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1 Inleiding 

NOSop3 heeft de behoefte om het nieuws op vernieuwende en 
verfrissende wijze over te blijven brengen aan het publiek. Het 
televisielandschap is de laatste jaren aan verandering onderhevig. NOSop3 
wil hier zo goed mogelijk op inspelen. Daaruit is een project voortgevloeid 
waarin studenten uit het MediaLAB gevraagd zijn een innovatief, interactief 
nieuwsformat te ontwikkelen, dat tijdens het experimentele TVLab in 
augustus 2012 op Nederland 3 uitgezonden wordt. 
 
In onderliggend document worden de verschillende concepten die zijn 
voortgevloeid uit het vooronderzoek uit de doeken gedaan. Het is de 
bedoeling dat aan de hand van dit document een definitieve conceptkeuze 
wordt gemaakt, die door het MediaLAB uitgewerkt wordt tot product. 
 
Concept ʻOnline Social Expertsʼ is een second screen-applicatie die op 
overzichtelijke, visuele wijze de gebruiker faciliteert in zijn behoefte aan 
discussie over nieuwsberichten en het vergaren van meningen van experts 
en overige betrokken personen. 
 
Concept ʻSlide & Shareʼ behelst een second screen-applicatie die tijdens de 
uitzending het delen van nieuwsitems faciliteert, en middels drie slidebars 
opties aandraagt voor de begeleidende tekst. 
 
Concept drie is een mix tussen voorgaande concepten en wordt verder in 
het document verduidelijkt.  
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2 Doelgroep 

In de doelgroepbeschrijving beschrijven we de personen voor wie het 
format ontwikkeld wordt, en hoeveel dit er zijn. Omdat ons project zich 
beperkt tot televisiekijkers die actief zijn op sociale media bakenen we de 
doelgroep ook binnen deze kaders af. 

2.1.1 Doelgroepbeschrijving 
NOS heeft de opdracht nieuws te brengen voor alle personen in Nederland. 
Dit doen zij door verschillende journaals te brengen, het Jeugdjournaal, het 
reguliere NOS journaal en NOSop3. Zowel de nieuwsvloer als 
communicatieafdeling van NOS worstelen, vanuit de opdracht nieuws voor 
iedereen te maken, met het segmenteren van de brede doelgroep. Vragen 
die zij stellen zijn onder andere: wat wil ʻiedereen?ʼ, en wat weet 
ʻiedereenʼ?. 
 
Algemeen stelt NOSop3 dat zij zoeken naar ʻjonge kijkersʼ of mensen 
ʻbuiten ons reguliere publiekʼ. Intern is NOSop3 tot de conclusie gekomen 
dat deze vage beschrijving de lading niet dekt. “Wil de ene jonge persoon 
wel hetzelfde als de andere?” 
 
Ter afbakening is de doelgroep van NOSop3 derhalve voornamelijk 
gedefinieerd aan de hand van motivaties om nieuws te consumeren. Zoals 
zij zelf zeggen in hun document ʻNieuwsdifferentiatieʼ is de doelgroep “een 
groep mensen die vergelijkbaar gedrag vertonen ten opzichte van het 
product. Door dus uit te gaan van motivaties en bijpassende behoeftes 
(sic), wordt er een volggroep gecreëerd in plaats van een doelgroep 
gevolgd.” (NOS Nieuwsdifferentiatie) 
 
Deze motivaties om nieuws te consumeren zijn overigens niet 
eendimensionaal. Op verschillende momenten op de dag kan er 
verschillende behoefte naar nieuws zijn. Maar ook plaats kan hierin een rol 
spelen. Dier vier hoofdmotivaties die als gevolg van voorgaande en intern 
onderzoek van NOSop3 gedefinieerd zijn zijn als volgt: 

- Meepraten 
- Niks missen 
- Beleven 
- Mening vormen 
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2.1.2 Doelgroepomvang 
 
Doelgroepomvang demografisch 
Zoals eerder gezegd is de doelgroep van NOSop3 voornamelijk 
gedefinieerd op  ʻmindsetʼ. Gesprekken met Maike Olij, intern adviseur bij 
NOSop3, leren echter dat de doelgroep bestaat uit personen die tussen de 
14 en de 40 jaar oud zijn. Op basis van deze informatie kan de absolute 
doelgroepomvang berekend worden. Hiervoor zijn cijfers van het CBS als 
input gebruikt. Echter, bij het CBS zijn alleen cijfers uit te draaien van 
personen van 0 tot 20 (1.174.146 personen) en tussen de 20 en 40 
(4.162.599). Hierdoor is het onmogelijk de exacte doelgroepomvang te 
bepalen.  
 
Om bij benadering te bepalen hoe groot de doelgroep is, is 6/20ste deel 
van de leeftijdscategorie opgeteld bij de personen tussen de 20 en 40. 
Hieruit voortvloeiende beslaat, in de breedste zin van het woord, de 
doelgroep in de leeftijd 14-40 jaar bij benadering 5.336.745 personen. 
(cbs.nl) 
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Doelgroepomvang Nederland 3 
Om de omvang van het aantal dagelijkse kijkers naar Nederland 3 te 
schatten is gekeken naar de kijkcijfers. We zien gedurende dag een 
duidelijk patroon in het kijkcijferverloop. Dagelijks ontwikkeld het aantal 
kijkers naar programmaʼs zich van 0 naar een hoogtepunt van 1,2 miljoen 
kijkers rond De Wereld Draait Door. Daarna loopt het aantal kijkers weer 
terug. Om een schatting te maken van het dagelijks aantal kijkers moeten 
we kijken naar de piek in het aantal kijkers. Dit is het enige aantal waarvan 
met zekerheid gezegd kan worden dat ze met zijn allen naar Nederland 3 
kijken. Dit in acht nemende ligt de dagelijkse kijkersbasis rond de 1,2 
miljoen. (kijkonderzoek.nl) 
 
Over de periode 8 maart tot 21 maart keken dagelijks gemiddeld 205.200 
personen naar de avonduitzending van NOSop3. De nachtelijke 
herhalingen zijn in deze cijfers niet opgenomen omdat van deze cijfers niet 
bekend is hoeveel overlap er is met de uitzending om half 11 ʻs avonds. 
Tijdens deze week zijn er twee Champions League voetbalwedstrijden 
uitgezonden op Nederland 3. Op deze avonden lag het kijkerspercentage 
zoʼn 30% hoger. In absolute zin komt dit neer op (5.336.745/100)*80 = 
4.269.396 personen. 
 
Doelgroepomvang Social Media 
Volgens de meest recente cijfers van uit het CBS-onderzoek ʻContacten 
leggen via het internetʼ, dat het gebruik van sociale netwerken in de 
leeftijdscategorie 16-75 jaar beslaat, gebruikt in de leeftijdscategorie 16-25 
maar liefst 91% van de mensen sociale media. In de leeftijdsgroep 25-55 
daalt dit naar 54%. (cbs.nl) 
 
Omdat er verschillen zijn in de gehanteerde meetmethode in dit onderzoek 
en de meetmethode om de bevolkingsomvang van Nederland te meten, 
kunnen we aan de hand van voorgaande slechts een aanname maken hoe 
groot het deel van de Nederlandse bevolking tussen de 14 en 40 jaar die 
social media gebruikt is. Uitgaande op voorgaande cijfers nemen wij aan 
dat dit percentage rond de 80% ligt. 
 
Onderstaande tabel laat de interactie van NOSop3-vrienden zien op de 
verschillende online social areaʼs. Het aantal vrienden/volgers is een 
momentopname van 22 maart 2012. Voor de aantallen likes, retweets en 
respects is telkens een gemiddelde over 10 berichten genomen. Bij Hyves 
moet de kanttekening gemaakt worden dat geen van de 10 blogposts in de 
afgelopen week is bekeken. 
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Tabel: Overzicht activiteit OSAʼs. 
 

2.1.3 Tablet en smartphone 
Op 23 juli 2010 werd de eerste tablet in Nederland geïntroduceerd: de iPad. 
Nooit eerder werd een device zo snel omarmd door de Nederlandse 
populatie. Onderzoek van Intomart GfK wijst uit dat begin december 2011 
14% van de internettende bevolking een tablet bezit. Rond de kerst zijn 
daar volgens schatting nog 266.000 tablets bijgekomen. 
(mediaonderzoek.nl) 
 
De smartphone laat eenzelfde sterke opmars zien. Eind december zijn er 
5,5 miljoen smartphone bezitters in Nederland, wat neerkomt op een 
penetratie van 45% van de internetpopulatie. De smartphone wordt veel 
gebruikt voor internet, social media en e-mailen. Smartphones worden ook 
vaker dan tablets gebruikt voor het maken van fotoʼs en radio luisteren. 
(mediaonderzoek.nl) 
 
Interessant is dat elke tablet gemiddeld 2,3 gebruikers heeft. Dit ligt in het 
feit dat het apparaat vaak gedeeld wordt binnen het gezin. De tablet wordt 
net als de smartphone voornamelijk gebruikt voor internetten, social media 
en e-mailen. Daarnaast zijn spelletjes en video/televisiekijken  populaire 
bezigheden. (mediaonderzoek.nl) 
 
Van de iPhone en iPad is gebruik onderzocht en daaruit blijkt dat de 
devices veel gebruikt worden tussen 22.00 en 23.00 ʼs avonds. Mensen 
vinden het makkelijk dat ze even snel een app kunnen gebruiken en 
daarvoor niet een pc hoeven op te starten. (iMMovator Trends en 
ontwikkelingen in Crossmedia 2011-2012) 
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(Immovator, Trends en ontwikkelingen in Crossmedia 2011-2012) 

2.1.4 Conclusie 
NOSop3 segmenteert zijn doelgroep voornamelijk op motivaties om nieuws 
te kijken. Deze zijn gedefinieerd als meepraten, niks missen, beleven en 
mening vormen. De absolute doelgroep van NOSop3 beslaat echter alle 
personen tussen de 14-40 jaar. Dit komt neer op 5.336.745 personen. 
 
Gemiddeld kijken er dagelijks 205.200 personen naar de half elf-uitzending 
van NOSop3. Kijkcijfers blijken gedeeltelijk afhankelijk van de 
programmering voor de nieuwsuitzending. De kijkersbasis voor Nederland 
3 hebben we vastgesteld op 1,2 miljoen. 
 
Ervan uitgaande dat de kijkersbasis van Nederland 3 1,2 miljoen kijkers 
beslaat is er ruimte voor groei in de kijkersaantallen van NOSop3. 
Hetzelfde geldt als er gekeken wordt naar de cijfers van de verschillende 
online social areaʼs. De basis om uit te putten is zoʼn 100 maal groter dan 
het aantal volgers. 
 
Op de online social areaʼs van NOSop3 is Twitter het meest populair. Van 
de volgers retweet ongeveer 1 op de duizend een bericht van NOSop3. 
Berichten op Facebook worden gemiddeld 4 maal geliked. De pagina van 
NOSop3 op Hyves lijkt voor de doelgroep met name te dienen om zichzelf 
te identificeren middels merknamen. Interactie blijft in zijn geheel uit en de 
blogposts worden niet tot nauwelijks gelezen. 
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Wat betreft smartphone en tabletgebruik hebben we in het afgelopen jaar 
een enorme toename van devices gezien. Ondertussen bezit 14% van de 
internetpopulatie de tablet en 55% van de internetters is in het gelukkige 
bezit van een smartphone. De devices worden veelal gebruikt voor e-mail, 
internet en social media.  

2.2  Persona 

De ijkpersoon van NOSop3 heet Janneke. Hieronder een beschrijving van 
de NOSop3 (2012) hoe Jannekes leven eruit ziet. Daarnaast hebben wij 
nog twee extra personae gemaakt namelijk Tom en Lisa, bij elke persona 
hebben we tevens een moodboard gemaakt. De personae zijn gebaseerd 
op de specificaties van de doelgroep en hoe de NOSop3 deze doelgroep 
op dit moment bereikt en wil bereiken. (College UCD, Charlie Mulholland) 
 
Janneke in werk en privé 
Janneke woont samen met Tim, in een middelgrote stad in Nederland.  
Ze hebben nog geen koophuis, maar zijn wel op zoek. Janneke werkt in de 
communicatie, Tim in sales. Ze werken beide net een paar jaar. Ze gaan 
twee keer per jaar op vakantie en houden van festivalletjes. Janneke 
probeert duurzaam en groen te leven, maar dat lukt niet altijd. Ze wil wel 
een beetje leuk leven. Janneke heeft veel vrienden en besteed veel tijd aan 
ze. 
 
Janneke en media  
Ze zit op FB voor haar vrienden en ook net op Twitter, om een beetje bij te 
blijven. Janneke leest de Volkskrant of NRC Next en de gratis kranten als 
ze in de trein zit. Op haar werk checkt Janneke een paar keer Nu.nl, ook op 
haar iPhone 4. Ze luistert in de auto van en naar het werk naar 3FM. In het 
weekend ook. ʼs Avonds kijkt ze tv (als er iets is) of series op dvd. Janneke 
houdt van maffe YouTube filmpjes, mooie fotoʼs en huilt bij Hello, Goodbye. 
 
Janneke en nieuws 
Janneke snapt lang niet altijd al het nieuws, omdat ze nooit precies meer 
weet hoe het ook alweer zat. Ze wil graag een beetje bij blijven, om mee te 
praten met vrienden en collegaʼs. 
Ook vind ze het fijn om ergens een mening over te kunnen hebben. Om die 
mening te vormen, vergelijkt ze bij sommige onderwerpen verschillende 
bronnen. Wel wil ze graag weten waarom ze dit nieuws moet weten. De 
NOS vindt ze betrouwbaar, maar Nu.nl checkt ze vaker. 
(NOSop3 2012) 
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Janneke 

 
 
Tom – 29 jaar – Commercieel medewerker ING 
 
Tom in werk en privé 
Tom is single en woont in een appartement in het centrum van Amsterdam. 
Tom is na zijn afstuderen drie jaar geleden direct gaan werken als 
salesmanager bij ING. Hij leert veel en heeft het er erg naar zijn zin, maar 
hij streeft er wel naar om te groeien binnen het vak. Daarnaast heeft Tom 
ideeën liggen om eventueel binnenkort een eigen webshop te starten.  
Tom houdt van zijn leuke leventje met zijn vrienden en hij gaat graag met 
hen op vakantie of een weekendje zeilen. Tom houdt van feestjes in het 
weekend en in de zomer gaat hij graag naar festivals. Daarnaast verteld 
Tom zijn vrienden altijd over de vele laatste nieuwtjes, gadgets en trends.  
 
Tom en media 
Tom zit veel op Facebook, vooral voor zijn vrienden. Daarnaast heeft Tom 
veel followers op Twitter en volgt hij graag interessante personen die in de 
media voorkomen. Tom laat graag zijn mening horen via Twitter of 
Facebook. Daarnaast houdt hij op LinkedIn een professioneel profiel bij. 
Tom is geabonneerd op de NRC Next. Op zijn werk checkt hij een aantal 
keer per dag de nieuwssites Nu.nl en NOS.nl/op3. Daarnaast checkt hij 
thuis vaak Geenstijl, Powned en websites als Dumpert. Tom heeft een 
smartphone en een iPad en is daarmee altijd en overal online. Zijn favoriete 
tv-programmaʼs zijn Californication en DWDD. Tom luistert verschillende 
muziek, van techno en klassiekers tot Nederlandse meezingers.  
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Tom en nieuws 
Tom is een echte nieuwsgoeroe. Van ʼs ochtends vroeg als hij op staat tot 
ʼs avonds laat als hij naar bed gaat, checkt Tom het nieuws via de televisie, 
zijn smartphone en zijn iPad. Wanneer Tom meer over een onderwerp wilt 
weten schakelt hij zijn vrienden of Twitter in. Op zijn werk, bij zijn vrienden 
en online weet Tom altijd de interessantste nieuwsitems te delen. 
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Lisa – 21 jaar  - Studente Communicatiewetenschappen 
 
Lisa in werk en privé 
Lisa woont in een groot studentenhuis met allemaal meiden in Leiden. Lisa 
studeert communicatiewetenschappen. Lisa is een typisch 
studentenmeisje, doordeweeks stappen en bier drinken in de kroeg en af 
en toe in het weekend terug naar haar ouders. Lisa heeft veel vrienden, 
zowel van haar studie, haar vereniging als van haar bijbaantje in de horeca. 
Lisa wilt graag later binnen de media werken en gaat daarvoor een half jaar 
stage lopen op de redactie van een nieuw RTL programma, om te kijken of 
het echt iets voor haar is. 
 
Lisa en media 
Lisa zit veel op Facebook en Twittert er aardig op los, Hyves heeft ze net 
verwijderd. Lisa checkt een aantal keer per dag Nu.nl en leest de Metro en 
Spits wanneer ze met het openbaar vervoer reist. Lisa heeft een 
smartphone waardoor ze altijd en overal bereikbaar en online is. Wanneer 
Lisa niet naar haar eigen muziek luistert, luistert ze naar 3FM. Daarnaast 
kijkt Lisa graag naar series als Greyʼs Anatomy, 90210, Gossip Girls maar 
volgt daarnaast ook dagelijks DWDD. 
 
Lisa en nieuws 
Voor haar studie wilt Lisa graag op de hoogte zijn van het nieuws. Daarom 
checkt zij meerdere malen per dag Nu.nl en leest zij de gratis kranten 
tijdens het reizen.  
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2.2.1 Conclusie Personae 
Naast de persona ʻJannekeʼ die vanuit de NOSop3 al is beschreven 
hebben wij deze aangevuld met twee extra personae. De drie personae 
hebben allen gemeen dat ze hip van aard zijn, nieuws bekijken via het 
internet en de krant en daarnaast leiden zij alle drie een actief leven met 
veel vrienden en collegaʼs om zich heen. Ze werken alle drie hard om hun 
doelen in het leven te bereiken. Daarnaast zijn ze allemaal duidelijk actief 
op verschillende sociale netwerken. Janneke en Lisa vergaren vooral 
nieuws om bij te blijven voor studie of werk en om mee te praten met 
vrienden en collegaʼs. Tom is iets meer actief en wilt graag de eerste zijn 
met iets nieuws en wil daarnaast graag het nieuws bekijken vanuit een 
andere invalshoek. Kortom drie personae die veel op elkaar lijken maar qua 
detail wat betreft nieuwsconsumptie van elkaar verschillen. Dit inzicht is 
nodig bij de brede omvang van de doelgroep van NOSop3. 
 
In de concepten moeten we hierop inspelen, door de doelgroep te activeren 
via de online social areaʼs, ze te binden aan de televisie-uitzending via het 
internet en Second Screen mogelijkheden en door weg zappen te 
voorkomen door ze met interactie rondom de live-uitzending vast te 
houden. 



Conceptdocument Interactive News Formats  
 

13 

 

3 Concepten 

3.1  Concept 1 – Online Social Experts 

Binnen onderliggend concept wordt de rol van de NOSop3 als voorziener in 
meningen en reacties van experts voorgelegd. We spelen hierbij in op de 
gidsfunctie die NOSop3 vervult. De redactie selecteert interessante 
personen rondom de nieuwsonderwerpen, en biedt structuur in de 
informatie die via sociale netwerken beschikbaar is. Dit alles aangevuld met 
gamification elementen waardoor de gebruiker gemotiveerd en betrokken 
wordt bij het NOSop3 nieuws.  

3.1.1 Inzicht vanuit de onderzoeksfase 
Volgens het onderzoek ʻNieuwsdifferentiatieʼ van Maike Olij en Paul Hek wil 
de nieuwsconsument van veel een beetje weten. De consument wil vooral 
verbinding houden met de samenleving en meepraten met vrienden, 
collegaʼs en de buren. Daarnaast wil de consument haar mening vormen en 
wilt de nieuwsconsument vooral zelf nadenken en onderzoeken wat waar is 
binnen het nieuws. Om dit goed te kunnen bepalen, is toegang tot andere 
bronnen ook belangrijk. De consument wil kennis en inzicht verkrijgen, van 
bronnen die dichtbij het nieuws staan, experts rondom het 
nieuwsonderwerp als van bronnen die een interessante invalshoek hebben 
op het nieuwsonderwerp. Daarnaast wil de consument hier met andere 
mensen inhoudelijk over kunnen discussiëren. Daarnaast wil iedereen de 
volgende dag kunnen meepraten met de gesprekken op school of werk. 
Inmiddels is men al wel op de hoogte van het laatste nieuws, maar jij wilt 
juist diegene zijn die kan inhaken op zoʼn gesprek. Door het interview met 
Wiliam Valkenburg (Immovator, Trends en ontwikkelingen in Crossmedia 
2011-2012) kwamen wij tot het inzicht dat Twitter het online gesprek over 
televisie heeft geïntensiveerd en dat dankzij het Twitteren over 
programmaʼs mensen ook weer live inschakelen op televisie. 
Met dit concept betrekt de NOSop3 verschillende personen en 
invalshoeken bij het nieuws waardoor de gebruiker goed kan inhaken op 
het nieuws. 

3.1.2 Permisse 
Betrek online social experts bij het nieuws van NOSop3 om extra interactie 
tussen de tv-uitzending en de kijker te creëren.  

3.1.3 Kernidee 
Een second screen-applicatie die op overzichtelijke, visuele wijze de 
gebruiker faciliteert in zijn behoefte aan discussie over nieuwsberichten en 
meningen van andere personen en experts rondom het nieuwsonderwerp. 
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3.1.4 Omschrijving 
Voor NOSop3 hebben wij het concept: ʻOnline Social Expertsʼ bedacht. Het 
concept is een Second Screen applicatie en wordt gebruikt tijdens de 
televisie-uitzending om 22.30 uur en zal daarnaast ook vooraf en na de 
uitzending gebruikt worden. Via het platform kan de gebruiker in één oog 
opslag alle gevonden tweets van de ʻexpertsʼ over het item zien. Zo hoef je 
als consument niet zelf opzoek naar het antwoord of de informatie. 
Hieronder een omschrijving van hoe dit concept zich afspeelt verspreid 
over een dag. 
 
In de ochtend en overdag  
 In de ochtend laat de redactie van NOSop3 net zoals ze nu al doen via 
Facebook en Twitter aan de kijkers weten wat de onderwerpen van die dag 
worden. Deze onderwerpen zijn opgesplitst in web, radio en televisie. Met 
de ingang van dit concept vraagt de redactie daarnaast wie de kijker graag 
zou willen horen over dit onderwerp. Wanneer er al veel over het 
onderwerp wordt gepraat op Twitter, zal de redactie meekijken en zoeken 
naar deze personen. Gedurende de dag zal de NOSop3 zoeken naar een 
expert op het gebied van het nieuwsitem en vragen of diegene een aantal 
meningen via Twitter zou willen verspreiden.   

 Teaser na DWDD   
Overdag heeft de redactie de personen uitgekozen en in het platform 
geplaatst. Via Twitter is indirect aan de ʻexpertsʼ gevraagd of ze mee willen 
praten over het item via de NOSop3 applicatie. Na DWDD heeft de 
NOSop3 tijd gekregen om een teaser in te voegen. In deze teaser zal 
alvast een beeld worden geschetst welke nieuwsitems er ʼs avonds in de 
show komen. Daarnaast zal in de teaser naar voren komen welke personen 
er meepraten via de applicatie, de kijker wordt zo gelijk getriggerd om de 
applicatie te downloaden. Zo wordt de gebruiker op de juiste manier 
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getriggerd om het programma te bekijken met de Second Screen ernaast.  

Tijdens de Show   
Op de applicatie zijn heel duidelijk en visueel de experts (personen die met 
het item te maken hebben) te zien die over een bepaald item discussiëren. 
Naast alle reacties en meningen die de experts geven, kan de gebruiker 
ook zelf tweets plaatsen via het platform. 
Dit zijn de verschillende groepen die per nieuwsitem worden vermeld. 

• - NOSop3, de redactie zelf zal ook binnen het platform staan met 
Tweets 

• - Dichtbij, iemand die dichtbij het onderwerp en de doelgroep staat 
• - Expert,  iemand die betrokken is bij het item en die er veel van af 

weet. 
• - Invalshoek, de redactie zoekt ook bij elk nieuwsitem iemand met 

een andere invalshoek, een ander idee over het bepaalde 
nieuwsitem. 

• - Persoonlijk, hier zullen de tweets van je vrienden/followers die 
over dit onderwerp praten voorbij komen. Zelf kan je hier ook een 
tweet plaatsen. 

Voorbeeld: Over het nieuwsitem dat de diplomaʼs op Windesheim als nog 
worden afgekeurd. De experts hierbij kunnen zijn; een docent, een leerling 
die de dupe is van dit verhaal en bijvoorbeeld Gerard de Kloet 
(hoofdredacteur NOSop3).  Wanneer deze reacties zijn samengevoegd 
ontstaat er een nieuw platform met alle informatie over het item bij elkaar 
gevoegd.  
 
Personaliseren op vrienden en locatie 
Aan dit concept zit het twitter gedeelte ʻpersoonlijkʼ vast. Via dit gedeelte 
kun je zien wie van jou vrienden/followers iets over het nieuwsitem te 
melden hebben. Op het moment dat dit niemand is, kun je dit gedeelte ook 
personaliseren door middel van locatie gebaseerde tweets, bijvoorbeeld 
alleen in Amsterdam of Utrecht en omgeving.  
 
Toevoegen gamification element 
Naar aanleiding van de gegeven presentatie was er een gemis van een 
spelelement aan dit concept. Daarom leggen wij hierbij een gamification 
element voor dat toegepast kan worden binnen het concept. Een 
spelelement dat goed bij dit concept past is het verzamelen van badges en 
het worden van een ʻnieuwskoningʼ. Dit is vooral een toevoeging voor de 
ʻtalentenʼ die op het platform gesignaleerd worden. Op het moment dat jij 
veel aanwezig bent op het platform en je denkt ook een keer als ʻexpertʼ 
benaderd te kunnen worden, kun je dit via NOSop3 aangeven. Daarnaast 
kunnen kijkers stemmen op diegene van wie zij de meeste interessante of 
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leuke nieuwsinzichten hebben gekregen. Deze persoon wordt dan 
ʻnieuwskoningʼ van de dag. Op deze manier kan de persoon vaker als 
ʻexpertʼ worden gevraagd. Naarmate diegene vaker als ʻexpertʼ wordt 
gevraagd en er vaker op hem of haar gestemd wordt verdiend diegene 
meer badges (punten).  
 
Kansen 
Dit concept biedt verscheidende kansen voor zowel de actieve 
nieuwsconsument als voor NOSop3 zelf. Binnen dit platform is er ruimte 
voor talent en opiniemakers. Deze kunnen opgepikt worden en kunnen zo 
meerdere followers krijgen. Voor de NOSop3 creeert dit platform vooral 
online buzz en zorgt voor meer followers. Op het moment dat een ʻexpertʼ 
of een ʻopiniemakerʼ (we nemen als voorbeeld Alexander Klopping) via het 
platform van NOSop3 meepraat over het nieuwsitem, zal er in zijn tweet 
ook #NOSop3 staan. Al zijn 75.000 followers zullen dit ook zien en zullen 
na een aantal keer wellicht ook meer geïnteresseerd raken in NOSop3. 

3.1.5 Flowchart 
De functionaliteit van de second screen bestaat, hieruit voortvloeiende, uit 
vijf kernfuncties: 
! Het in 1 oogopslag helder hebben van de discussie en de meningen van 

de desbetreffende experts 
! Het stellen van vragen aan de experts 
! Discussiëren met je vrienden over het nieuwsitem. 
! Verschillende groepen waarin één expert zal staan zijn: 
! NOSop3 
! Dichtbij 
! Expert 
! Invalshoek 
! Persoonlijk 

 
Op de volgende pagina is de flowchart visueel afgebeeld. 
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3.1.6 Storyboard vanuit de gebruiker  
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3.1.7 Storyboard vanuit de redactie 
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3.1.8 Tone of Voice 
 
De tone of voice bij dit concept is erg afhankelijk van de personen die in de 
spotlights staan. De NOSop3 zal daarbij elke dag opzoek gaan naar 
experts die bij de NOSop3 passen. Dit zijn de volgende type personen 

- Online social experts 
- Hippe personen 
- Op internet al bekend maar op tv (nog) niet 
- Nieuw talent 

3.1.9 Contentmatrix 

 Content Wie Wanneer 
ʼs Ochtends 
na 11 uur 
vergadering: 
Expert, Dichtbij 
Invalshoek 

Kiezen van een 
nieuwsitem daarbij een 
Persoon die dichtbij het 
onderwerp en 
doelgroep staat, een 
expert, persoon vanuit 
andere invalshoek 
vinden voor platform              

Redactie NOSop3, ʼs 
morgen vraag sturen 
naar kijkers via FB en 
Twitter. Kijkers kunnen 
meebeslissen 

Na 11u vergadering 
kijkers vragen, 
gedurende de rest van 
de dag expert vinden 
(evt persoon van het 
grote interview item) 

Gedurende dag op 
online social 
areaʼs 
 

NOSop3 twitter mee 
met de nieuwsitems en 
is daarbij gedurende de 
dag opzoek naar 
experts, dit wordt 
vermeld via FB, Twitter 
en via een nieuwe 
toevoeging op de 
website 

Redactie NOSop3, 
daarnaast wordt er evt 
content geleverd door 
experts of nieuw talent 
die in aanmerking 
komen voor het platform 
ʼs avonds. 

Tussen de 11u 
vergadering waarin de 
personen worden 
gezocht met hulp van 
de kijkers en 15u 
wanneer er wordt 
besloten wie er in het 
platform komen ʻs 
avonds 

ʼs Middags  
15uvergadering: 
Beslissen 
  

Beslissen welke experts 
er die avond worden 
ingezet om over het 
nieuwsitem te praten. 
Daarna buzz creëren 
via OSA wie de experts 
zijn. 

NOSop3 beslist hierover, 
kijkers helpen mee te 
beslissen  

Om 15u tijdens de 
vergadering en daarna 
wordt er buzz 
gecreëerd wie de 
personen zijn via de 
OSAʼs. 

ʼs Avonds 
Teaser  
 

In de teaser komen de 
onderwerpen die ʻs 
avonds in het nieuws 
komen + de online 
social experts die 
meedoen 

NOSop3 Teaser komt na de 
wereld draait door. 
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3.1.10 Conclusie 
ʻOnline social expertʼ is een sterk concept omdat het simpel is en het geeft 
een duidelijk overzicht. Er zitten duidelijke en goede kleine elementen in dit 
concept. De volgende elementen zijn daarbij van belang. Het concept is 
een goede en nieuwe manier om met de doelgroep in contact te komen. 
Daarnaast wordt er via dit concept een enorme online buzz gecreeerd 
doordat de items worden gedeeld en dit ook bij de experts, met vele 
volgers, op Twitter komt te staan met een #NOSop3. Binnen dit concept 
kan de NOSop3 als gidsfunctie functioneren en dat is iets dat goed bij de 
NOSop3 past. Het concept is sterkt vanwege de verschillende personen die 
interessante meningen kunnen melden en vanwege het werkbaar overzicht.  
Daarnaast denken wij dat dit een haalbaar concept is omdat het qua 
techniek geen moeilijk eisen bevat. Daarentegen is misschien de innovatie 
van dit concept en de techniek iets minder sterk. 
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3.2  Concept 2 - Slide & Share 

Dit concept is ontstaan uit de gedachte om de kijker zo min mogelijk af te 
leiden tijdens de live nieuwsuitzending op TV, maar waarbij de kijker wel op 
een gemakkelijk wijze fragmenten kan delen. 

3.2.1 Inzicht vanuit onderzoek 
Als insteek voor de meeste concepten zijn we uitgegaan van een simpele 
en laagdrempelige interactie met de gebruiker. Dit concept speelt zich 
voornamelijk af tijdens de tv-uitzending. Aangezien de live-uitzending 
tijdens TVLab meerdere nieuwsitems in slechts 10 minuten behandeld, 
is het van belang dat de interactie op het Second Screen niet te veel afleid.   
 
Tijdens het onderzoek naar Second Screen applicaties hebben we het 
platform Snappy.tv bekeken. Snappy.tv maakt slim gebruik van het delen 
van video-items die op de televisie te zien zijn. Dit vormt de basis van onze 
inspiratie om meer met het delen van video-items te doen.  
 
Tot slot zijn we tot het inzicht gekomen dat veel mensen iets leuks of 
eigenzinnigs bij een item willen plaatsen voordat zij dit delen. Maar veel 
personen hebben op het moment dat ze een item willen delen niet de 
inspiratie om daadwerkelijk iets leuks toe te voegen aan het te delen item.  
Hier willen we op inspelen door de redactie leuke uitroepen, verschillende 
hashtags en standpunten/ meningen vooraf te laten selecteren zodat de 
gebruiker hier gemakkelijk een eigen keuze uit kan maken. 

3.2.2 Premisse 
Videofragmenten gemakkelijk delen met een leuke toevoeging. 

3.2.3   Kernidee 
Een Second Screen applicatie waarin je tijdens de nieuwsuitzending 
aangeeft welke nieuwsitems je direct wilt delen op je sociale netwerk. Aan 
de hand van drie ʻslidebarsʼ wordt een uitroep, hashtag en standpunt of 
mening geselecteerd die worden meegezonden met het gedeelde video-
item. 
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Overzichtsscherm nieuwsonderwerpen van de dag. 
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3.2.4 Omschrijving 
Dit concept bestaat uit een Second Screen applicatie waarop tijdens de 
nieuwsuitzending de verschillende nieuwsitems in een slideshow voorbij 
komen. In principe lopen de nieuwsitems op het tweede scherm synchroon 
met de nieuwsuitzending, maar naar behoeven kan er door de gebruiker 
terug en vooruit ʻgeslideʼ worden om de overige nieuwsitems te bekijken. 
Elk nieuwsitem staat in de vorm van een videofragment in de slideshow. 
Deze video-items zijn stuk voor stuk gemakkelijk te delen. Bij het te delen 
item selecteert de gebruiker uit de drie ʻslidebarsʼ een uitroep, hashtag en 
kiest hij een standpunt/ waarde uit de poll. De redactie stelt per te delen 
video-item zoʼn vier of vijf komische uitroepen samen. Deze uitroepen 
moeten prikkelend en luchtig zijn. Vervolgens worden er door de redactie 
rondom het te delen onderwerp een aantal hashtags vanuit Twitter 
gekozen. Tot slot vult de redactie de laatste slidebar, deze is variabel en 
kan per video-item verschillen. Bij sommige nieuwsitems worden 
verschillende standpunten en argumenten toegevoegd waaruit de gebruiker 
kan kiezen. Bij andere nieuwsitems leent een poll zich beter, de mogelijke 
antwoorden op deze poll worden dan aan de derde slidebar toegevoegd. 
Verder zijn er nieuwsitems waarbij de gebruiker in de derde slidebar beter 
een keuze kan maken uit een aantal personen of politieke partijen. De 
redactie bepaalt dus per nieuwsitem hoe de drie slidebars het beste 
ingevuld kunnen worden. 
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3.2.5 Functioneel ontwerp/ flowchart 
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3.2.6 Storyboard vanuit de gebruiker 
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3.2.7  Storyboard vanuit de redactie 
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3.2.8 Tone of voice 
De Tone of Voice is ook in de concept fris en verassend. Het gaat hierbij 
vooral om de uitroepen die je kunt kiezen. Deze uitroepen moeten de 
volgende kenmerken hebben: 

- Fris 
- Verassend 
- Je moet je erin kunnen vinden 
- Dichtbij 

 
Daarnaast heeft het video item dat gedeeld kan worden ook te maken met 
de tone of voice. Deze video kan het filmpje uit de uitzending zelf zijn, maar 
er kan daarnaast ook een filmpje binnen ʻslide&shareʼ staan dat van 
internet komt. Dit filmpje heeft dan een grappige of leuke invalshoek.  

3.2.9 Contentmatrix 
 
 

Wat Aantal Soort  Randvoorwaarde 
Video item  6 of 7 videoʼs per 

Nieuwsuitzending 
- Videoʼs die op al op de 

website worden 
vertoond  

- Videoʼs die in de 
nieuwsuitzending 
worden gebruikt. 

- Video moet niet te 
lang zijn (zelfde duur 
als op de website / in 
de nieuwsuitzending) 

- Video moet niet te 
groot zijn (aantal 
MB) 

- Video moet snel 
ingeladen worden 

- Video moet makkelijk 
gedeeld  worden 

Uitroep Per video 4/5 keuzes  - Grappig 
- Prikkelend 
- Serieus 
- Verschillende 

invalshoeken 

- De uitroepen moeten 
niet beledigend zijn 

- De uitroepen moeten 
niet te lang zijn. 
Anders heb je geen 
tijd om ze allemaal 
door te lezen 

- De uitroepen moeten 
kort en krachtig zijn 

# Per video 3 keuzes Dit zijn de hashtags die al 
op Twitter worden genoemd 
over het onderwerp 

- De hashtags die het 
meest worden 
gebruikt of over 
interessante 
berichten 
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3.2.10 Begrippen 
Binnen dit onderzoek worden er verschillende termen en begrippen 
gebruikt die wellicht onbekend zijn. Daarom verklaren we hieronder enkele 
begrippen.  
 
Definitie Slidebar 
Met de slidebar bedoelen we het invoerelement waarmee de gebruiker de 
drie waardes ʻuitroepʼ, ʻhashtagʼ en ʻstandpuntʼ selecteert. Apple hanteert 
de term ʻPickerʼ voor dit user interface element. 
https://developer.apple.com/ (2012)  

3.2.11 Conclusie 
Een groot voordeel aan het Slide & Share concept is dat de applicatie voor 
andere programmaʼs gebruikt zou kunnen worden, hiermee zou NOSop3 
een voorbeeld kunnen zijn voor andere programmaʼs als DWDD. Er wordt 
binnen dit concept gebruik gemaakt van eenvoudige interactie. Je kan 
makkelijk door de videoʼs heen scrollen en je kan de videoʼs makkelijk op je 
eigen sociale netwerk delen met behulp van slidebars als navigatie. Met de 
slidebars kan je makkelijk een uitroep, hashtag & standpunt/mening kiezen 
(als de gebruiker de video gaat delen), waardoor er voor de gebruiker een 
tekst wordt gecreëerd als de gebruiker niet weet wat hij/zij moet zeggen 
over de gedeelde video. Daarnaast bestaat er altijd nog de mogelijkheid om 
zelf nog een uitroep er bij te gooien. Naar onze mening is er voor NOSop3 
één nadeel aan het concept Slide & Share en dat is dat deze applicatie 
maar voor korte duur zou kunnen zijn.  
  

Standpunt/
meningen/
@ 

Per video 4 keuzes - Grappig 
- Serieus  

- Per video kan je een 
standpunt / mening / 
@ invoeren 

- De 
standpunten/mening
en moeten niet 
beledigend zijn 
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3.3  Concept 3 – Mix tussen concepten 1 & 2 

Naar aanleiding van de feedback van NOSop3 op de door ons gegeven 
conceptpresentatie, hebben wij van concept 3 een mix gemaakt van de 
concepten: ʻonline social expertʼ en ʻslide & shareʼ. Dit concept leggen wij 
hieronder kort uit en dan volgen er een aantal voor- en nadelen van het 
concept in de conclusie.  

3.3.1 Omschrijving 
Door het mixen van deze twee concepten zal er een second screen 
applicatie ontstaan met een platform waarin je in 1 oog opslag alle tweets 
van de experts kunt zien en daarnaast jou mening of een quote van een 
expert kunt delen via de slidebar. Met concept 1 kon je je mening al delen 
via het platform, maar met de slidebar erbij ingevoegd kan de redactie nu 
invloed hebben op de tekst bij het gedeelde item. Deze uitroepen hebben 
betrekking op het nieuwsitem, maar kunnen eventueel ook gelinkt worden 
aan een quote van een expert. 

3.3.2 Conclusie 
Het sterke aan de concepten 1 en 2 vinden wij vooral dat het simpel en niet 
te breed is. Concept 3 is een interessant idee maar naar onze mening te 
breed en dan is juist het sterke punt uit concept 1 weg, namelijk 
overzichtelijkheid. Toch wilde wij deze optie aan de NOSop3 graag 
aanbieden. 
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3.4  Overige concepten 

Hieronder volgen een aantal van onze creatieve ideeën die het voor ons 
niet hebben gehaald tot een concept. Toch willen wij deze ideeën graag 
met u delen.  

3.4.1   Koffieautomaatpraat 
 
Premisse 
Verrassende inhakers op het nieuws. 
 
Kernidee 
Informatieplatform met inhakers op de NOSop3 nieuwsitems. De redactie is 
aanjager van interessante inhakers rondom het nieuws, de community vult 
het platform vervolgens aan.  
 
Ontstaan uit probleem/ inzicht 
Iedereen wilt de volgende dag kunnen meepraten met de gesprekken op 
school of werk. Inmiddels is iedereen al wel op de hoogte van het laatste 
nieuws, maar je wilt juist degene zijn die kan inhaken op zoʼn gesprek.   
 
Omschrijving 
Informatieplatform waarop NOSop3 samen met het publiek inhakers 
publiceert rondom de nieuwsitem van de dag. Het platform dient met name 
als informatiebron om ʻde andere kantʼ van het verhaal te weten te komen. 
Daarnaast kan iedereen zelf interessante bronnen en inhakers op het 
platform plaatsen en delen binnen hun eigen sociale netwerk.  
De nieuwe inhakers worden door de community gereguleerd via een 
plus/min stemsysteem. Op deze manier krijgen goede inhakers meer 
aandacht en worden spam berichten en slechte toevoegingen weg gefilterd.   
 
Mogelijke Inhakers: 
Inhakers moeten bestaan uit een link of verwijzing op het internet.  
En bestaat uit een van de volgende categorieën.  
  

! Kritiek 
! De andere kant van het verhaal, meerzijdig perspectief 
! Vergelijkingen 
! Wist je dat, heb je deze al gezien?  
! Fragment, video, audio, artikel, foto. 
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Functioneel ontwerp/ flowchart 
! Overzicht van alle inhakers rondom de nieuwsitems van NOSop3 
! Mogelijkheid tot plaatsen van nieuwe inhakers, verwijzingen en 

externe bronnen.  
! Gemakkelijk delen van bepaalde inhakers via sociale media.   
! Waardering uiten voor de toegevoegde inhakers +/- 
! Zelfregulerend systeem om spam en loze toevoegingen eruit te 

filteren.  
 
Scenario/ storyboard 
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3.4.2 Draw the news 
Binnen onderliggend concept wordt een concept beschreven waarbinnen 
nieuwe doelgroepen worden aangeboord, een bijdrage levert aan 
merkbeleving en verblijftijd op de website (al dan niet in andere vorm/op 
andere locatie) wordt vergroot. 
 
Kernidee 
Lees een nieuwsitem van NOSop3, teken dit uit en laat je medespeler 
raden welk nieuwsitem het betreft.  
 
Omschrijving 
Dit spel vindt zijn oorsprong in de immens populaire smartphone applicatie 
Draw Something, dat zijn oorsprong vindt in het aloude Pictionary. In Draw 
the News wordt de koppeling gemaakt met het nieuws.  
 
Het spel beslaat vier elementen: 

- Het lezen en een nieuwsitem op NOSop3.nl (weergegeven binnen 
app) en deze vervolgens uittekenen. 

- Aan de hand van de lijst van nieuwsitems op NOSop3 
(weergegeven binnen app) raden welk nieuwsartikel is uitgebeeld. 

- Delen van jouw tekeningen binnen OSAʼs (verbreding van speelveld) 
- Delen de te raden tekening op OSAʼs (verbreding van speelveld) 

 
Het spel draait om het idee om gebruikers meer nieuws te laten 
consumeren door een spelvorm toe te passen. Gebruiker 1 krijgt de 
opdracht om van een nieuwsartikel een beschrijvende tekening te maken. 
Gebruiker 2 ziet deze tekening en moet aan de hand van een rijtje 
nieuwsartikelen raden welke het betreft. 
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Onderzoek en inspiratie 
Uitgaande van het idee dat web de komende jaren centraal staan bij de 
NOS kan dit idee interactietijd met de digitale nieuwsitems verhogen, 
kunnen nieuwe doelgroepen worden aangeboord, een bijdrage worden 
levert aan merkbeleving en de verblijftijd op de website (al dan niet in 
andere vorm/op andere locatie) vergroot. Inspiratie is opgedaan uit het 
succesvolle spel Draw Something. 

3.4.3 News Objectified 
Nieuws objectified is bedacht vanuit het steeds meer populaire ʻAugmented 
Reality en de technologische mogelijkheden om objecten te scannen, 
herkennen en te koppelen aan een website. Het is een idee met een hoge 
gimic factor. 
 
Premisse 
Scan de wereld en vergaar hiermee nieuws. 
 
Kernidee 
Een applicatie waarbij generieke objecten uit de omgeving een ingang 
bieden richting het nieuws. 
 
Omschrijving 
Binnen deze app kun je een foto maken van een generiek object, zoals een 
bankbiljet, en vervolgens wordt de NOSop3-website geladen met nieuws 
dat aansluit bij je object, in het geval van de afbeelding hieronder, scan je 
een euro-briefje van 10 en er komt financieel nieuws tevoorschijn.  
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