, 
maar de populairste, zegt De Zwart. Daar hoort vol
gens hem dus ook het muziekgebruik bij. Van de 
mogelijkheid filtering op de data toe te passen gaat 
de Stichting geen gebruik maken. “Wij vragen niet 
of een bestand legaal verkregen is of niet, of het al 
in de winkel verkrijgbaar is, enzovoort. internet is 
een wereldwijd fenomeen, dus of iets legaal of ille
gaal is, is een nondiscussie. Wij willen weten welk 
liedje het populairst is, dus daar horen bijvoorbeeld 
ook alle downloads, zoekopdrachten, vermeldin
gen op weblogs en het bekijken van YouTube
filmpjes bij. De industrie heeft haar eigen hitlijst, de 
Single Top 100, maar dat is natuurlijk een beetje je
zelf voor de gek houden. Wij willen gewoon vast
stellen welke track het populairst is en er worden 
nu eenmaal steeds minder liedjes officieel uitge
bracht.” Bang dat er te veel oude tracks in de Top 
40 komen, is De Zwart niet. “Het CMO is maar een 
van de tools voor de samenstelling. Bovendien kan 
een oud nummer zomaar opeens weer populair 
worden door bijvoorbeeld gebruik in een reclame. 
Dan hoort dat uiteraard ook in de Top 40 thuis.”

Volle aandacht
Begin dit jaar maakte TMF bekend nietbetaalde 
downloads te willen laten meetellen voor de eigen, 
door GfK Marketing Services Benelux samengestel
de SuperChart. De industrie stond toen op haar 
achterste benen en wist de betrokken partijen na 
een ‘constructief gesprek’ te bewegen van dit voor
nemen af te zien. in hoeverre wijkt de samenstel
ling van de Nederlandse Top 40 straks af van de 
beoogde invulling van de SuperChart? NVPi
woordvoerder Wouter Rutten zegt deze vraag niet 
te kunnen beantwoorden. “De gepubliceerde plan
nen van de stichting hebben wat wenkbrauwen 
doen fronsen, maar meer dan wat De Zwart tegen 
Entertainment Business heeft gezegd, weten we er 
nog niet van. We gaan daarom eerst navraag doen 
bij de stichting, maar het heeft de volle aandacht 
van het audiobestuur.”

Erik de Zwart: “Of iets legaal of illegaal is, is een non-discussie.”
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