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Ter bevordering van uniformiteit en transparantie is op 1 juni 2020 door het Joint Industry

Commitee Buitenreclame (JIC BRO) een vaste currency ten behoeve van de gehele DOOH markt 

geïntroduceerd: D-OTS, een Digitale Opportunity To See. 

▶ VAN VIEWS NAAR D-OTS: EEN UNIFORME 
CONTACTDEFINITIE IN DOOH 

De afgelopen maanden heeft de subgroep One Currency binnen de taskforce Digital 

Out Of Home bijgaand document opgesteld. Doelstelling van deze richtlijn is dat 

hiermee alle DOOH exploitanten aan de markt kunnen uitleggen hoe hun contacten tot 

stand komen. Onder leiding van Arno Buskop is dit document tot stand gekomen en 

het is onze wens en verwachting dat de DOOH exploitanten deze data voor eind maart 

hebben gedeeld op hun website. De subgroep zal vervolgens in april 2021 deze data 

analyseren en komen daar met een vervolg document op terug. 

Intro

WAT IS EEN D-OTS? MEER DE DIEPTE INBUITENRECLAME ONDERZOEK

Met behulp van deze uniforme contactdefinitie (D-OTS) kan DOOH, en met name het aantal 

contacten, beter en meer marktconform worden berekend (CPM), waardoor Digital Out-of-

Home (DOOH) nu aansluit bij andere digitale media.

Om de markt te ondersteunen in de berichtgeving over het uniforme rekenmodel heeft de 

Taskforce DOOH van VIA dit overzicht van de opzet, de belangrijkste definities en de werking 

van D-OTS opgesteld. We verwachten dat de Buitenreclame-exploitanten deze tekst en uitleg 

gebruiken in hun communicatie richting adverteerders en mediabureaus en daarmee 

transparantie geven omtrent het bepalen van de contacten op de door hen geëxploiteerde 

schermen. 

https://www.youtube.com/watch?v=awZSMTfMiuk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wZRtqN3Rw10
https://www.buitenreclame-onderzoek.nl/nieuws/219-digitale-ots-per-2-juni-in-buitenreclame-bereiksonderzoek
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• Brontoelichting: waarop is het contact gebaseerd?

• Traffic numbers: hoeveel mensen zijn in de buurt van het scherm, per tijdseenheid?

• Flow direction: hoe bewegen de mensen zich in relatie tot het scherm?

• Classificatie: wat zijn de fysieke eigenschappen van het scherm en de omgeving die van 

belang zijn voor de zichtbaarheid?

• Dwell-/exposure-tijd (verblijf- en passeertijd): hoe lang zijn mensen op een locatie en

• hoe lang duurt het passeren van het scherm?

Bron

D-OTS staat niet gelijk aan ‘een impressie’. Het grote verschil ten opzichte van traditionele 

digitale media is dat een ‘impressie’ op een DOOH-scherm een ‘1 to many-karakter’ heeft en 

niet een 1-op-1-contact is. Binnen D-OTS kunnen bronnen worden opgesplitst in twee 

onderdelen, namelijk op basis van:

• Passanten

• Opportunity-To-See (OTS)

In de berekening van de CPM is het van belang dat de bron waarop een contact is gebaseerd, 

valide moet zijn en niet bestaat uit aannames. Verder is het van belang dat voor alle 

betrokken partijen duidelijk is welke entiteit de data deelt en op welke manier deze data is 

samengesteld. 

Voorbeelden van gevalideerde bronnen zijn:

• NDW-data (Nederlandse Overheden)

• OV chipkaart 

• Actuele winkelcentrabezoeken (winkelcentrumeigenaar, infrarood en wifi)

• Actuele OV-data (GVB, OV-chipkaart)

• Actuele slagboomtellingen/bezoekersaantallen parkeergarages (Q-park, slagboomteller)

▶ BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN VAN D-OTS: 
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Passanten

Onder passanten verstaan we binnen D-OTS in een ‘roadside-omgeving’: het totale aantal 

personen dat een object passeert. Hierbij wordt geen rekening gehouden met zichtbaarheid, 

het is een maat voor ‘drukte’. Het aantal passanten binnen een ‘roadside-omgeving’ wordt 

berekend door al het gemotoriseerde verkeer dat het object passeert te tellen en dat aantal te 

vermenigvuldigen met een bezettingsfactor van 1.4 + fietsers + het voetgangersverkeer.

In de ‘non-roadside-omgeving’ staan het aantal impressies voor personen dat een specifieke 

locatie betreedt en verlaat. Hierin wordt geen rekening gehouden met de vraag of een scherm 

ook werkelijk wordt gepasseerd. Eenzelfde persoon kan een scherm immers vaker dan één 

keer passeren binnen een periode van zeven dagen in een week. Zo kan bijvoorbeeld één 

persoon, afhankelijk van het aantal malen dat een specifiek reclamevak gedurende een week 

wordt gepasseerd, tellen voor 10 of 14 persoonspassages. 

Berekening contacten 

In de communicatie richting klanten over  D-OTS waarbij gebruik wordt gemaakt van 

contacten als type contact dient te worden gecommuniceerd over: 

• De rekenmethodiek en techniek die worden toegepast om het aantal impressies te 

berekenen.

• Overige factoren die onderdeel zijn van de berekening zoals multipliers, wachttijd, soort 

vervoer.

• Indien de bron is gevalideerd door een externe partij, benoem de externe partij. 

• Druktebeeld over de dagen en uren heen. Is die er en zo ja, hoe (techniek en data bron) is 

die tot stand gekomen?
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De OTS-ratio betreft een waardering op het aantal mensen dat ook daadwerkelijk met een 

scherm geconfronteerd wordt of kan worden. In de ‘roadside-omgeving’ corrigeert OTS het 

aantal passanten voor de richting waarin een reclameobject is geplaatst ten opzichte van de 

passanten. Als een reclameobject bijvoorbeeld haaks, of loodrecht, ten opzichte van de weg 

is geplaatst, dan kan het alleen gezien worden door naderende passanten vanuit één richting. 

In dat geval is de OTS de helft van het aantal passanten op die weg. Een reclamevak dat 

parallel langs de weg is geplaatst kan door passanten uit beide richtingen worden bekeken en 

krijgt in het bereik dan ook het totale aantal passanten toegekend.

In de ‘non-roadside-omgeving’ wordt het passantencijfer ook gecorrigeerd voor de plek van 

het scherm binnen de locatie, bijvoorbeeld een winkelcentrum of station. Op deze wijze wordt 

het totale aantal passanten van de locatie berekend en gecorrigeerd aan de hand van het 

aantal in-/uitgangen van een winkelcentrum of het aantal perrons. Verder vindt binnen de 

‘non-roadside-omgeving’-CPM-berekening een correctie plaats aan de hand van de 

positionering van het scherm binnen de locatie. Staat het scherm bijvoorbeeld op een 

parkeerplaats, bij een ingang of in een centrale vertrek-/aankomsthal waar kaartverkoop 

plaatsvindt? 

Berekening OTS

In de communicatie richting klanten over D-OTS waarbij gebruikt wordt gemaakt van ‘OTS’ als 

type contact moet duidelijkheid worden verschaft over de volgende elementen: 

• De rekenmethodiek en techniek die worden toegepast om het aantal passanten te 

berekenen per locatie of locatiesoort.

• Welke berekening is er gemaakt van passanten naar OTS (in grote lijnen)?

• Overige factoren waarmee rekening is gehouden als bijvoorbeeld de positionering binnen 

de locatie. 

• Indien de bron is gevalideerd door een externe partij, dan moet deze partij specifiek 

worden benoemd. 

▶ OPPORTUNITY-TO-SEE (OTS)
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Standaard afwaardering van roadside objecten zoals een abri is 50% (je loopt naar een 

scherm toe of van een scherm af). 

Voor NS en winkelcentra wordt niet gekeken naar de flow langs een object, maar naar het 

totale bereik van een locatie en de kans voor deze mensen om met de schermen 

geconfronteerd te worden. Hier wordt een OTS-ratio van 10% tot 20% gegeven (dus 80% tot 

90% afwaardering van het bereik).

Systemen

De diverse data – contacten worden in diverse systemen gebruikt zoals SSP, DSP en 

eventueel andere systemen. De markt wil graag weten;

• In welke systemen die open staan voor de markt worden deze cijfers gedeeld.

• Hoe worden deze cijfers in deze systemen opgenomen? 1 op 1 , is er nog een bewerking of 

multiplier van de cijfers of anders?

DOOH-belofte

Heb je een vraag of opmerking over D-OTS? Neem dan contact op met de Taskforce DOOH 

via dooh@vianederland.nl. 

mailto:dooh@vianederland.nl

