
SPOTLIGHT
Twitteren tijdens televisieprogramma’s, een trend die zeer goed aansluit bij het nieuws. 

Spotlight is een second screen applicatie speciaal ontwikkeld voor de 
nieuwsuitzending van NOSop3. Rondom één nieuwsitem worden drie ‘experts’ 

geselecteerd die vanuit hun perspectief twitterberichten over het nieuwsonderwerp 
plaatsen. Deze tweets worden gefilterd uit een enorme overload van twitterberichten 
en vervolgens op een gestructureerde wijze weergegeven. Zo kan de gebruiker voor, 

tijdens en na de nieuwsuitzending informatie en inzichten tot zich nemen via zijn 
smartphone, tablet of laptop. Daarnaast faciliteert de applicatie in een actieve 

deelname binnen het platform en biedt het de gebruiker nieuws in een ruimere context.

“HET FORMAT DAT WEB EN TELEVISIE VERBINDT 
TIJDENS DE NIEUWSUITZENDING VAN NOSOP3”



De applicatie
Met de tweede scherm toepassing ‘Spotlight’ ontstaat er een duidelijke koppeling tussen de 
televisie-uitzending en de website waarmee de interactie tussen de kijkers en NOSop3 wordt verbeterd en 
er meer betrokkenheid met NOSop3 ontstaat.

‘Spotlight’  is een second screen applicatie dat naast de nieuwsuitzending van NOSop3 wordt gebruikt. 
Drie personen geven extra waarde aan één nieuwsitem. Deze personen delen persoonlijke tweets over het 
nieuwsonderwerp. De twitterberichten verschijnen gestructureerd in de applicatie. In de laatste kolom wordt 
de hashtag met het nieuwsitem weergegeven. Daarnaast kan de gebruiker zelf ook meetwitteren, waardoor 
er extra interactie ontstaat tussen de kijker en NOSop3.

SPOTLIGHT

Drie experts
Bij elk nieuwsitem staan er drie andere experts, soms een bekende 
Nederlander, in de applicatie. In de applicatie staat altijd één persoon 
die dichtbij de doelgroep staat, één échte expert, die alles over het 
nieuwsitem weet en één persoon met een andere invalshoek op het 
nieuwsonderwerp. Door gebruik te maken van de verschillende 
invalshoeken van de experts verkrijgt de gebruiker extra informatie 
en vormt hij hierdoor zijn eigen mening.



SPOTLIGHT
Aflevering NOSop3, nieuwsitem: Begrotingstekort
Met de tweede scherm toepassing ‘Spotlight’ ontstaat er een duidelijke koppeling tussen de 
televisie-uitzending en de website waarmee de interactie tussen de kijkers en NOSop3 wordt verbeterd en 
er meer betrokkenheid met NOSop3 ontstaat.

‘Spotlight’  is een second screen applicatie dat naast de nieuwsuitzending van NOSop3 wordt gebruikt. 
Drie personen geven extra waarde aan één nieuwsitem. Deze personen delen persoonlijke tweets over het 
nieuwsonderwerp. 
De twitterberichten verschijnen gestructureerd in de applicatie. In de laatste kolom wordt de hashtag met 
het nieuwsitem weergegeven. Daarnaast kan de gebruiker zelf ook meetwitteren, waardoor er extra 
interactie ontstaat tussen de kijker en NOSop3.

Jaap Jansen als andere invalshoek

Jelmer Uitentuis als dichtbij

Joost Vullings   als expert

VVD, CDA, D66 
praten verder met @
JCdeJager over 
#Begrotingsakkoord

Crisis vraagt om 
structurele oplossingen. 
Stompzinnig belasting 
verhogen dus niet. 
#Begrotingstekort

Hoera! kolenbelasting en 
zonnepanelen 
goedkoper..
#Begrotingstekort

+ 12.000 FOLLOWERS 

+ 900 FOLLOWERS

+ 8000 FOLLOWERS

Hoe worden deze ‘experts’ gekozen?
Om 11.00 uur tijdens de redactievergadering worden de nieuwsitems van de dag bekend gemaakt via 
twitter en facebook. Naast dat de redactie opzoek gaat naar de ‘experts’ kunnen gebruikers zo ‘experts’ 
voor in de applicatie aandragen. 

Om 15.00 uur worden de ‘experts’ definitief door de redactie geselecteerd en worden zij in de applicatie 
geplaatst. Dit wordt via verscheidende social media bekend gemaakt.

Om 20.30 uur na de uitzending van De Wereld Draait Door volgt er een kort teaser filmpje, waarin de kijker 
wordt getriggerd zijn tweede scherm te pakken en de applicatie op te starten. Gedurende de avond 
twitteren zowel de ‘experts’ als de andere gebruikers mee met het nieuwsitem. De applicatie blijft actief 
door de interactie vanuit de redactie. Goed bijpassende nieuwsitems zijn onderwerpen die dichtbij de 
doelgroep staan, maar vooral onderwerpen waar al veel over wordt getwitterd. Voor deze selectie criteria 
verwijs ik u graag naar de redactiehandleiding.



SPOTLIGHT
Veelzijdigheid van de applicatie
Bovenstaand nieuwsitem is een voorbeeld waarin veel getwitterd wordt. Daarnaast kan deze applicatie 
goed gebruikt worden door andere redacties. Voorbeelden hiervan zijn evenementen die vroegtijdig 
gepland zijn. Zoals het EK voetbal 2012, de Olympische Spelen, of bij evenementen zoals Lowlands of 
tijdens de nationale verkiezingen. Dit zijn allen voorbeelden van grote gebeurtenissen en tevens trending 
topics op Twitter.

Uit ons voorafgaand onderzoek over het gebruik van second screen, kwam naar voren dat 92% van de 
jongeren zijn of haar smartphone, tablet of laptop gebruikt tijdens het televisie kijken. Twitter was hier met 
72% veruit de populairste manier om te communiceren tijdens een televisie-uitzending. Met de second 
screen-applicatie ‘Spotlight’  spelen wij in op deze trend.

Hierbij beloven wij NOsop3….
Dankzij Spotlight ontstaat er extra interactie tussen de kijkers en de live nieuwsuitzending. De kijkers 
mengen zich in de meningen en reageren op de nieuwsitems. Hierbij is belangrijk dat de koppeling tussen 
televisie en Spotlight groot is. De gebruikers worden via twitter en de second screen applicatie naar de 
televisie-uitzending geleid en andersom. Na de uitzending van DWDD wordt de kijker getriggerd om de 
second screen applicatie van NOSop3 op te starten. Door de twitterberichten in de applicatie wordt de 
gebruiker aangespoord om de televisie-uitzending te bekijken. Tijdens de uitzending wordt de kijker 
aangespoord om extra informatie op te vangen in de applicatie. De koppeling van televisie naar het web en 
terug wordt hierdoor vergroot en levert hogere kijkcijfers op en hogere bezoekersaantallen op de website.

Door het selecteren van drie interessante personen vergroot NOSop3 de online buzz rondom het 
nieuwsonderwerp. De drie “experts” delen hun berichten zowel met hun volgers op Twitter als met de 
volgers van NOSop3 en zo wordt de online buzz rondom het nieuws van NOSop3 vergroot.

Voor meer details verwijzen wij u graag naar onze bijgevoegde rapporten. Liever nog lichten wij het concept 
toe in een korte presentatie.
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