
 

RTL Gemist bouwt commercieel businessmodel 
met Microsoft Silverlight 
 
 
 
 
 

RTL Nederland wil haar kijkers een unieke kijkervaring bieden. Zo kunnen zij via 

rtlgemist.nl gemiste uitzendingen alsnog of opnieuw bekijken. Op een 

gemakkelijke manier, in hoge kwaliteit, eventueel tegen betaling en met – voor 

RTL - creatieve mogelijkheden voor online reclameboodschappen. Het oude 

platform had echter steeds meer moeite om aan deze voorwaarden te voldoen 

en werd bovendien te kostbaar, daarom schakelde RTL Nederland over op 

Microsoft Silverlight. 

 

SITUATIE 
 

“Op onze internetsites stond aanvankelijk alleen achtergrondinformatie over wat 

we op RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL 8 uitzenden. Inmiddels zijn de sites uitgegroeid 

tot complete interactieve platforms waar de kijker nauw betrokken wordt bij wat 

er op tv te zien is of was. Zo kun je al vrij snel na een uitzending een herhaling op 

‘RTL Gemist’ bekijken en daar wordt flink gebruik van gemaakt. Zo is de 

verhouding van online video kijken ten opzichte van TV kijken 20 minuten video 

tegen 180 minuten TV.”  

 

Aan het woord is Jan Paul Dekker, Manager Design & Technology Digital Media 

bij RTL Nederland. Sinds de eeuwwisseling is de ontwikkeling van alle digitale 

diensten van RTL bij zijn afdeling ondergebracht, waaronder Teletekst en internet. 

Jan Paul: “Onze 23 medewerkers verzorgen de techniek en het design. Wij 

besteden op dit gebied bijna niets uit, we doen alles zelf. Daardoor kunnen we 

flexibel inspelen op de actualiteit. Bovendien zijn we met onze variabele 

producties relatief goedkoper uit dan wanneer we ze zouden uitbesteden."  

 

De kernactiviteit van een commerciële omroep is de aandacht van de kijker 

verzilveren via businessmodellen. Bijvoorbeeld via de verkoop van commercials 

op tv. Ook de RTL websites genereren inkomsten, onder meer uit display (buttons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisatie  

RTL Nederland begon op 2 oktober 1989 met de 

eerste uitzendingen, toen nog onder de naam RTL 

Veronique. Het was daarmee de allereerste grote 

commerciële tv-zender van Nederland. Inmiddels 

kijkt een zeer groot deel van televisiekijkend 

Nederland elke avond naar nieuws, entertainment, 

sport en televisieseries uit binnen- en buitenland 

op RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 en banners en streamspots) en sponsoring, hoewel deze inkomsten nog 

aanzienlijk lager zijn dan van de tv-reclames. Jan Paul: “Wil je de 

businessmodellen van tv ook op het internet toepassen, dan moet je investeren in 

technologie. Maar dan wel zo dat die investeringen in de pas blijven met de 

opbrengsten. Dat betekent dat je op zoek moet naar betaalbare en schaalbare 

oplossingen op digitaal mediagebied." 

 

Doelstelling 

RTL Gemist heeft een tweeledige doelstelling. Jan Paul: “De kijkers komen hier 

naartoe om hun favoriete of gemiste uitzending online te bekijken. Zijn ze 

eenmaal op de portal, dan willen we hen zo lang mogelijk hier houden en ook 

weer zo vaak mogelijk terugzien. Dat doen we bijvoorbeeld met ‘snacken’. Dat 

zijn korte video’s van tv-fragmenten, die de kijker prikkelen om een regelmatige 

bezoeker te worden van RTL Gemist. Verder helpt het als je gehoor geeft aan wat 

de kijker wil, en dat is bijvoorbeeld dat hij of zij een gemiste uitzending steeds 

eerder online wil kunnen bekijken.” 

 

Behalve een snelle beschikbaarstelling willen kijkers ook een hoge kwaliteit. Tot 

voor kort werkte RTL Gemist met het wmv-formaat (Windows Media Video), een 

veel toegepaste standaard voor live-streaming. Jan Paul: “Als je je kijkers een 

spannende kijkervaring wilt bieden, moet de beeldkwaliteit minstens even goed 

zijn als die van tv. HD dus, maar het wmv-formaat haalt die kwaliteit bij lange na 

niet.” 

 

Een derde punt is de capaciteit. Voor het streamen van een wmv-video is een 

webserver en een streaming server nodig. RTL bezit honderdduizenden video-

uren in evenzovele wmv-bestanden. Jan Paul: “Dat worden er steeds meer en om 

die te streamen, zou RTL moeten blijven investeren in voortdurend meer 

hardware servers. We waren dus naarstig op zoek naar een schaalbare en 

betaalbare oplossing om ons enorme videoarchief op te slaan en te streamen.” 

 
OPLOSSING 
 

Kwaliteit, kosten-baten en user experience zijn keywords voor RTL Gemist. Dit 

alles vormde de opmaat naar een verantwoorde keuze uit een aantal 

Eisen    
- verrassende kijkervaring voor de kijker  

- platform voor het ontwikkelen van nieuwe 

innovatieve advertentiemodellen 

- hoge videokwaliteit 

- gunstige kosten-baten verhouding 

- oplossing voor licentierechten 

 

 
 
Voordelen    
- hoge beeldkwaliteit (720i HD) 

- goede performance maakt smooth streaming 

mogelijk 

- geringe investering in servers 

- fantastische user experience 

- ondersteunt Digital Rights Management 

(Playready) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 
Producten    
 
 Microsoft Silverlight 

 Microsoft Expression Studio 

 Visual Studio 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Wij zien in Silverlight de ideale standaard 

voor innovatieve videocontenttoepassingen, 

waarmee tal van businessmodellen te bouwen 

zijn, nu en in de (smooth streaming) 

toekomst.” 

Jan Paul Dekker, Manager Design & Technology 

Digital Media bij RTL Nederland 
 
 

 
 
 
 
 
 

concurrerende oplossingen voor haar web based omgeving. Die keuze is niet zo 

groot, want web based media-ontwikkelaars - zoals RTL - die voor een 

strategische beslissing staan, kunnen kiezen uit twee aanbieders: Adobe Flash en 

Microsoft Silverlight. Jan Paul: “We hebben gekeken naar Flash Live, maar om 

Flash te streamen zijn nóg meer streaming servers nodig dan voor wmv of 

Silverlight. De eerste reden om voor Silverlight te kiezen is dus puur van financiële 

aard: heb je je video’s op Windows Server 2008 opgeslagen, dan heb je 

automatisch ook de streaming server, want die is gratis te downloaden.” 

 

RTL had meer redenen om voor Silverlight te kiezen. Jan Paul: Met Silverlight 

kunnen we 720p+ HD videokwaliteit bieden. Bovendien weet Silverlight de 

netwerk- en lokale PC condities optimaal te benutten, waardoor de aangeboden 

videokwaliteit altijd in overeenstemming is met de beschikbare bandbreedte. 

Daarmee bereik je ‘Smooth Streaming’ en dat sluit goed aan bij de kijkervaring 

die we onze kijkers willen bieden.” 

 

Uitrol 

Sinds vorig jaar augustus zit RTL Gemist in een nieuw jasje. Mede dankzij 

Silverlight is de website overzichtelijker geworden, waardoor het voor de kijkers 

eenvoudiger is om programma’s van RTL 4, 5, 7 en 8 van de afgelopen zeven 

dagen terug te zien. Zo heeft elk programma nu zijn eigen RTL Gemist-pagina 

met daarop al het videomateriaal, dat van het programma beschikbaar is. Behalve 

de uitzending zelf kan dat ook niet-uitgezonden materiaal zijn zoals bloopers en 

too-hot-for-tv fragmenten. Ook hoeven de kijkers tegenwoordig nauwelijks meer 

te wachten alvorens zij de uitzending kunnen terugkijken.  

 

Jan Paul: “Dat is te danken aan de vernieuwde automatische recorder van RTL 

Gemist, die de video enkele minuten na de tv-uitzending online zet. Al tijdens de 

uitzending worden triggers vanuit Luxemburg naar Nederland gestuurd, die het 

opnameproces aansturen. Hierdoor is een programma vrijwel onmiddellijk na 

afloop beschikbaar voor publieke distributie via rtlgemist.nl.” 

 

Om kijkers vaker terug te laten komen geeft de RTL Gemist site een overzicht van 

programma’s die nog verwacht worden. Met succes, zo meldt Jan Paul: 

“Afgelopen maart zijn er zo'n 15 miljoen video's afgespeeld. Vooral Goede Tijden, 

 



 

Meer informatie Slechte Tijden is populair. Na de reguliere tv-uitzending wordt deze op RTL 

Gemist het meest bezocht. Ook populair is de VIP chat bij programma’s als X 

Factor en RTL Boulevard. Daar hebben al 33.000 bezoekers aan meegedaan; zij 

hebben bijvoorbeeld online beelden gezien van de backstagecamera en via de 

VIP-chat vragen gesteld aan X Factor deelnemers. Voor het meedoen aan een 

VIP-chat kan de kijker op de website een gratis mediapaspoort aanvragen op RTL 

Gemist.  

 

Voordelen 

Voorop staat dat RTL Gemist haar kijkers een verrassende video-ervaring wil 

bieden. De cijfers bewijzen dat de formule aanslaat. In 2008 zag RTL het aantal 

bekeken video’s verdubbelen ten opzichte van het jaar daarvoor. Jan Paul: “Een 

explosieve groei! En het eind is nog niet in zicht. De groei zet door, net als ons 

videoaanbod.” 

 

RTL ziet in Microsoft Silverlight een uitstekende ondersteuning om haar business 

doelstellingen te realiseren. Jan Paul: “De nog steeds toenemende 

bezoekersaantallen en videoaanvragen kunnen we gemakkelijk aan, zonder te 

moeten investeren in streaming servers. Dat onderstreept de schaalbaarheid van 

het Silverlight platform: we kunnen onze kijkers en onze adverteerders 

kosteneffectief van dienst zijn.” 

 

De kijkers profiteren vooral van een rijke gebruikservaring vindt Jan Paul: 

“Silverlight is een plug-in voor je browser. Je kunt de Silverlight plug-in gratis 

downloaden en vervolgens installeren, maar het is niet verplicht. Er is dus geen 

sprake van een push om Silverlight te installeren, maar wie de plug-in wél 

installeert profiteert direct van een verbeterde gebruikerservaring. 

 

Daarbij maakt het niet uit welke browser of welk besturingssysteem je gebruikt. 

Heb je de installatie voltooid, dan wordt het streamen van beeld en geluid 

automatisch door Silverlight afgehandeld. Het eerste dat opvalt zijn de 

videocontrols, die direct in het playerbeeld staan. Dit geeft direct een betere 

gebruikerservaring, neem bijvoorbeeld Picture in Picture. Via Silverlight kunnen 

kijkers tegelijkertijd multiple feeds bekijken en snel overschakelen naar de feed 

die hen op dat moment het meest interesseert. Let wel, steeds in hoge 720p+ 

 

 Microsoft Silverlight 

  www.microsoft.nl/silverlight 

 

RTL Gemist 

  www.rtlgemist.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Silverlight biedt developers eindeloze 

mogelijkheden om videoanimaties te maken. 

Zo zijn heel gemakkelijk zogenaamde overlay-

advertenties te maken." 

Valentijn Siebrands, Developer RTL Nederland 

 
 
 
 
 
 
 

Disclaimer 
De in dit voorbeeld genoemde oplossingen kunnen van toepassing zijn 
op andere bedrijven en instellingen. De resultaten zijn echter afhankelijk 
van diverse aspecten, die bij andere bedrijven en instellingen sterk 
kunnen verschillen met het hier beschreven voorbeeld. 
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 HD-videokwaliteit! En wil een kijker snel door de (stream)uitzending scrollen dan 

kan dat. Ook het scherm groter en kleiner maken kan, zonder dat dit ten koste 

gaat van de hoge videokwaliteit.” 

 

Met Silverlight is het technisch mogelijk de kijker te laten kiezen uit meerdere 

cameraposities. Jan Paul: “Als er meerdere camera's in een programma aan het 

werk zijn, kun je de kijkers met Silverlight meer bieden dan Flash, namelijk een 

unieke interactieve ervaring. Ook al zijn er meerdere camera’s actief, toch loopt er 

maar één Silverlight stream. Automatisch heb je dan ook een betere 

synchronisatie, dan wanneer er bijvoorbeeld vier losse streams simultaan moeten 

worden verwerkt." 

 

Een ander voordeel is Smooth Streaming. Jean Paul: “De film loopt altijd door. Als 

er even te weinig bandbreedte is stopt hij niet, maar wordt het aantal pixels 

tijdelijk even verlaagd. De kijker hoeft dus niet te wachten tot de film weer verder 

gaat, maar kan continu door blijven kijken. Voor webvideo is dat uniek!” 

 

Businessmodel 

Valentijn Siebrands, Developer bij RTL Nederland, bekijkt Silverlight vanuit 

ontwikkelaarsperspectief: "We hebben nu meer mogelijkheden om 

videoanimaties te maken.” Hij vertelt over een moederdag-commercial die hij in 

Silverlight ontwikkelde: “Silverlight is meer dan alleen een videoplatform. Een leuk 

voorbeeld is de online-video moederdagkaart van RTL presentatoren Peter van 

der Vorst en Quinty Trustfull, gesponsord door Merci. De kijker geeft een aantal 

gegevens op, zoals wie de afzender is - zoon of dochter bijvoorbeeld - en schrijft 

een korte persoonlijke tekst aan zijn of haar moeder. Deze gegevens worden 

automatisch in de video gestopt waarna er een maatwerk moederdagvideo 

uitrolt, klaar voor uitzending. Voor dit soort Silverlight applicaties maken we 

onder meer gebruik van Microsoft Expression Studio en Visual Studio 2008, dat 

standaard over tal van functies voor Silverlight beschikt. Daarmee is Silverlight een 

complete ontwikkelomgeving voor toepassingen die je op je website wilt laten 

draaien.” 

 

Valentijn Siebrands geeft een voorbeeld van een innovatief advertentiemodel, dat 

met Silverlight mogelijk is: “Als een kijker een video afspeelt, kan eventjes een 

 
 
 
 



 

 reclameboodschap in beeld worden getoond, een zogenaamde in-video overlay. 

Geïnteresseerde kijkers kunnen desgewenst meteen doorklikken naar informatie 

van de adverteerder. Daarbij hoeft hij of zij niets van de video te missen. Deze 

pauzeert namelijk tot de kijker de video weer hervat.” 

 

Uitdaging - rechten 

 

Om (live) evenementen via televisie en het internet te mogen uitzenden, moet 

zorgvuldig worden omgegaan met de licentierechten voor uitzending. Deze 

rechten behoren toe aan producenten en partners, met wie RTL samenwerkt. Van 

storage tot kijker moet zowel de content als het businessmodel bewaakt worden, 

zodat de mediadistributeur exact kan aantonen welke kijker wat heeft bekeken en 

licentierechten kan innen en afdragen. Siebrands: “Een soort digitaal slot is 

hiervoor de oplossing. Door namelijk gecontroleerd elektronische sleutels te 

verstrekken, weet je precies hoeveel mensen naar een uitzending kijken. 

Silverlight faciliteert dat, want het beschermt de content met Silverlight Digital 

Rights Management (DRM), een systeem dat is gebaseerd op de PlayReady™ 

licentietechnologie en de sterk ontwikkelde encryptie van Microsoft Windows.” 

 

DRM wordt toegepast om het onbeperkt downloaden, kopiëren en verspreiden 

van materiaal, waar copyright op rust, tegen te gaan.  

 

Jan Paul: “Het komt er simpel gezegd op neer dat de Silverlight gebruiker een 

sleutel tot ontsleutelen ontvangt wanneer hij videocontent opvraagt. Eerst vindt 

een IP-adres check plaats, daarna wordt gecontroleerd of voor de content betaald 

moet worden. De IP-adres check is nodig, omdat video’s op RTL Gemist alleen in 

Nederland bekeken mogen worden, en dat is te controleren via het IP-adres van 

de computer. Deze vorm van controle heet ‘geoblocking’ en ontneemt 

buitenlanders de mogelijkheid om onze uitzendingen te bekijken. De controle of 

voor content betaald moet worden speelt vooral voor buitenlandse series, zoals 

CSI. Daar moet namelijk voor betaald worden indien de kijker deze op RTL Gemist 

wil bekijken." 

 

Betaalde content wordt nu nog via Windows Media DRM afgehandeld. De meest 

gebruikte methode is via een 0900 nummer: de gebruiker krijgt 100 seconden de 

tijd een specifiek 0900 nummer te bellen en de licentie te kopen. De 



 

    gegenereerde inkomsten worden daarna verdeeld onder de verschillende 

partijen.” 

 

TOEKOMST 
 
Nog niet iedereen heeft de Silverlight plug-in al op zijn pc geïnstalleerd. Jan Paul: 

“Daarom laten we nu nog Windows Mediaplayer standaard opstarten en is de 

keuze voor Silverlight voor de kijker een optie. Op den duur zie ik één 

videoplatform - het Silverlight platform - als logische toekomst.” 

 

Om dezelfde reden moet RTL er ook nog voor zorgen dat Flash advertenties af te 

spelen zijn in de Silverlight player. Siebrands: “Puur omdat de advertentiemarkt 

nog heel sterk Flashdriven is. Zodra de adverteerders echter zien, welke 

mogelijkheden Silverlight biedt, verwacht ik daar een omslag. Voor ons is het in 

ieder geval duidelijk: wij zien in Silverlight de ideale standaard voor innovatieve 

videocontenttoepassingen, waarmee tal van businessmodellen te bouwen zijn, nu 

en in de (smooth streaming) toekomst.” 

 


