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RTL Weer & Verkeer: organisatie 



RTL Weer & Verkeer: visie & strategie 

• Visie: 

• Mensen helpen in hun dagelijks leven... 

 

• Strategie: 

• Door het verschaffen van de beste en meest actuele weers- en 

verkeersinformatie 

 

• Overal (op locatie en onderweg) 

 

• En via elk distributie platform (multimediaal, crossmediaal, lineair, non-

lineair, etc)  

• Online (web) 

• (Smart)TV 

• Social 

• Syndicatie 

• Mobiel! 



Trends: mobile 



Trends: mobile 



• 2,6 mln. actieve gebruikers Buienradar app (2013) 

• Gem. jaarlijkse groei 2011 – 2013, resp. +100% en +40% 

Trends: mobile 

CAGR: +100% 
CAGR: +40% 



• Ca. 5,5 mln. downloads Buienradar smartphone en tablet app in NL 

• Ca. 36% van NL-ers met smartphone en/of tablet heeft Buienradar app 

• 50% actieve gebruikers in 2013 

Trends: mobile 

CAGR: +40% 

+45% 



Trends: mobile 

• Verschuiving bezoek website naar mobiel NU.nl: 60%. Bij Buienradar: ? 



• Ca. 25% van het totale bezoek in 2013 op Buienradar gegenereerd door 

de app. In 2012 was dit % nog maar 13,5% (groei: +85%) 

• Ca. 30% bekijkt Buienradar website via smartphone of tablet 

Trends: mobile 

+45% 



• 26% minder bezoek op Buienradar.nl a.g.v. 16% minder neerslag (2012 vs. 

2013). Neerslag in mm onder het langjarig neerslag gemiddelde 

• Effect wordt versterkt door neerslagduur op langjarig neerslagduur 

gemiddelde 

Trends: mobile 

Jaarlijkse neerslag NL (mm) Jaarlijkse neerslagduur NL (mm) 



Trends: mobile 



Trends: mobile 

• Ca. 25% van het totale bezoek in 2013 van Buienradar gegenereerd door 

de app. In 2013 was dit nog maar 13,5% (groei: +85%) 

• Totale (advertentie) omzet app 2012 - 2013 nog maar 3% van totale omzet 

Buienradar 

• = totale mediabestedingen aan mobile advertising in NL 2012 en 2013 



Trends: mobile 

Phablets/smartphones: Deze smartphones met een scherm dat groter is dan 

5 inch zullen 30 tot 40 procent van de gehele smartphone markt gaan 

innemen. 



Trends: wearables 

• De markt voor wearables zal in 2014 meer dan verdubbelen: naar 1,5 

miljard dollar (bron: Juniper Research). 

• Dit jaar zullen meer dan 17 miljoen wearables verkocht zullen worden, 23 

miljoen in 2015 en 45 miljoen in 2017. Groei v. 40% p/jr.  (bron: Canalys).  



Trends: connected & smartTV 

• 47% van NL heeft toegang tot internet via TV (bron: Telecompaper) 

 



Trends (VIII) 

“Waarbij alle apparaten en objecten met het internet verbonden zullen zijn 

en op deze manier met elkaar kunnen communiceren en informatie 

uitwisselen.  



Buienradar smartphone / tablet app 1.0 

• In 2008 Buienradar één van de eerste met een smartphone app 

• In 2011 één universele Buienradar app voor smartphone als tablet en 

iOS of Android 



Buienradar smartphone app 2.0 



Smartphone app 2.1 



Buienradar tablet app 2.0 



Buienradar website en mobile app 3.0 

Seamless design 



Verkeersradar website – responsive adaptive 

           & seamless design 



Buienradar website 1.0 en 2.0 



“Wearable technologie gaat ons helpen om weer te focussen op de 

informatie en de mensen die er echt toe doen.”  

Buienrader Google Glass 

• Ontwikkeling van een Buienradar app voor Google Glass  

• Lancering eind 2014 



Buienradar connected & smartTV app 

1.0 2.0 

• 1.0 alleen beschikbaar voor Philips, LG, Samsung. Allemaal verschillend 

design 

• 2.0: één universeel design voor bijna alle connected & smartTV’s incl. X-

box, Playstation en UPC Horizon en andere settopboxes. 



The Internet of Things (IoT) 



Vragen? 


