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vOORwOORd
“TV, zet je wereld aan.” TV heeft een grote waarde voor kijkers, adverteerders en zenders. 

TV zorgt voor verbinding tussen mensen en bedrijven en zet aan tot (inter-)actie. TV is een 

krachtig en impactvol medium. Dat blijkt uit de stabiele kijkcijfers en uit de bestedingen 

die in de tweede helft van 2013 het niveau van een jaar eerder ontstegen.

De kracht van TV is natuurlijk de rode draad in het TV-Jaarrapport 2013. Na een moeilijke 

periode waarin de mediabestedingen onder druk stonden, lijkt 2013 de geschiedenis in te 

gaan als het jaar waarin de recessie een halt werd toegeroepen. Met vertrouwen kijken we 

dan ook naar 2014, waarin we een groei van de TV-omzet verwachten van 3% tot 4%. Het 

herstel van de TV-omzet gaat namelijk harder dan het herstel van de economische groei: 

het zogenaamde rebound-effect. In een periode van economisch herstel intensiveert de 

adverteer der zijn media inzet op TV snel, sneller dan in andere media. Daarnaast stem-

men de signalen die de zenders uit gesprekken met de markt krijgen, zeer hoopvol.

In dit TV-Jaarrapport 2013 zetten wij weer alle actuele cijfers, inzichten en ontwikkelingen 

op een rij.

Ik wens je veel leesplezier.

Michel van der Voort
Directeur SPOT
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InleIdIng

Tv, zeT Je 
weReld AAn.
Tv is belangrijk, dat blijkt elke dag weer uit de hoge kijkcijfers. In 2013 
is wederom massaal gekeken en vooral naar live-Tv. en dat in een tijd 
waarin het mogelijk is om bijna elk Tv-programma te bekijken op elk 
moment van de dag en op elke plaats die je wilt. 
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TV zorgt er voor dat 
je deel uitmaakt van 
wat er in de wereld 
gebeurt.

TV is belangrijk in ons dagelijks leven. Dat blijkt elke 
dag weer uit de hoge kijkcijfers. In 2013 is wederom 
massaal gekeken en vooral naar live-TV. En dat in een 
tijd waarin het mogelijk is om bijna elk TV-programma 
te bekijken op elk moment van de dag en op elke plaats 
die je wilt.  

De kracht van TV is dat zij er voor zorgt dat je deel 
uitmaakt van wat er in de wereld gebeurt en dat 
je daardoor onderdeel bent van een groter geheel. 

In een samenleving die steeds 
ster ker individuali seert, weet 
TV ons met elkaar te verbinden. 
Het geeft ons een collectieve be-
leving die we met elkaar delen. 
TV, zet je wereld aan.

Zenders en programmamakers leveren een belangrijke 
bijdrage. Zij filteren, duiden, verbinden en zetten aan 
tot actie. Zenders bieden een herkenbaar platform waar 
informatie en entertainment samen komen en waarbij 
de kijker kan vertrouwen op kwalitatieve, actuele 
content. Passend bij zijn of haar belevingswereld.

TV staat bekend als hét medium dat in korte tijd hoog 
bereik genereert, hoge kwalitatieve content biedt, 
maximale impact onder kijkers realiseert én in staat is
interactie op massa-niveau op gang te brengen. 

De sociale interactie die door TV wordt bewerkstelligd 
is enorm; TV is de dominante bron van online con-
versaties. Dat heeft impact op mediaplan ning: 
niet alleen kijkcijfers zijn belangrijk, maar ook 
Social TVratings. Die leveren namelijk inzicht in de 
mogelijkheid van een programma om mensen in be-
weging te brengen en met elkaar in gesprek te gaan. 
Zoals het aantal bezoekers op een website al lang niet 
meer voldoet, maar interacties op de site (clicks, posts, 
votes, sales etc) waarde toevoegen.

Door de inzet van media bezoeken consumenten vaker 
de websites van adverteerders en zoeken ze vaker 
informatie over het desbetreffende product of dienst. 
Daarbij is de invloed van TV in absolute zin het grootst. 
Het Media Browsing onderzoek, uitgevoerd door 
SPOT in samenwerking met Mediabrands Marketing 
Sciences, leverde het bewijs.

De rol van TV was, is en blijft essentieel in ons dagelijkse 
leven. Geen enkel ander medium vormt zo krachtig het 
cement van de samenleving.

Want TV zet je wereld aan.
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1 de  
ReclAmemARkT 
In nedeRlAnd
het jaar 2013 lijkt de geschiedenis in te gaan als het jaar waarin de 
recessie een halt werd toegeroepen. hoewel de mediabestedingen 
over de hele linie tegenvielen, zijn de eerste tekenen van herstel 
zichtbaar. het consumentenvertrouwen stijgt, de werkloosheid daalt 
en de economie trekt weer aan. er wordt weer meer geld uitgegeven 
aan duurzame consumptiegoederen. Ook de netto Tv-bestedingen in 
het tweede deel van 2013 laten een positieve ontwikkeling zien ten 
opzichte van een jaar eerder. kortom: het geloof en vertrouwen in 
een positieve toekomst nemen weer toe.
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Het SPOT TV-Jaarrapport 2013 opent zoals altijd met 
een hoofdstuk over de bestedingen in de media. 
Gestart wordt met een paragraaf over de netto TV-
bestedingen tot en met 2013. Daarna belichten we de 
online video bestedingen die door de SPOT-zenders 
zijn gerealiseerd. Verder worden de mediabestedingen 
in Nederland onder de loep genomen en volgen cijfers 
over aantallen adverteerders, merken en commercials. 
Afgesloten wordt met een paragraaf over de macro-
economische ontwikkelingen en met een paragraaf over 
de verwachtingen voor 2014.

1.1  Tv-bestedingen in nederland
 dalen minder hard
De netto TV-bestedingen zijn in 2013 gedaald met -3,0% 
tot € 933 miljoen. Die daling is minder groot dan de daling 
in 2012, toen er sprake was van een daling van -5,4%. 
Alles wijst erop dat het tij aan het keren is. Dat blijkt ook 
uit de ontwikkeling van de bestedingen in de tweede 
helft van 2013, zoals vermeld in grafiek 1.4. 2013 was 
nog een economisch onzeker jaar. Sommige branches 
tonen al tekenen van herstel, terwijl andere nog niet op 
het keerpunt zitten. En toch hebben we in 2013 een beeld 
gezien waarin de TV omzet voorzichtig uit het dal kroop 
om in de tweede helft weer in groene cijfers te komen.

In 2013 werd € 832 miljoen uitgegeven aan spot en € 101 
miljoen aan non-spot. De netto TV-bestedingen aan spot 
daalden in 2013 licht met -1,7% t.o.v. 2012. We zul len 
verderop in dit hoofdstuk zien dat deze daling groten-
deels toe te schrijven is aan de achterblijvende beste-
dingen in de eerste helft van 2013.
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gRAfIek 1.1  Netto TV-bestedingen (in miljoenen euro’s voor aftrek bureau commissie)

 Bron: SPOT 
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gRAfIek 1.2  Netto TV-bestedingen aan spot vanaf 2006 (in miljoenen euro’s voor aftrek bureau commissie)

 Bron: SPOT 
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Non-spot noteerde een grotere daling in de bestedingen. 
In 2013 werd 12,7% minder aan non-spot advertising 
uitgegeven dan in het jaar daarvoor. In totaal werd ruim 
€ 101 miljoen aan non-spot gespendeerd, € 15 miljoen 
minder dan in 2012. Onze verwachting dat non-spot 
adver tising later reageert op economische trends is 
daar mee uitgekomen. Non-spot projecten worden vaak 
voor een langere periode vastgelegd en zijn daardoor 
op korte termijn minder gevoelig voor economische 
ontwikkelingen. De tarieven bij non-spot advertising 
zijn bovendien minder conjunctuur gevoelig dan bij spot 
advertising. Van een herstel in de tweede helft van het 
jaar is dan ook nog geen sprake.

gRAfIek 1.3  Netto TV-bestedingen aan non-spot vanaf 2006 (in miljoenen euro’s voor aftrek 

 bureau commissie). Bron: Spot
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De ontwikkeling van de netto TV-bestedingen geeft een 
positief beeld. Het goede nieuws is dat de TV-bestedingen 
in de tweede helft van 2013 een groei noteren van 1,2% 
ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder (zie 
grafiek 1.4). Met andere woorden: de bestedingen aan 
spot zitten weer in de lift na een periode van neergang. 

De netto televisie bestedingen 
aan spot groeien in de tweede 
helft van 2013 met 1,2%.
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gRAfIek 1.4  Netto TV-bestedingen aan spot vanaf 2010 per halfjaar (in miljoenen euro’s voor aftrek 

 bureau commissie). Bron: SPOT 
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1.2 Online video bestedingen 
 SPOT-zenders
In grafiek 1.5 wordt de omvang van de netto bestedingen 
in online video gepresenteerd zoals deze door SPOT-
zenders zijn gerealiseerd in de afgelopen jaren. Dit 
betreft dus niet de hele markt van online video, maar 
alleen het deel van bij SPOT aangesloten zenders. In 
totaal gaat het om een bedrag van € 12,3 miljoen in 
2013. Dat is echter maar liefst 37,2% hoger dan in 2012. 
De stijging is vooral sterk in de tweede helft van 2013; 
in vergelijking met dezelfde periode in 2012 is er sprake 
van een groei van meer dan 52%.

SPOT verwacht een sterke groei van de online video 
bestedingen in 2014. De vraag van adverteerders om naast 
de TV-campagne ook een online video campagne in te 
zetten om zo de lichte kijkers te bereiken neemt jaar op jaar 
toe. We zien bijvoorbeeld dat steeds meer consumenten 
online video kijken (zie hoofdstuk 3). Verder blijkt uit 
onderzoek dat de gecombineerde inzet van TV en online 
video tot grotere reclame-effecten leidt; in hoofdstuk 7 
komen we hierop terug. Ook de innovaties op het terrein 
van online video advertising, die door SPOT in 2013 zijn 
ingezet en in 2014 worden geïmplementeerd, zullen hun 
effect op de be stedingen hebben. Denk hierbij aan het 
VAST compliant maken van alle players en het ontwikkelen 
van een online module in Mediaview, de TV inkoop soft-
ware die door 90% van de mediabureaus gebruikt wordt.

gRAfIek 1.5  Netto bestedingen online video SPOT zenders vanaf 2008 (in miljoenen euro’s).

 Bron: SPOT 
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1.3  mediabestedingen in nederland 
Inzicht in de netto bestedingen van alle mediumtypen 
in 2013 is niet eerder dan medio 2014 voorhanden. Dan 
publiceert Nielsen de netto-totaalbalans van 2013. Voor 
de prestaties van TV ten opzichte van andere media 
moeten we dus gebruikmaken van andere gegevens. Zo 
kunnen we terugblikken op de netto cijfers van de eerste 
helft van 2013 ten opzichte van de eerste helft van 2012. 
Zie tabel 1.6. Dit biedt een prima basis voor een analyse 
van de ontwikkeling van de bestedingen. De gegevens 
komen uit het halfjaarrapport “Netto Mediabestedingen 
2013” van Nielsen.

De netto mediabestedingen in Nederland zijn volgens 
Nielsen in het eerste halfjaar van 2013 ten opzichte van 
dezelfde periode in 2012 gedaald met -5,5% tot € 1,7 
miljard. Dat ligt in lijn met de daling van de Europese 
bestedingen, die gemiddeld met -6% zijn gedaald.

TV voert nog altijd en onbetwist de lijst aan met een 
marktaandeel van 25,6% en weet haar marktaandeel te 
behouden ten opzichte van 2012. Internet laat een groei 
noteren, maar dat komt geheel en al voor rekening van 
“Search” (+12,3%). “Online display en classifieds” moet 
na jaren van groei voor het eerst een daling accepteren. 
Strikt genomen is Search geen reclamemedium voor 
merken maar een  optimalisatieprogramma voor de 
vindbaarheid van websites. Kijken we naar de markt-
aandelen van de mediumtypen exclusief “Search” dan 
zien we dat TV de sterkste groeier is in marktaandeel in 
het eerste halfjaar 2013. Het marktaandeel van TV stijgt 
zonder “Search” met 1,2% van 30,8% naar 32%. 

Bioscoopreclame noteert een forse groei. De enorme 
stijging bij bioscoop (+26,9%), dat weliswaar een zeer 
klein aandeel heeft in de totale netto mediabestedingen 
(0,2%), is toe te schrijven aan de verregaande digi ta-
lisering. Daardoor kan beter worden ingespeeld op de 
wensen van adverteerders en waren zij bereid meer in 
bioscoop te investeren.

Printmedia laten wederom een dramatische terugval 
zien: dagbladen -16,9%, hah-nieuwsbladen -20,4% en 
pu bliekstijdschriften -12,4%. Ook out-of-home heeft 
min der netto omzet gereali seerd 
(-8,7%), ter wijl dat vorig jaar een 
van de weinige stijgers was met 
een groei van 8,2%. Die groei is 
nu volledig teniet gedaan. Radio 
daalt licht met -1,9%. 

TV weet haar leiden-
de marktaandeel van 
25,6% te behouden. 
Binnen de markt 
van reclamemedia 
(exclusief “Search”) 
stijgt het marktaan-
deel van TV zelfs 
met 1,2% naar 32%.

TAbel 1.6 Mediabestedingen en marktaandeel eerste helft 2013 vs eerste helft 2012.

 Bron: Nielsen

 omzet x 1 mln.  aandeel
 2012 2013 %  2012 2013 % 

Dagbladen  € 243   € 202  -16,9%  13,2% 11,6% -12,0%

H-a-h / Nieuwsbladen  € 211   € 168  -20,4%  11,5% 9,7% -15,7%

Publiekstijdschriften  € 129   € 113  -12,4%  7,0% 6,5% -7,3%

TV  € 472   € 446  -5,5%  25,6% 25,6% 0,0%

Radio  € 107   € 105  -1,9%  5,8% 6,0% 3,8%

Bioscoop  € 2,6   € 3,3  26,9%  0,1% 0,2% 34,3%

Out of home  € 92   € 84  -8,7%  5,0% 4,8% -3,4%

Online search  € 310   € 348  12,3%  16,8% 20,0% 18,8%

Online Display & Classifieds  € 275   € 271  -1,5%  14,9% 15,6% 4,3%

Totaal € 1.842 € 1.740 -5,5%  100,0% 100,0% 0,0%
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In grafiek 1.7 worden de bruto TV-bestedingen van 
adverteerders uit diverse branches getoond. De branche 
“Voedings- en genotmiddelen” is net als vorig jaar de 
grootste besteder met € 699 miljoen, dat is ruim € 30 
miljoen meer dan in 2012. Het aantal adverteerders 
is hier licht gedaald van 106 in 2012 naar 100 in 2013. 
Gemiddeld genomen besteden zij echter meer dan in 
2012: circa € 675.000 per adverteerder meer. Een aantal 
adverteerders in deze branche heeft de bruto bestedingen 
ten opzichte van een jaar eerder flink opgeschroefd, zoals 
Friesland Campina, Unilever, Douwe Egberts en Smiths.
Na de branche “Voedings- en genotmiddelen” volgt de 
retailbranche met een omvang van de bruto bestedingen 
van € 564 miljoen. Ook binnen “Retail” is meer aan TV 
uitgegeven (+ € 12 miljoen).

De sterkste stijger in bruto bestedingen is “Media” met 
een bruto omzet van € 230 miljoen (€ 58 miljoen meer 
dan in 2012). Het aantal adverteerders op TV afkomstig 
uit de mediabranche is met 6% gestegen. Gemiddeld 
werd door deze adverteerders in 2013 circa € 300.000 
meer besteed dan in 2012. Verder zien we in 2013 de 
toetreding van enkele nieuwe, grote TV-besteders, zoals 
Beslist.nl, Netflix en Mindgrind.

Een andere, sterk groeiende sector is die van “Horeca, 
toerisme en recreatie” (+ € 27 miljoen). Bij deze branche 
is het gemiddelde per adverteerder op TV ongeveer gelijk 
gebleven. Hier is echter het aantal TV-adverteerders 
enorm toegenomen van 219 in 2012 naar 248 in 2013, een 
groei van maar liefst 13%.

gRAfIek 1.7  Ontwikkeling bruto TV-bestedingen per branche; 2013 vs 2012 (in miljoenen euro’s)

 Bron: Nielsen
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1.3  Adverteerders, merken 
 en commercials 
Het totaal aantal adverteerders dat in 2013 het medium 
TV inschakelde is iets gedaald ten opzichte van 2012. In 
totaal hebben 992 adverteerders TV in hun media mix 
opgenomen. Het aantal merken waarvoor werd gead ver-
teerd is eveneens licht gedaald naar 1.846 ver schillende 
merken.

TAbel 1.8 Aantal adverteerders en merken op de Nederlandse TV vanaf 2009.

 Bron: SPOT/Intomart/MediaXim/Telmar

Wat leveren al die inspanningen van adverteerders aan 
reclamezendtijd op? In tabel 1.9 wordt een overzicht 
gegeven van een aantal kengetallen. Bij elkaar opgeteld 
is er voor 13.025 uur aan reclame uitgezonden op de 
Nederlandse TV-zenders, een stijging van 6% ten op-
zichte van vorig jaar. Non-spot advertising is hier niet in 
meegerekend.

In totaal zijn 13.545 verschillende commercials vertoond, 
waarvan 12.521 (92%) nieuwe commercials. Ten opzichte 
van 2012 zijn er flink meer nieuwe commercials vertoond. 
Dat is opmerkelijk, want het aantal adverteerders is af-
genomen. Het groeien de aantal nieuwe com mer cials zou 

een voor teken kunnen zijn van een positieve wending. 
Blijkbaar hebben adver teer ders de financiële ruimte en 
het vertrouwen om nieuwe campagnes op TV in te zetten. 

De gemiddelde spotlengte bedroeg 26,13 seconden, een 
fractie korter dan in 2012. Binnen de doelgroep 20-49 
jarigen zijn 1,4 miljoen GRP’s gerealiseerd.

In 2014 is het aantal reclameblokken gestegen met 14% 
naar 260.862 blokken. Oorzaak van deze stijging ligt 
onder meer in de uitbreiding van het aantal full audit 
zenders met vier zenders. Hierover lees je meer in 
hoofdstuk 2.

De reclamezendtijd is in 2013
toegenomen. Het aantal commercials 
en reclameblokken steeg.

TAbel 1.9 Aantallen blokken, spots en gemiddelde spotlengte op de Nederlandse TV vanaf 2009.

 Bron: SPOT/Intomart/MediaXim/Telmar

 2009 2010 2011 2012 2013 Index 2013
      t.o.v. 2012

Aantal seconden  35.990.440  42.474.910  45.398.095  44.060.275  46.893.235  106

Aantal blokken   170.994   217.470   238.640   229.586   260.862  114

Aantal commercials   12.075   13.257   13.128   12.370   13.545  109

Aantal nieuwe commercials   11.030   12.091   12.024   11.256   12.521  111

% nieuwe commercials  91% 91% 92% 91% 92% 102

GRPs 20-49 (twinspots als 1) 1.292.647 1.413.049 1.395.552 1.342.078 1.370.677 102

Aantal single spots   933.148   1.144.720   1.180.129   1.235.612   1.310.872  106

Aantal twinspots   389.452   430.999   470.303   435.300   484.142  111

% twin spots 29% 27% 28% 26% 27% 104

Spotlengte 27,22 26,97 27,51 26,37 26,13 99

Gem. lengte single spots 24,05 23,93 23,56 23,81 23,57 99

Gem. lengte meerling spots 34,80 35,05 37,42 33,65 33,04 98

 2009 2010 2011 2012 2013 Index 2013
      t.o.v. 2012

Aantal adverteerders 900 1016 1012 1016 992 98

Aantal merken 1817 1951 1969 1899 1846 97
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1.5  nederland uit de recessie
Nederland is definitief uit de recessie. Dat is vorig jaar 
gebleken uit cijfers van het CBS over het derde kwartaal 
van 2013. De economie groeide in het derde kwartaal met 
0,2% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Het CPB meldt 
in de zogenaamde decemberraming voor totaal 2014 een 
groei van 0,5% van het bruto binnenlands product. De 
koopkracht van Nederlandse huishoudens neemt -tegen 
alle verwachtingen in- toe met 1%. In september 2013 
werd nog een koopkrachtdaling van -0,5% verwacht.

Huishoudens hebben in november 0,2% meer besteed 
aan goederen en diensten dan in november 2012. Dit is de 
eerste toename van de consumptie in bijna tweeënhalf jaar. 
De bescheiden groei komt doordat consumenten meer 
duurzame goederen kochten. De consumptiecijfers zijn 
gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen 
in de samenstelling van de koopdagen.

De bestedingen aan duurzame goederen waren in 
november 4,6% hoger dan een jaar eerder. Vergeleken 
met november 2012 kochten consumenten veel meer 

nieuwe auto’s. Ook kleding 
en schoenen waren in 
november 2013 meer in 
trek dan een jaar eerder. 
Verder was de krimp van 
de bestedingen aan woninginrichting minder groot 
dan in eerdere maanden. De jaar-op-jaar ontwikkeling 
van de bestedingen aan duurzame goederen kan zijn 
beïnvloed door belastingmaatregelen. Op 1 oktober 2012 
ging het hoge BTW-tarief van 19% naar 21%. Dit remde 
de consumptie in de laatste maanden van het jaar.

Huishoudens besteden 
een fractie meer. 
De eerste toename van 
de consumptie in bijna 
tweeënhalf jaar.
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De afgelopen kwartalen is het vertrouwen van de Neder-
landse consumenten langzamerhand verbeterd van 
een minimum van -40 in Q4 van 2012 naar -23 in Q4 van 
2013. De werkloosheid is in Q4 voor het eerst sinds Q4 
2010 weer iets gedaald naar een percentage van 8,2%.

gRAfIek 1.11  Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdag gecorrigeerd volume). Bron: CBS 
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IMF De Wereldbank verwacht dat de 
wereldeconomie dit jaar een stevige 
groeispurt doormaakt.

In een half januari gepresenteerd rapport over de ver-
wachtingen van de internationale economie, voor-
spelt de Wereldbank dat de wereldeconomie dit jaar 
een stevige groeispurt zal doormaken, zo melden ver-
schil lende media. Na vijf jaar crisis komt de wereld eco-
nomie langzaam maar zeker meer op stoom. Volgens de 
Wereldbank zal in opkomende markten de economie 
verder aantrekken, maar ook de ontwikkelde landen 
zullen de draad weer oppakken. De bank gaat uit van 
een wereldwijde groei van 3,2% tegen ongeveer 2,4% 
in het afgelopen jaar. De groei is voor een groot deel 
toe te schrijven aan de meer ontwikkelde landen. Naar 
verwachting stabiliseert de economie in de komende 
jaren op een niveau van 3,4% à 3,5%. Het IMF rekent voor 
Nederland in 2014 op een groei van 0,3%. 

gRAfIek 1.10  Consumentenvertrouwen in Nederland stijgt en werkloosheid daalt Bron: CBS
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1.6  verwachtingen voor 2014
SPOT verwacht een groei in TV-bestedingen van 3% 
á 4% in 2014. Deze verwachting is gebaseerd op de 
ontwikkeling in de 2e helft van 2013 en de ontwikkeling 
van de omzet in het eerste kwartaal van 2014, alsmede 
de signalen die de zenders uit gesprekken met de markt 
krijgen. Verder zien we op basis van de analyse van de TV-
bestedingen en de economische groei (zie grafiek 1.12) 

dat de pieken en de dalen bij TV in de afgelopen jaren 
scherper waren dan de ontwikkeling van het Bruto 
Binnenland Product (BBP). We zien echter ook dat het 
herstel van de TV-omzet harder gaat dan het herstel 
van de economische groei; we spreken hier van een 
zogenaamd rebound-effect. In periode van economisch 
herstel intensiveert de adverteerder zijn media inzet TV 
snel, sneller dan in andere media. Zie grafiek 1.12.

gRAfIek 1.12  Ontwikkeling netto TV-bestedingen aan spot en economische groei. 

 Bron: SPOT, CBS en CPB (raming 2013 en 2014)
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2.1  de kijktijd is in 2013 gestabiliseerd
In 2013 bedroeg de gemiddelde kijktijd van de doelgroep 
zes jaar en ouder over de gehele dag 195 minuten (3 uur en 
15 minuten). Dat is slechts één minuut minder dan een jaar 
eerder. De kijktijd in 2013 is opmerkelijk hoog als je bedenkt 
dat in 2012 het EK-Voetbal en de Olympische Zomerspelen 
werden gehouden; dat leverde toen in 2012 een groei in 
kijktijd op van vijf minuten ten opzichte van 2011.

een hoofdstuk vol met cijfers en ontwikkelingen, want dankzij Stichting 
kijkOnderzoek (SkO) zijn we in staat om de kijker en zijn kijkgedrag op 
de voet te volgen. SkO heeft dan ook een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de totstandkoming van dit hoofdstuk. Achtereenvolgens staan we 
stil bij de kijktijd in 2013, de marktaandelen, het bereik van digitale 
zenders, uitgesteld kijken en het kijken naar online Tv-content. we sluiten 
af met een overzicht van zenders die in 2013 tot het kijkOnderzoek zijn 
toegetreden en met een paragraaf over de belangrijkste innovatieve 
projecten die SkO momenteel onder haar hoede heeft.

De kijktijd is in 2013 gestabiliseerd.  

Gemiddeld keek men 195 minuten TV  

per dag. Dat is voor een jaar zonder 

grote sport evenementen als een WK 

voetbal of Olympische Spelen een 

resultaat om trots op te zijn.

gRAfIek 2.1  Gemiddelde kijktijd in minuten per dag vanaf 1990, 02.00-26.00 uur, totaal zenders, 6+

 Bron: Stichting KijkOnderzoek 

250

200

150

100

50

0

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

m
in

u
te

n

In tabel 2.2 staat de kijktijd van een aantal commerciële 
doelgroepen op een rijtje. De gemiddelde kijktijd per dag 
in 2013 wordt vergeleken met het gemiddelde van 2012. In 
de voor adverteerders belangrijke doelgroepen 20-34 en 
Boodschappers 20-49 is de kijktijd gestegen. In de doel-
groepen 6-19, 35-49 en AB1 20-49 is het iets gedaald. In de 
overige doelgroepen is de kijktijd ongeveer gelijk gebleven.
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TAbel 2.2 Kijktijd in gemiddeld aantal minuten per dag per doelgroep, 02:00-26:00 uur, totaal zenders, 

 2013 en 2012. Bron: Stichting KijkOnderzoek 

Doelgroep  2013 2012 Index

6+ 195 196 99

13+ 203 203 100

Man 13+ 197 197 100

Vrouw 13+ 208 209 100

6-12 121 124 98

13-19 111 118 94

20-34 161 160 101

35-49 179 182 98

50-64 246 245 100

65+ 280 280 100

20-49 171 172 99

20-54 180 181 99

AB1 20-49 152 155 98

Boodschappers 20-49 187 186 101
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2.2  marktaandelen zenders
Het marktaandeel van de Nederlandse Publieke Omroep 
over de gehele dag is in 2013 32%, dat is gelijk aan het 
niveau van 2012. In het avond-tijdvak (18-24 uur) daalde 
het marktaandeel van 37,7% naar 35,1%.

De RTL zenders noteren in 2013 een iets hoger markt-
aandeel van 24,7%; in 2012 was dit 24,4%. In het avond-
tijdvak behalen de RTL zenders een marktaandeel van 
29,5% ten opzichte van 28,5% in 2012: een stijging van 
een procentpunt.

Het marktaandeel van de SBS zenders over de gehele dag 
blijft met 14,0% op hetzelfde niveau als in 2012. Voor de 
gezamenlijke SBS zenders is het aandeel in het avond-
tijdvak 17,2%, dit is iets hoger dan in 2012 toen het aandeel 
17,0% bedroeg.

VIACOM behaalt een marktaandeel in 2013 van 4,5%, dat 
is iets hoger dan in 2012 (4,3%). In de avonduren is het 
marktaandeel van VIACOM 2,4% in 2013 en 2,3% een jaar 
eerder.

Ook Discovery Networks ziet haar marktaandeel stijgen: 
van 2,4% in 2012 naar 3,8% in 2013. In het avond-tijdvak 
is sprake van een stijging van het marktaandeel van 1,3% 
in 2012 naar 2,0% in 2013.

FOX heeft in 2013 een marktaandeel van 2,1% gerealiseerd 
ten opzichte van 1,5% in 2012. het marktaandeel in het 
avond-tijdvak steeg eveneens: van 0,8% naar 1,2%.

Het zenderaandeel van de SKO Light zenders (zie ook 
paragraaf 2.3) is 5,0% voor gehele dag en 2,8% in het 
avondtijdvak. Deze groep van digitale zenders wordt 
vanaf 2013 als gehele zendergroep gerapporteerd; over 
2012 zijn er geen totaalcijfers beschikbaar.

Noemenswaardig is het marktaandeel van ‘HDR’ waar-
bij het gaat om harddisk recorders, als los apparaat 
of geïntegreerd in een settop-box. Het kijken naar 
opgenomen programma’s meer dan zes dagen na de dag 
van uitzending wordt gerapporteerd onder HDR. Hierin 
kan ook het kijken naar “on demand” content zitten. 
Het marktaandeel van HDR groeit van 3,4% in 2012 naar 
3,9% in 2013. Voor het avondtijdvak is sprake van een 
groei van 2,6% naar 3,2%. Deze toename loopt parallel 
aan de stijging van het harddisk bezit in Nederland, 
voornamelijk in settop-boxes met harddisk recorders.
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TAbel 2.3 Top-10 meest bekeken programma’s 6+ in 2013. Bron: Stichting KijkOnderzoek 

Pos Datum Dag Programma Zender KDH Kijkers MADL
      * 1000 

1 18-05-2013 Za EUROVISIE SONGFESTIVAL FINALE Ned1 31,7 4.890 63,2

2 30-04-2013 Di INHULDIGING KONING WILLEM ALEXANDER Ned1 31,6 4.871 89,1

3 14-05-2013 Di EUROVISIE SONGFESTIVAL HALVE FINALE Ned1 24,5 3.769 49,5

4 15-12-2013 Zo BOER ZOEKT VROUW INTERNATIONAAL Ned1 23,0 3.538 42,6

5 30-04-2013 Di JOURNAAL 12 UUR Ned1 23,0 3.537 82,9

6 01-12-2013 Zo STUDIO SPORT EREDIVISIE Ned1 22,3 3.429 51,9

7 17-04-2013 Wo WILLEM ALEXANDER EN MAXIMA HET NIEUWE KO Ned1 21,7 3.351 41,6

8 13-03-2013 Wo JOURNAAL 20 UUR Ned1 21,4 3.297 43,8

9 08-11-2013 Vr VOICE OF HOLLAND THE BATTLE RTL4 20,2 3.108 39,7

10 04-05-2013 Za NATIONALE DODENHERDENKING Ned1 19,9 3.069 42,2

meest bekeken programma’s in 2013
De top 10 van meest bekeken uitzendingen in 2013 wordt 
aangevoerd door de finale van het Eurovisie Songfestival 
van 18 mei 2013 met 4.890.000 kijkers. Op de tweede 
plaats komt de inhuldiging van Koning Willem-
Alexan der op 30 april 2013 met 4.871.000 kijkers en op 
de derde plaats staat de halve finale van het Eurovisie 
Songfestival van 14 mei 2013 met 3.769.000 kijkers. 

Een jaar eerder werden de eerste zes plaatsen van de top-
10 ingenomen door programma’s rondom het EK-Voetbal. 
In de top-10 van meest bekeken uitzendingen in 2012 
stonden toen maar liefst negen sportprogramma’s. Dat is 
in 2013 uiteraard niet het geval. In 2013 haalt slechts één 
sportprogramma de top-10: Studio Sport Eredivisie van 
1 december 2013 met 3.429.000 kijkers (waarin Feyenoord 
van PSV wint met 3-1).



TAbel 2.4 Kijktijdaandelen zenders en zendergroepen, gehele dag en avond, 6+, 2013 en 2012.

 Bron: Stichting KijkOnderzoek 

  02:00-26:00 02:00-26:00 18:00-24:00 18:00-24:00

Zender 2013 2012 2013 2012

Nederland 1 18,9 21,4 20,8 23,5

Nederland 2 6,4 6,8 7,1 7,3

Nederland 3 6,6 6,4 7,2 6,9

Publieke Omroep 32,0 34,5 35,1 37,7

RTL4 14,9 14,8 17,8 17,3

RTL5 3,2 3,2 4,2 4,1

RTL7 4,7 4,7 5,2 5,0

RTL8 1,8 1,7 2,2 2,0

RTL Nederland 24,7 24,4 29,5 28,5

SBS 6 7,3 7,8 8,7 9,1

Net5 3,6 3,2 4,1 3,6

Veronica 3,1 3,0 4,3 4,3

SBS Broadcasting 14,0 14,0 17,2 17,0

MTV 0,9 0,7 0,5 0,4

Comedy Central 1,7 1,4 1,0 0,9

Comedy Central Family 0,3 - 0,2 -

Nickelodeon 1,6 1,8 0,7 0,8

TeenNick 0,2 0,3 0,2 0,2

Kindernet 0,0 0,2 - -

VIACOM  4,5 4,3 2,4 2,3

Disney Channel 0,6 0,6 0,2 0,3

Disney XD 1,0 1,3 0,1 0,1

Disney 1,5 1,9 0,3 0,3

Discovery Channel 1,9 1,6 1,0 0,8

Animal Planet 0,4 0,4 - -

TLC 1,5 0,5 0,7 0,5

ID 0,6 - 0,3 -

Discovery Networks 3,8 2,4 2,0 1,3

National Geographic Channel 1,2 1,1 0,6 0,6

24Kitchen 0,4 0,3 0,2 0,2

Fox 0,8 - 0,6 -

Fox Sports 1 Eredivisie 0,6 - 0,5 -

Fox International Channels 2,1 1,5 1,2 0,8

Eurosport 0,7 0,9 0,4 0,5

AT5 0,1 0,1 0,0 0,0

ORN TV 1,7 1,7 1,1 1,2

SKO Light 5,0 - 2,8 -

Overige zenders 4,5 8,9 3,6 6,1

Video 0,1 0,2 0,1 0,1

DVD 1,5 1,9 1,3 1,6

HDR 3,9 3,4 3,2 2,6

Totaal zenders 100,0 100,0 100,0 100,0
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TAbel 2.5 Kijktijdaandeel zenders en zendergroepen naar doelgroepen, gehele dag (02:00-26:00 uur).

 Bron: Stichting KijkOnderzoek 

Zender 13+ 20-49  BSD 20-49  AB1 20-49  M 20-49  V 20-34  6-12  13-19  20-34  35-64

NL 1 19,7 12,8 12,4 14,7 14,3 8,9 5,4 8,5 10,1 18,4

NL 2 6,8 3,5 3,7 4,1 3,8 2,4 0,9 1,5 2,8 6,0

NL 3 6,2 7,2 6,8 8,0 7,8 6,4 14,4 6,5 7,0 6,4

Publieke Omroep 32,7 23,5 22,9 26,9 25,9 17,6 20,8 16,5 19,9 30,8

RTL 4 15,2 16,0 17,0 15,7 11,8 20,0 10,2 14,1 15,4 16,1

RTL 5 3,3 4,5 4,6 4,3 4,0 5,7 2,7 6,0 5,0 3,3

RTL 7 4,9 5,2 4,7 4,6 7,0 3,4 1,6 3,5 4,9 5,2

RTL 8 1,8 2,1 2,3 2,1 1,6 2,9 1,8 1,4 2,2 2,0

RTL Nederland 25,2 27,9 28,6 26,7 24,4 31,9 16,2 25,1 27,5 26,6

SBS 6 7,6 6,8 6,7 6,4 6,2 6,6 3,4 6,1 5,8 8,2

Net 5 3,8 4,6 5,1 4,7 3,2 6,3 1,5 3,4 4,7 4,3

Veronica 3,2 4,4 4,2 4,4 5,0 4,3 1,5 3,6 4,9 3,5

SBS Broadcasting 14,5 15,8 16,0 15,5 14,5 17,2 6,4 13,1 15,4 16,0

MTV 0,9 1,2 1,2 1,1 0,9 2,5 0,8 5,2 2,1 0,4

Comedy Central 1,8 3,1 3,1 2,8 4,1 3,3 0,8 4,8 5,3 1,0

Comedy Central Family 0,3 0,6 0,7 0,2 0,5 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4

Nickelodeon 0,6 0,6 0,7 0,5 0,5 0,6 17,6 5,1 0,5 0,4

TeenNick 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 1,6 0,1 0,1

Kindernet 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0

VIACOM  3,5 5,3 5,4 4,5 5,9 6,7 20,5 16,8 8,2 2,0

Disney Channel 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 5,1 2,3 0,3 0,2

Disney XD 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 8,9 3,4 0,6 0,4

Disney 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,9 14,0 5,7 0,8 0,6

Discovery Channel 1,9 2,9 2,7 2,5 4,5 1,6 1,1 2,9 3,2 2,0

Animal Planet 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4

TLC 1,5 2,4 3,0 2,0 0,9 4,3 1,1 2,5 2,7 1,5

ID 0,7 0,9 1,1 0,9 0,6 1,0 0,2 0,4 0,7 0,9

Discovery Networks 3,9 6,0 6,6 5,2 5,8 6,7 2,4 5,7 6,4 4,3

National Geographic 1,2 1,8 1,8 1,5 2,4 1,5 0,7 2,0 2,1 1,2

24Kitchen 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,4 0,4 0,5

Fox 0,8 1,2 1,0 1,0 1,4 1,3 0,4 2,0 1,5 0,7

FOX Sports 1 Eredivisie 0,7 0,7 0,4 0,7 1,1 0,4 0,3 0,5 0,9 0,6

Fox International Channels 2,2 3,0 2,8 2,6 3,7 2,6 1,2 3,3 3,4 2,1

Eurosport 0,7 0,4 0,3 0,4 0,5 0,2 0,3 0,5 0,3 0,5

AT5 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Reg Totaal 1,7 0,8 0,7 0,5 0,9 0,4 0,3 0,4 0,6 1,5

SKO Light 4,8 6,0 5,6 5,6 6,5 5,2 8,4 4,8 6,2 5,5

Overige zenders 4,6 3,0 3,0 3,2 3,3 1,9 2,5 2,0 2,2 4,7

Video 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1

DVD 1,4 2,2 2,1 2,6 2,1 3,2 3,2 1,9 3,0 1,2

HDR 3,9 5,3 5,0 5,5 5,6 5,3 4,3 4,4 5,8 4,2

Totaal zenders 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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TAbel 2.6 Kijktijdaandeel zenders en zendergroepen naar doelgroepen, avond (18:00-24:00 uur) 

 Bron: Stichting KijkOnderzoek 

Zender 13+ 20-49  BSD 20-49  AB1 20-49  M 20-49  V 20-34  6-12  13-19  20-34  35-64

NL 1 21,4 13,6 13,1 15,3 14,8 9,9 8,6 10,5 11,0 19,4 

NL 2 7,4 3,7 3,7 4,4 4,1 2,4 1,4 1,9 3,0 6,5 

NL 3 6,9 8,1 7,8 9,1 9,1 6,6 13,9 7,4 8,0 7,2 

Publieke Omroep 35,6 25,3 24,6 28,8 27,9 18,8 24,0 19,8 22,0 33,1 

RTL 4 17,7 18,9 19,9 18,2 14,7 22,9 18,8 19,7 18,4 18,6 

RTL 5 4,2 6,0 6,2 5,5 5,3 7,7 5,2 9,0 6,8 4,2 

RTL 7 5,3 5,9 5,2 5,1 7,8 4,1 2,7 4,8 5,7 5,7 

RTL 8 2,3 2,8 3,0 2,7 2,0 3,6 1,6 2,0 2,8 2,5 

RTL Nederland 29,5 33,5 34,2 31,5 29,8 38,4 28,2 35,6 33,8 31,0 

SBS 6 8,8 8,4 8,1 7,8 7,9 8,1 6,1 8,5 7,4 9,5 

Net 5 4,2 5,5 6,2 5,4 3,9 7,8 2,7 4,4 5,9 4,7 

Veronica 4,4 6,2 6,1 5,9 7,1 6,2 2,9 5,5 7,2 4,7 

SBS Broadcasting 17,4 20,0 20,4 19,1 19,0 22,1 11,7 18,5 20,6 18,9 

MTV 0,5 0,7 0,7 0,6 0,5 1,4 0,7 2,8 1,2 0,2 

Comedy Central 1,0 1,8 1,8 1,6 2,4 1,7 0,7 3,2 3,0 0,6 

Comedy Central Family 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 

Nickelodeon 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 10,9 2,0 0,2 0,2 

TeenNick 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,4 1,7 0,1 0,1 

Kindernet     Zendt niet uit in dit tijdvak

VIACOM  1,9 3,0 3,0 2,6 3,5 3,5 13,8 9,8 4,5 1,1 

Disney Channel 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,9 1,3 0,1 0,1 

Disney XD 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 1,8 0,1 0,0 0,0 

Disney 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 4,8 1,4 0,1 0,1 

Discovery Channel 1,0 1,6 1,5 1,4 2,4 1,0 1,2 1,4 1,7 1,1 

Animal Planet     Zendt niet uit in dit tijdvak

TLC 0,7 1,3 1,6 1,1 0,6 2,2 0,8 1,5 1,5 0,7 

ID 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 0,1 0,1 0,3 0,4 

Discovery Networks 2,0 3,3 3,5 2,9 3,2 3,6 2,0 3,0 3,4 2,2 

National Geographic 0,6 0,9 0,9 0,8 1,3 0,7 0,6 0,8 1,0 0,6 

24Kitchen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 

Fox 0,6 0,8 0,7 0,7 1,1 0,8 0,4 1,6 1,1 0,5 

FOX Sports 1 Eredivisie 0,5 0,5 0,3 0,5 0,7 0,3 0,3 0,4 0,7 0,4 

Fox International Channels 1,3 1,7 1,6 1,6 2,3 1,4 1,1 1,7 1,9 1,2 

Eurosport 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 

AT5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Reg Totaal 1,1 0,5 0,5 0,4 0,6 0,3 0,3 0,3 0,4 1,1 

SKO Light 2,7 3,6 3,4 3,3 4,2 3,3 6,1 2,6 3,9 2,9 

Overige zenders 3,5 2,3 2,3 2,6 2,4 1,5 2,0 1,6 1,7 3,4

Video 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 

DVD 1,3 2,0 1,9 2,3 1,9 2,8 2,6 1,7 2,6 1,1 

HDR 3,1 4,5 4,2 4,7 4,8 4,3 3,5 3,4 4,8 3,5  

Totaal zenders 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



2.3  bereik digitale zenders
SKO rapporteert sinds 2010 over het bereik van digitale, 
vaak thematische zenders. Vanaf september 2012 gebeurt 
dat onder de noemer van “SKO Light”. In tabel 2.7 wordt 
het bereik van alle gemeten digitale zenders samengevat. 
Het gemiddelde maandbereik staat voor het percentage 
personen van 6 jaar en ouder dat gemiddeld per maand 

in 2013 minimaal 1 minuut aaneengesloten naar de 
desbetreffende zender heeft gekeken. De SKO Light zen-
ders bereikten gezamenlijk per maand gemiddeld 74,8% 
van de Nederlandse bevolking van zes jaar en ouder, 
een stijging ten opzichte van 2012 van maar liefst drie 
procentpunten.

TAbel 2.7 Gemiddeld week- en maandbereik 2013 SKO Light (%). Bron: Stichting KijkOnderzoek 
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            2013           2012

Zender Week Maand Week Maand

(vervolg)       2013           2012

Zender Week Maand Week Maand

Totaal Zenders 94,9 97,7 94,8 97,8

Totaal SKO Light 49,4 74,8 47,3 71,8

101 TV 3,5 10,7 3,7 10,8

13th street 9,2 20,0 8,1 18,5

192TV 2,5 6,7 2,0 6,0

24Kitchen* - - 7,6 17,1

Animal Planet* 2,3 6,5 - -

Best 24 2,2 6,3 2,4 7,0

Cartoonnetwork 5,1 12,2 5,0 11,9

Comedy Central Extra 2,2 6,4 2,2 6,2

Comedy Central Family 3,7 8,1 3,7 8,9

Consumenten 24 - - 2,1 6,7

Crime Investigation 1,8 4,9 - -

Cultura 24 1,9 6,5 1,8 7,0

Discovery Science 2,8 7,2 3,5 8,8

Discovery World 2,9 7,8 2,6 7,0

E! Entertainment 2,1 5,7 2,5 6,4

Film1 Action 2,4 5,9 - -

Film1 Family 2,7 6,9 - -

Film1 Premiere 2,6 5,9 - -

Fox Sports 1 Eredivisie 5,3 11,0 5,7 11,5

Fox Sports 2 2,6 8,3 - -

Fox Sports 3 Eredivisie 2,4 6,1 2,4 6

Fox Sports 4 1,2 4,4 - -

Fox Sports 5 Eredivisie 1,1 3,3 0,8 2,5

Foxlife 1,8 5,4 3 8

Geschiedenis 24 - - 2,2 6,2

HBO 1 - - - -

HBO 2 - - - -

HBO 3 - - - -

History 4,7 9,9 - -

Holland Doc 24 2,8 8,2 2,8 8,4

Humor TV 24 3,3 9,3 4,2 11,1

Investigation Discovery 5,7 13,8 3,8 9,1

JimJam 1,2 3,9 - -

Journaal 24 7,5 18,2 7,2 17,3

LiteTV 2,0 5,9 - -

MGM 2,2 5,6 - -

Motors TV 1,1 3,5 - -

MTV Brand New 1,1 3,7 1,1 3,7

MTV Live HD 1,1 3,6 1,1 4,1

MTV Music 24 1,5 4,7 1,8 5,8

Nat Geo Wild 4,0 9,9 3,5 8,8

Nick Hits 0,8 2,6 1,4 4,5

Nick Jr. 3,3 8,5 3,4 8,8

Nick Toons 1,5 3,7 1,4 4

Nostalgienet 3,6 9,0 3,5 9,3

Out TV 1,8 5,5 1,7 5,1

Pebble TV 0,9 3,8 - -

Politiek 24 1,6 5,0 2,6 7,3

RTL Crime 3,1 7,4 3,1 7,6

RTL Lounge 3,8 9,7 4,7 11,7

RTL Telekids 1,5 4,5 1,6 4,7

Slam!TV 2,0 5,8 4,6 12

Spirit 24 - - 1,4 4,5

Sport1 GOLF - - 0,8 2,3

Sport1 Live 3,5 8,2 3,3 7,3

Sport1 Voetbal 1,6 4,1 1,9 4,8

Sterren 24 - - 2,3 6,8

Syfy Universal 2,8 6,8 3,7 8,8

TV538 1,6 5,1 2,9 8,7

VH1 2,2 7,0 2,3 6,9

VH1 Classic 2,6 7,3 3,1 8,8

Xite Totaal 5,2 14,7 - -

Zappelin/Zapp 24 2,5 7,4 2,1 6,3

Ziggo TV 4,6 - - -
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2.4 uitgesteld kijken
Het uitgesteld kijken betreft kijkgedrag naar TV-content 
op een ander moment dan dat deze werd uitgezonden 
door de zender. Dat kan meerdere soorten kijkgedrag 
inhouden. Het kan ‘bijna live’ kijken zijn, na een korte 
pauze. Maar het kan ook het kijken naar een film zijn 
die weken daarvoor op de harddisk is opgeslagen. Of het 
afspelen van een zelf opgenomen videoband, of het kij-
ken naar een programma “on demand” via de settop-box.

ugk tot en met zes dagen na uitzenddag
In het KijkOnderzoek van SKO wordt het uitgesteld kijken 
van de dag van uitzending en de zes opeenvolgende dagen 
gerapporteerd (UGK) in het KijkTotaal van programma’s 
en zenders. Het kijken naar een programma vanaf de 
harddisk, bijvoorbeeld een dag na de dag van uitzending, 
wordt dus gerapporteerd bij het 
kijkcijfer van de specifieke uit-
zending, en niet als kijken naar 
de harddisk. Buiten de defini-
tie van UGK valt het kijken 
naar opnames (harddisk-, 
video of DVD-recorder) dat 
bui  ten de zes dagen na uitzending ligt. Deze tijd wordt 
apart gerapporteerd onder de zenders “video, DVD- en 
hard disk” als het kijkgedrag betreft. Hierbij wordt ook 
gerekend het kijken naar Video on Demand (VOD) via 
een set-top-box en het kijken naar online video via een 
connected-TV mits dat niet onder de UGK-definitie valt.

Het UGK aandeel (UGKA) is het aandeel dat uitgesteld 
kijken heeft in de totale kijkdichtheid van een 
programma of tijdvak en geeft de mate weer waarin het 
uitgesteld kijken bijdraagt aan de totale kijkdichtheid. 
Voor de duidelijkheid: uitgesteld kijkgedrag kan alleen 
worden toegekend aan de programma’s of spots als het 
binnen zes dagen na uitzending plaatsvindt. Gemiddeld 
op een dag is het UGK aandeel 4,5% in 2013 (in 2012 was 
dit 3,2%). Dat betekent dat van alle tijd die we besteden 
aan TV-kijken, 4,5% is besteed aan het bekijken van 
eerder uitgezonden programma’s. In het avondtijdvak is 
het aandeel 5,2% (in 2012 was dit 3,8%). Net5 is in 2013 de 
zender met het hoogste UGKA (zie grafiek 2.8).

Het percentage uitgesteld kijken  
binnen 7 dagen is gegroeid van 3,2%  
naar 4,5% van de totale kijktijd.



gRAfIek 2.9  Gemiddeld aantal minuten per dag besteed aan live-TV / Video, DVD en HDR / Uitgesteld kijken, 

 gehele dag (02:00-26:00 uur). Bron: Stichting KijkOnderzoek 
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gRAfIek 2.8 Top 10 van zenders met het hoogste UGK aandeel in 2013, gehele dag (02:00-26:00 uur). 

 Bron: Stichting KijkOnderzoek 
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De meest uitgesteld gekeken programma-aflevering in 
de doelgroep 6+ in 2013 is “Wie is de Mol” (NED1). Op de 
tweede plaats staat “Flikken Maastricht” (NED1). Daarna 
volgen “Najib Amhali / Alles komt goed” (RTL4), “Voice 
of Holland / The blind auditions” (RTL4), “All you need is 
love / kerstspecial” (RTL4) en “Geer en Goor / Effe geen 
cent te makken” (RTL4).

TAbel 2.10 Top-10 meest uitgesteld gekeken programma’s, 02:00-26:00 uur, 6+, 2013. Bron: Stichting KijkOnderzoek 

Pos Datum Dag Programma Zender KDH Kijkers UGKA
      * 1000 

1 17-01-2013 Do WIE IS DE MOL Ned1 4,3 669 25,9

2 05-04-2013 Vr FLIKKEN MAASTRICHT Ned1 3,6 550 25,7

3 23-02-2013 Za NAJIB AMHALI ALLES KOMT GOED RTL4 3,0 463 17,5

4 30-08-2013 Vr VOICE OF HOLLAND THE BLIND AUDITIONS RTL4 2,9 452 17,7

5 24-12-2013 Di ALL YOU NEED IS LOVE KERSTSPECIAL RTL4 2,8 430 14,3

6 10-10-2013 Do GEER EN GOOR EFFE GEEN CENT TE MAKKEN RTL4 2,7 415 19,4

7 15-11-2013 Vr VOICE OF HOLLAND LIVE RTL4 2,5 380 13,1

8 10-02-2013 Zo DIVORCE RTL4 2,4 372 18,4

9 02-11-2013 Za KWIS Ned1 2,4 368 22,9

10 18-10-2013 Vr VOICE OF HOLLAND THE BATTLE RTL4 2,4 368 13,4
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2.5  kijken naar online Tv-content
Vanwege het groeiende gebruik van online TV-content is 
SKO al in 2007 gestart met een project om marktbreed 
inzicht te geven in het aantal opgevraagde streams van 
TV-programma’s. Samen met comScore, GfK Intomart 
en The Nielsen Company wordt het kijkgedrag naar TV-
programma’s op internet in kaart gebracht. Op dit moment 
worden de streams van RTL, NPO en SBS programma’s 
gemeten. In 2014 zal het aantal deelnemende zenders 
worden uitgebreid met FOX International Channels, 
Discovery Networks, VIACOM en Disney Channels.

Het SKO Online TV & video project levert dagelijks de 
online streamstarts van TV-programma’s. Deze cijfers 
geven het aantal opvragingen weer van een stream, 
de gemiddelde afspeelduur en het gemiddeld aantal 
actieve streams (Gaas). Gaas is begin 2012 door SKO 
geïntroduceerd. Voorheen werd de toplijst van streams 
gesorteerd op het aantal streamstarts, daar is Gaas voor 
in de plaats gekomen. Gaas betreft het gemiddeld aantal 
actieve streams op een willekeurig moment in de stream 
(totaal afgespeelde minuten gedeeld door de werkelijke 
lengte van de stream). Dit getal houdt dus ook rekening 

met de afspeelduur per streamstart, waardoor het meer 
vergelijkbaar wordt met het gemiddeld aantal kijkers via 
de TV. Naast Gaas wordt ook “Ga” gebruikt. “Ga” staat voor 
“Gemiddelde Afspeelduur”: het totaal van de afgespeelde 
minuten gedeeld door het aantal streamstarts.

Vanaf 2013 worden zowel streams van hele TV-uit-
zendingen als streams van segmenten gerapporteerd. 
De SKO Online TV & video cijfers worden dagelijks op de 
website van SKO gepubliceerd, maar maken geen deel uit 
van het KijkTotaal. Ze geven alleen een vollediger beeld 
van de populariteit van programma’s en het kijkgedrag 
van het Nederlandse publiek. SKO wil in de toekomst 
ook andere soorten streams meten, zoals “live streams”, 
streams van programmasegmenten en streams van 
programma’s die nooit op TV zijn uitgezonden.

Het meest gestreamde programma in 2013 is “Het Sinter-
klaasjournaal” (NED3). Op de tweede plaats staat “Goe-
de Tijden Slechte Tijden” (RTL4). Daarna volgt “Einde 
oefening / Oudejaarsconference van Theo Maas sen” 
(NED1).



2.6 nieuwe zenders in het
 kijkOnderzoek
In hoofdstuk 1 zagen we al dat TV haar leidende markt-
aandeel in de mediamix stevig weet vast te houden. Er 
is volop vertrouwen in het medium TV, zowel bij ad-
verteerders als bij broadcasters. Dat blijkt ook uit de 
aanwas van nieuwe zenders in het KijkOnderzoek. In 
2013 traden verschillende zenders toe tot de light of full 
audit van SKO. Hieronder een overzicht.

Nieuw als SKO full audit zender:
 Fox
 Fox Sports 1 Eredivisie
 Investigation Discovery
 Comedy Central Family

Nieuw als SKO light audit zender:
 Animal planet
 JimJam
 History
 Crime investigation
 Xite Totaal (bevat zender Xite, Ziggo Xite en KPN Xite
 Fox Sports 2
 Fox Sports 4
 Pebble TV
 Motors TV
 Ziggo Tv
 HBO1
 HBO2
 HBO3

2.7  Innovatie ontwikkelingen in
 het kijkOnderzoek
De technologie staat niet stil en heeft niet zelden een 
stevige impact op de manier waarop TV en video kan 
worden bekeken. Dat vraagt van SKO een zeer actieve 
opstelling om alle ontwikkelingen bij te houden en daar 
waar relevant op te nemen in het meten van kijkgedrag. 
Ook in 2013 zijn er weer enkele innovatie trajecten gestart 
of verder uitgebouwd. Een drietal projecten willen we je 
niet onthouden:
1. Retourpad data
2. Metricline codeertechniek
3. Lineair streaming.

We zullen ze hieronder kort toelichten.

Retourpad data
Een settop-box of decoder legt al het gedrag van de TV vast. 
Alle acties die een kijker pleegt met de afstandsbediening 
worden vastgelegd en via de kabel naar een centrale 
database verstuurd (retourpad data). De data die op deze 
manier wordt verzameld, kan gebruikt worden voor het 
verzamelen van kijkcijfers. Weliswaar heb je geen data op  
persoonsniveau maar op toestelniveau. Er bestaan echter 
nog heel veel vragen op dit terrein. Hoe zien die data eruit, 
welke gegevens levert het op? Hoe meet je wie er kijkt? 
Wat gebeurt er als de settop-box aan staat terwijl het TV-
scherm uit staat? Een groot deel van deze vragen kan 
beantwoord worden door het gebruik van datamodellen. 
SKO wil graag meer inzicht in de bruikbaarheid van  
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TAbel 2.11 Top-10 programma’s gemiddeld aantal actieve streams (Gaas), gehele dag 02:00-26:00 uur, in 2013. 

 Bron: Stichting KijkOnderzoek 

              SKO     SKO
               Online TV & Video  Kijkonderzoek

           Kijkers
Pos Datum Programma  Zender  Gaas Ga nStreams KDH   * 1000

1 11-11 SINTERKLAASJOURNAAL Ned3  202.249 8,9 250.540  4,1 632

2 05-07 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL4  149.346 12,2 294.604  12,7 1.961

3 31-12 EINDE OEFENING OUDEJAARSCONFERENCE 2013 Ned1  113.798 39,8 234.257  12,4 1.922

4 07-03 WIE IS DE MOL Ned1  100.565 25,2 219.495  18,5 2.850

5 29-12 BOER ZOEKT VROUW INTERNATIONAAL Ned1  100.182 38,6 155.738  21,6 3.327

6 03-10 GEER EN GOOR EFFE GEEN CENT TE MAKKEN RTL4  98.310 24,3 166.013  14,1 2.171

7 31-10 EXPEDITIE ROBINSON 2013 RTL5  94.591 32,4 169.493  8,9 1.368

8 17-10 RTL BOULEVARD RTL4  85.334 24,2 133.975  6,9 1.060

9 17-04 WILLEM ALEXANDER EN MAXIMA 

  HET NIEUWE KONINGSPAAR Ned1  78.336 29,8 136.592  21,7 3.351

10 01-12 PENOZA 3  Ned3  76.675 31,6 106.825  7,4 1.138
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retourpad data en heeft Kantar Media/TNS NIPO in juni 
2013 de opdracht gegeven voor het uitvoeren van twee 
tests:

 Test 1: een validatie van ‘viewing statements’ uit de 
settop-box of het IPTV-systeem. 

 Test 2: het profileren van settop-box data om een in-
schatting te maken van het totale individuele kijkvolume 
binnen de belangrijkste doelgroepen.

De tweede test zal als eerste worden 
opgepakt in het voorjaar van 2014. 
Zodra er toegang is tot echte RPD data 
kan test 1 starten. Voor dat laatste 
is SKO actief op zoek naar kabel- of 
IPTV-leveranciers die toegang hebben 
tot retourpad data en die met SKO 

willen samenwerken in dit project. Met het verkrijgen en 
profileren van retourpad data kan SKO haar kijkerspanel 
fors uitbreiden met een virtueel panel.

metricline codetechniek
Met ingang van 3 januari 2013 heeft GfK Intomart 
in opdracht van SKO een nieuwe meettechniek in 
het KijkOnderzoek geïntroduceerd: De MetricLine 
codetechniek. GfK Intomart heeft in samenwerking met 
het Franse MetricLine en het Nederlandse Civolution 
kans gezien om deze techniek te integreren in het 
bestaande systeem van de Kijkmeter. Om dit te realiseren, 
voegen de SPOT zenders, die in de full audit zitten, een 
onhoorbare audiocode toe aan het broadcast signaal, die 
uitsluitend door de kijkmeters wordt herkend.

SKO heeft in het contract voor het Kijk Onderzoek met 
GfK Intomart de eis opgenomen om voor de grotere 
zenders minimaal twee zenderherkenningstechnieken 
te gebruiken. Er wordt sinds april 2007 in het Kijk-
Onderzoek al gebruik gemaakt van het zogenaamde 
Audio Matching. Enhanced Audio Matching (EAM) is 
door het Engelse Common Technology Center ontwikkeld 

(een samenwerkingsverband 
tussen GfK Intomart en Kantar 
Media). Begin 2013 is daar dus 
de MetricLine codetechniek 
aan toegevoegd.

De combinatie van twee com -
ple mentaire zender her ken-
nings   technieken leidt tot een 
nog betere herkenning van 
de juiste zender en biedt ook 

meer mo ge  lijkheden om het snel evoluerende kijk-
gedrag, zoals uitgesteld kijken, in kaart te brengen. 
Nederland is het eerste land in de wereld waar voor alle 
grotere zenders twee technieken naast elkaar worden 
gebruikt voor de kijkmeting. 

lineair streaming
SKO wil in samenwerking met distributeurs als bij-
voorbeeld Ziggo, UPC, KPN en Deltakabel inzicht ver-
schaffen in het gebruik van lineair streaming. Distri-
buteurs maken het namelijk mogelijk om via een 
speciale app op de laptop, tablet of smartphone lineair 
TV te kijken, dus het programma dat op dat moment 
door de zenders wordt uitgezonden.

SKO verzamelt meetstatistieken van de players van 
Ziggo en UPC. Deze meetstatistieken bestaan o.a. uit 
starts, stops en de zenders. Om tot correcte en uniforme 
marktdata te komen, wordt de meetsoftware die de 
distributeurs gebruiken, door SKO gecer tificeerd. Doel 
is dat deze cen sus data onderdeel wordt van de online 
videocijfers. SKO is met andere distributeurs in gesprek 
om ook van hen censusdata te ontvangen om zo de 
marktrapportage compleet te kunnen maken. Hiervoor 
zal de meetsoftware van deze distributeurs gecertificeerd 
moe ten worden. In de loop van 2014 zullen van meer 
distributeurs (ge cer tificeerde) data toe gevoegd wor den. 
Deze cen sus data zullen in 2014 onderdeel worden van de 
currency van online video.

Nederland is het eerste 
land in de wereld waar 
voor alle grotere zenders 
twee technieken naast 
elkaar worden gebruikt 
voor de kijkmeting.  

Gezocht: kabel- of  
IPTV-leveranciers  
die toegang hebben  
tot retourpad data
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3.1 Tv, bezit en ontvangst
In 97,6% van alle Nederlandse huishoudens staan een of 
meerdere TV-toestellen. Dat blijkt uit de cijfers van de 
Media Standaard Survey 2013. Gemiddeld gaat het om 
1,7 toestel per huishouden.

Uit het rapport “Dutch Television Market Q3 2013” van 
Telecompaper blijkt dat kabelontvangst in Nederland 
nog altijd het grootste marktaandeel heeft van alle 
typen TV-ontvangst (61,2% in Q3 2013). Toch moet de 
kabel terrein prijs geven aan met name glasvezel en 
DSL (Digital Subscriber Line, o.a. Tele2). Glasvezel is de 
snelste groeier van 3,2% in Q3 2011 naar 8% in Q3 2013. 
Daarnaast stijgt de TV-ontvangst via DSL van 6,8% in Q3 
2011 naar 12,8% in Q3 2013. Terrestrial 
ontvangst, digitaal via de ether anders 
dan via een satelliet (Digitenne), daalt 
naar 8,2% in Q3 2013. De ontvangst via 
een schotel/satelliet blijft min of meer 
stabiel (9,7% in Q3 2013).

Ziggo is met een marktaandeel van 34,7% de lijst aan-
voerder van TV-providers in Nederland. KPN volgt op de 
tweede plaats met ongeveer een kwart van de TV-markt. 
UPC realiseert een marktaandeel van 21,4% en Canal 
Digitaal 9,7%. Met de beoogde fusie tussen Ziggo en UPC, 
ontstaat in een keer een kolos met een aandeel op de 
TV-markt van bijna 60%.

De data in grafiek 3.1 zijn gebaseerd op marktgegevens 
die Telecompaper heeft verzameld en geanalyseerd. Een 
andere bron is die van MSS (zie paragraaf 3.2 voor een 
toelichting op MSS) waarin aan consumenten zelf wordt 
gevraagd op welke manier zijn hun TV-signaal ontvangen. 
Dat levert andere cijfers op (zie tabel 3.3) waarbij rekening 
moet worden gehouden met betrouwbaarheidsmarges 
omdat er gebruik wordt gemaakt van een steekproef. Een 
verschil tussen de cijfers van Telecompaper en MSS is dat 
in laatstgenoemde een onderscheid gemaakt wordt in 
analoge en digitale kabelaansluitingen.

In dit hoofdstuk staan we stil bij het bezit en gebruik van apparaten om 
Tv-programma en online video te bekijken. Ook daaraan gerelateerde 
onderwerpen, zoals type Tv-ontvangst, gebruik en profiel van bezitters 
van online devices, populaire video apps, lidmaatschap van social media 
en het gebruik van video on demand komen in dit hoofdstuk aan bod. 
het is een verhaal met veel interessante cijfers, tabellen en grafieken. 
de Tv kijker in beeld!

34 Bezit TV en online video apparatuur

TV-ontvangst via glasvezel 
en DSL groeit het snelst.



gRAfIek 3.1  Marktaandeel naar type TV-ontvangst. Bron: Telecompaper, Dutch Television Market Q3 2013  
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gRAfIek 3.2  Marktaandeel TV-providers in Nederland. Bron: Telecompaper, Dutch Television Market Q3 2013  
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Duidelijk wordt dat de ana loge ontvangst via de kabel op 
zijn retour is en dat digi taliteit via kabel en/of internet 
groeit. Ook zien we hier de toename van glas vezel terug. 
Verder zien we dat de analoge ontvangst nog altijd 
belangrijk is voor het tweede toestel; digitale ontvangers 
of decoders zijn nauwelijks aangesloten op het tweede 
toestel in slaap- of studeerkamers. 

Op totaalniveau is 82% van alle Nederlandse huishoudens 
in staat om digitaal TV te kijken. In 2011 was dat nog 
70,9% en in 2012 76,4%. Een andere noemenswaardige 
toename is die van de mogelijkheid om via het TV-toestel 
internet te gebruiken. Die mogelijkheid is in drie jaar 
tijd meer dan verdubbeld van 7,4% in 2011 naar 17,3% 
in 2013. Dit wordt vooral veroorzaakt door de groeiende 
penetratie van connected TV’s, die weliswaar lang niet 
allemaal op internet zijn aangesloten zijn maar wel voor 
een boost van online kijken zorgen.

TAbel 3.3 Typen TV-ontvangst in Nederlandse huishoudens, periode 2011-2013. 

 Bron: Media Standaard Survey 2013

 Basistoestel Alle toestellen
 2011 2012 2013  2011 2012 2013 
 % % %  % % % 

analoge kabel of  

gemeenschappelijke antenne 35,2 25,6 19,2  50,9 41,5 33,9

digitale ontvanger /  

decoder (via kabel) 47,9 50,6 53  48,8 51,4 53,8

schotel 5,4 5,1 5,2  5,6 5,4 5,5

Digitenne van KPN 7,9 7,9 6,2  10,8 11,3 9,4

digitale ontvanger /  

decoder voor TV via internet 4,7 7,1 10  4,9 7,4 10,4

glasvezel 2,3 3,8 6,2  2,3 3,9 6,3

gRAfIek 3.4  De mogelijkheid om digitaal TV te kijken in Nederlandse huishoudens en internet-ontvangst via TV,

 periode 2011-2013. Bron: Media Standaard Survey 2013 
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Grafiek 3.5 geeft een overzicht van alle apparaten die 
aan een TV-toestel zijn verbonden. Er wordt hierbij een 
onderscheid gemaakt tussen het basistoestel (meestal 
het TV-toestel in de huiskamer) en alle TV-toestellen in 
het huishouden. In meer dan de helft van de huishoudens 
is een dvd/blu ray-speler aangesloten op de TV. In circa 
een kwart van de huishoudens staat een spelcomputer. 
Daarna volgen de digitale ontvanger met harddisk en de 
videorecorder. 

Het bezit van een digitale ontvanger met harddisk is 
sinds 2011 toegenomen van 14,5% (op alle toestellen) 
naar 20,3% in 2013. Die toename gaat ten koste van de 
videorecorder (penetratie is gedaald van 28,7% naar 
20%), de dvd-recorder zonder harddisk (van 18% naar 
12,7%) en de dvd-recorder met harddisk (20,1% naar 
15,9%). Behalve de digitale ontvanger met harddisk, is 
ook de losse harddiskrecorder zonder dvd-functionaliteit 
gestegen sinds 2011: van 2,7% naar 4,7% in 2013. 
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gRAfIek 3.5  Aangesloten randapparatuur op basistoestel en op alle toestellen in het huishouden.
 Bron: Media Standaard Survey 2013 
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gRAfIek 3.6  Aangesloten randapparatuur op alle toestellen, periode 2011-2013. Bron: Media Standaard Survey 2013 
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3.2 bezit online video apparatuur
Diverse bronnen maken melding van het bezit van 
online apparatuur zoals smartphones en tablets. 
SPOT hanteert in dit Jaarrapport twee bronnen: 
1 de Media Standaard Survey (MSS), de es  ta blishment

sur vey waar de drie JIC’s voor media be reiks-
onder  zoeken hun normcijfers op baseren. MSS 
wordt uitgevoerd door TNS-Nipo en kent een 
zeer hoge response van meer dan 60%. De resul-
ta ten van MSS worden jaarlijks gepubliceerd.

2 Trends in Digitale Media, het multiclient onderzoek
van GfK waar ook SPOT in participeert. Dit onderzoek 
wordt gehouden onder internetters van 13 jaar 
en ouder. Tweemaal per jaar wordt het veldwerk 
uitgevoerd en worden de resultaten gepresenteerd.

Beide onderzoeken zijn anders van opzet en leveren 
(daardoor) verschillende inzichten. Gezamenlijk leveren 
ze veel waardevolle informatie over het bezit en het 
gebruik van (onder andere) online video en online video 
apparatuur.

Zo kunnen we aan hand van MSS vaststellen dat meer 
dan de helft (52,5%) van alle Nederlanders van 13 jaar of 
ouder over een smartphone beschikt en dat bijna vier op 
de tien (39,7%) een tablet bezitten.
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gRAfIek 3.7  Bezit apparatuur, 13+. Bron: Media Standaard Survey 2013 
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gRAfIek 3.8 Ontwikkeling bezit smartphones en tablet, internetters 13+

 Bron: Trends in Digitale Media / GfK, december 2013 
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Onder de groep van internetters (bron: Trends in Digitale 
Media) is de penetratie van smartphones en tablets nog 
veel hoger: 67% heeft een smartphone en 53% heeft een 
tablet. Het bezit van deze devices is sinds 2011 enorm 
toegenomen, zie grafiek 3.8.

52,5% van alle Nederlanders 
13+ heeft een smartphone, 
39,7% heeft een tablet



Bij de tablet zien we een veel gelijkmatigere verdeling 
over de verschillende doelgroepen. In alle doelgroepen 
neemt het bezit in min of meer dezelfde mate toe. In de 
leeftijdscategorie 35-49-jarigen is het bezit van een tablet 
relatief het grootst.

3.3  Profielen van smartphone- en
 tabletbezitters
Wie zijn die smartphone- en tabletbezitters? Vanwege 
de sterke toename van het bezit van een smartphone en 
tablet, zal het profiel steeds meer overeenkomen met 
dat van alle Nederlanders. Voorlopig is dat nog niet het 

geval en zien we dat de smartphonebezitter relatief jong 
is (13-34 en 35-49 jarigen zijn oververtegenwoordigd) 
en hogeropgeleid. Het verschil man/vrouw is te ver-
waarlozen. Opvallend is dat de groep van 65+ met een 
smartphone aan het groeien is.
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gRAfIek 3.9  Profiel smartphonebezitter. Bron: Trends in Digitale Media / GfK, december 2013 

Juni 2011 (n=850)

Dec 2011 (n=850)

Juni 2012 (n=1.169)

Dec 2012 (n=854)

Juni 2013 (n=1.005)

Dec 2013 (n=1.008)

Juni 2011 (n=850)

Dec 2011 (n=850)

Juni 2012 (n=1.169)

Dec 2012 (n=854)

Juni 2013 (n=1.005)

Dec 2013 (n=1.008)



3.4 gebruik online devices
Een laptop/netbook wordt van alle online devices 
het meest gebruikt als device om TV-programma’s te 
bekijken: 23% van alle Nederlanders van 13 jaar of ouder 
kijkt weleens TV-programma’s via een laptop of netbook. 
Dat niveau is niet veranderd ten opzichte van 2012. Wat 

wel enorm is toegenomen, is het kijken naar TV via een 
tablet of smartphone. 16,9% Van alle personen 13+ kijkt 
weleens TV via een tablet en 9,3% kijkt weleens via een 
smartphone. De PC (of desktop) wordt steeds minder 
gebruikt voor het kijken naar TV.

gRAfIek 3.11  TV-kijken via online device, 13+. Bron: Media Standaard Survey 2013 
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Grafiek 3.11 toont het gebruik van online devices voor het 
bekijken van TV-programma’s. Trekken we het domein 
breder naar het domein van video, dan blijkt dat 23% van 
de smartphonebezitters en 35% van de tabletbezitters 
(ook) video kijken op hun device (bron: Trends in Digitale 
Media). 

Het gebruik van een smartphone en 
tablet voor social media activiteiten 
ligt bij beide apparaten rond de 64%. 

Ook tijdens TV-kijken maakt men graag gebruik van 
een smartphone of tablet. In grafiek 3.12 staan de 
activiteiten weergegeven die men met een smartphone 
of tablet onderneemt tijdens het TV-kijken. Rond de 
40% gebruikt smartphone of tablet voor social media 
activiteiten tijdens TV-kijken. Hiervan gebruikt bijna 
de helft op dat moment (ook) de smartphone om te 
chatten. Voor chatten wordt de tablet niet gebruikt. De 
tablet wordt ter hand genomen om tijdens TV-kijken te 
internetten, te e-mailen of om spelletjes te doen, naast 
uiteraard de bezigheden op social media.
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Circa vier op de tien personen gebruiken 
smartphone of tablet voor social media 
activiteiten tijdens TV-kijken.
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gRAfIek 3.12  Gebruik toepassingen onder 2nd-screeners. 
  Bron: Trends in Digitale Media / GfK, december 2013, internetters 13+ 

chatten

video kijken

TV kijken  

foto’s maken of bekijken

online aankopen doen

bankieren

apps  downloaden

spelletjes

e-mail

sociale media

internetten

48%

5%

2%

16%

5%

15%

17%

26%

37%

43%

39%

4%

4%

5%

7%

9%

13%

15%

35%

37%

39%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Smartphone Tablet

Tot slot willen we nog kort stilstaan bij de video-apps die 
men op de smartphone of tablet heeft gedownload. You-
tube (36%) is veruit het populairst op de smartphone, op 
enige afstand gevolgd door Teletekst (12%). Ook op de tab-
let is Youtube populair (41%) met Uitzendinggemist (27%) 
en RTL XL (23%) op respectievelijk plaats twee en drie.

Volgens Trends in Digitale Media blijft het aantal leden 
van social media gelijk aan een half jaar geleden. 82% van 
de groep internetters 13+ is lid van minimaal één social 
medium. Facebook is de grootste en blijkt zelfs nog iets 
te groeien. Twitter volgt op de tweede plaats, maar de 
onderzoekers stellen ook vast dat het aantal accounts van  
Twitter is gedaald en dat het aantal tweets is gehalveerd. 
De ‘nieuwe’ social media zijn nog relatief klein: Instagram 
(9%), Pinterest (5%) en Tumblr (2%).

Volgens een ander onderzoek, van bureau Multiscope, 
onder 8.500 Nederlanders neemt het aantal gebruikers 
van social media in Nederland nog wel toe maar nadert 
het zijn hoogtepunt. Het gebruik in uren van vooral 
Facebook nam in 2013 toe en LinkedIn kan volgens 
Multiscope in 2014 de meeste groei verwachten. De winst 

valt voor netwerken niet meer te halen uit de groei van 
het aantal accounts. Groeien kunnen de net werken nog 
in het aantal uren dat gebruikers eraan besteden. Het 
totaal aantal uren dat men spendeerde op social media 
steeg met ruim 39%. Deze stijging is vooral te danken 
aan het aantal uren dat men besteedde aan Facebook 
en aan de lichte toename van het aantal gebruikers van 
social media. In 2012 zat een gebruiker gemiddeld 5 uur 
per week op Facebook, in 2013 is dat 6 uur en 10 minuten.

Ondanks dat het aantal gebruikers niet meer explosief 
stijgt, en het aantal bestede uren voor een aantal 
netwerken aan het afnemen is, denken gebruikers zelf 
in 2014 meer gebruik te maken van social media. Vooral 
LinkedIn en Google+ kunnen rekenen op een toename 
van het gebruik. 21% van de gebruikers zegt LinkedIn 
meer te gaan gebruiken, aldus Multiscope.

Uit Trends in Digitale Media van GfK blijkt dat Facebook 
het platform is waar de meeste personen gebruik van 
maken om op TV-programma’s te reageren: 16% reageert 
via Facebook. Twitter blijkt als platform relatief minder 
gebruikt te worden: 6% zegt via Twitter te reageren. 
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gRAfIek 3.13   Top-10 TV-apps, internetters 13+
  Bron: Trends in Digitale Media / GfK, december 2013 
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gRAfIek 3.14  Lid sociale netwerksite (actief account), internetters 13+

  Bron: Trends in Digitale Media / GfK, december 2013 
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gRAfIek 3.15   Reageren via social media op TV-programma’s, internetters 13+

  Bron: Trends in Digitale Media / GfK, december 2013 
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gRAfIek 3.16  Gebruik Video on Demand, internetters 13+
  Bron: Trends in Digitale Media / GfK, december 2013
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3.5 video On demand
31% Van alle internetters van 13 jaar of ouder gebruikt 
één of meerdere Video on Demand (VoD) diensten. Circa 
10% maakt er geen gebruik van, maar heeft wel interesse. 

De rest (59%) maakt geen gebruik van een VoD-dienst en 
heeft ook geen belangstelling. KPN Interactieve TV is de 
meestgebruikte VoD dienst, gevolgd door iTunes, UPC on 
demand, Netflix, Ziggo on demand en Videoland.
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verschillen tussen Twitter en facebook 
naar Tv-genres
Amerikaans onderzoek toont verschillen in gedrag op 
Facebook en Twitter naar genre van TV-programma’s. 
Kijkers van actie, spelprogramma’s en reality zijn vooral 
op Facebook actief, terwijl kijkers van prijsuitreikingen 
(Oscars, MTV Video Music Awards), comedy (Big 
Bang Theory), drama (NCIS), nieuws en competities 
(American Idol) juist meer op Twitter actief zijn. Twitter 
heeft een positie onder gebruikers verworven voor snel, 
nieuwswaardig en publiekelijk uitwisselen van berichten. 
Live shows en evenementen doen het dan ook erg goed 
op Twitter. Terwijl Facebook sterk is in fanpagina’s en 
privé contact houden met vrienden, waarbij de berichten 
minder tijdgebonden en urgent zijn. De activiteiten 
op dit netwerk zijn niet onafhankelijk te meten omdat 
alleen Facebook toegang heeft tot deze privéberichten.

Twitter is in 2013 gaan samenwerken met Nielsen aan 
de ontwikkeling van de officiële Amerikaanse Social 
TV Ratings en kocht social TV databedrijven Bluefin en 

4 Tv en  
SOcIAl medIA: 
een gOuden  
huwelIJk
2013 was het jaar waarin social-media-giganten Twitter en facebook, 
aangewakkerd door social Tv startups uit 2011 en 2012, erkenden dat 
consumenten tijdens primetime Tv op hun netwerk vooral hun gedrag, 
gedachten en gevoel met elkaar delen over wat ze op Tv kijken. media 
en entertainment, zo blijkt uit spontaan consumentengedrag, is een 
dominante bron van online conversaties. Ook Apple, google, microsoft 
en Yahoo zijn actief de social Tv-markt aan het ontwikkelen, die volgens 
verschillende voorspellingen tussen de $ 88 en $ 256 miljard groot moet 
worden in Amerika. ed erhardt, President global customer marketing 
& Sales bij eSPn, zei op 29 april 2013 tijdens de Tvnext Summit: 
“elke request for proposal die op dit moment de deur uitgaat naar 
adverteerders, bevat een component social media.”

48 TV en social media: een gouden huwelijk

Bijdrage van Remotely.tv



Trendrr om die ontwikkeling te versnellen. Nielsen kocht 
SocialGuide. Samen vormden ze daarmee een sterk blok 
op de Amerikaanse markt van social TV-data kennis. 
Facebook werkt samen met marktonderzoekbureau 
Keller Fay, expert in consumentconversaties, aan de 
ontwikkeling van hun social TV metingen. Keller Fay 
kon in oktober 2013 aantonen dat acht nieuwe kijkcijfer-
top-10 TV-shows correleerden met hun mond-tot-mond 
index top-10. Facebook claimt nu dat er een betere 
samenhang bestaat tussen hun social TV data en de 
reguliere kijkcijfers dan bij de Social TV Ratings van 
Nielsen.

Een snelle analyse van LinkedIn profielen leert dat Twitter 
zo’n twee jaar geleden gestart is om TV-professionals 
te wer ven. De grote groei heeft echter in 2013 plaats-
gevonden waarin sales, marketing, partnerships en 
pro duct ontwikkeling medewerkers voor social TV zijn 
aangenomen. 

Social media zijn belangrijk voor 
programmamakers en adverteerders
Zenders kunnen de waarde van TV-programma’s met vol  
doende bereik en relevantie aanzienlijk verhogen door 

consumenten op 
social media (en 
op second screen 
apps) actief bij 
het programma 
te betrekken. Dit 
liet ABC in 2013 
met de politieke 

dramaserie ‘Scandal’ succesvol zien. En ESPN leidt de weg 
om social media ook als aanvullend reclamemedium in 
te zetten naast reclame op TV en op de website. Second 
screen services bieden TV-zenders toegang tot allerlei 
nieuwe markten door de combinatie van vertelplatform, 
reclamemedium en transactiemodel.

De onderzoeksmogelijkheden zijn ook legio voor zowel 
zenders als adverteerders. Niet meer weken wachten op 
inzicht, maar direct gevraagde en ongevraagde feedback 
op merk- en kijkbeleving. Zenders gebruiken deze data 
al als onderdeel van programma’s voor bijvoorbeeld live 
stemmen door kijkers. Social TV-data wordt TV content. 
Adverteerder Mercedes liet de consument het slot van 
de drieluik-commercial kiezen voor de introductie van 
hun nieuwe A-klasse in het Verenigd Koninkrijk. Series 
als ‘Hawaii Five-0’ en ‘NCIS Los Angeles’ lieten kijkers 
bepalen hoe een aflevering zou eindigen.

Impact op mediaplanning wordt groot als niet al-
leen kijkcijfers maar ook social TV ratings worden 
meegenomen. Zoals het aantal bezoekers op je website 
al lang niet meer voldoet, maar interacties waarde 

toevoegen. De verwachtingen zijn dat mediabureaus TV 
strategisch gaan bekijken door zenders aanvullend te 
beoordelen op hun actieve fanbase. De introductie van 
een Cost Per Touchpoint/Tune-in (CPT) ligt op de loer. Kijk 
maar naar samenwerking tussen Twitter en Comcast 
(inmiddels uitgebreid naar de BBC) met de hashtag 
#tuninnow. 

Showcases van social Tv advertising

Twitter 
Adidas ontwikkelde een geïntegreerde marke ting cam-
pagne voor hun ‘Crazyquick’ schoenen, startend met 
een commercial op TV die ongelooflijk snelle acties van 
bekende basketballers toonde. Doelgroep: middelbare 
scholieren die actief sporten. Met TV ad targeting was het 
merk in staat om het verhaal van de TV-spot voort te zeten 
op Twitter, door unieke content te tonen aan TV-kijkers 
die via twitterberichten lieten blijken de commercial 
gezien te hebben of tenminste de programma’s rondom 
de commercial gekeken hadden. Met promoted tweets 
werden korte films getoond die de acties in meer detail 
lieten zien. Het merk nodigde twitteraars uit om met 
de hashtag #QuickAintFair te reageren op de promoted 
tweets. Resultaten: 365.000 engagements op Twitter, 
59% stijging in promoted tweets engagement ratio en 17% 
stijging in top of mind awareness.

Met Amplify slaat Twitter de handen ineen met zenders 
voor real-time dual-screen sponsorships en in-Tweet video 
clips van TV-uitzendingen. ESPN en Ford gaven het 
startschot, door instant replays in tweets naar American 
footballfans te brengen. Inmiddels heeft Twitter deze 
twee-scherm sponsoring verder doorgetrokken naar 
andere genres dan sport middels partnerships met 
BBC, FOX, Fuse en Weather Channel. Kijkers ontvangen 
bijzondere, tijdgebonden video content die hun TV-
ervaring verder vorm geeft of hen eraan herinnert om 
in te schakelen. Zenders bereiken nieuwe kijkers en 
adverteerders kunnen met een geïntegreerde cross-
media campagne meer bereiken.

In partnerschap met Twitter introduceerde MTV in 2013 
een innovatieve, real-time ervaring die de zender 9% 
meer kijkers opleverde, een ongekend aantal views op 
hun mobiele website en een 16% engagement ratio. MTV 
werkte samen met Twitter’s content en programmering 
team om interactieve ervaringen te ontwikkelen die 
kijkers de gelegenheid gaven om een interactie aan te 
gaan en daadwerkelijk de live uitzending te beïnvloeden. 
Kijkers werden opgeroepen om te twitteren over hun 
favoriete artiest en die buzz gaf vorm aan het TV-scherm 
door afbeeldingen die groter en kleiner werden met het 
twittervolume.

Impact op mediaplanning wordt 
groot als niet alleen kijkcijfers 
maar ook social TV-ratings worden 
meegenomen in mediaplannen
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Onder Nederlandse social TV consumenten vind je 
be trok ken vrouwen die hun medeleven tonen met 
slachtoffers bij programma’s als ‘Kassa’ en ‘De Rijdende 
Rechter’. Amusement- en informatiezoekers (m/v) wil-
len meer weten over wat er gebeurt bij ‘Ik Vertrek’ en 
‘De Wereld Draait Door’. Levens genieters (v) dompelen 
zich onder in de besognes, grappen en winnaars van 
‘Goede Tijden, Slechte Tijden’, ‘Ik Hou Van Holland’ en ‘The 
voice of Holland’. En de groep ‘kritische mannen’ levert 
commentaar op gasten en onderwerpen in ‘De Wereld 
Draait Door’, ‘Pauw & Witteman’ en ‘Nieuwsuur’. 

Profielen Twitter en facebook
In Nederland vormen scholieren vanaf 13 jaar,  studenten 
en jongwerkenden en jonge gezinnen samen de primaire 
doelgroep 13-49 jaar voor social TV. Van deze 8,1 miljoen 
consumenten is 2,9 miljoen actief op Twitter en twittert 
1,3 miljoen over TV-programma’s die ze kijken. Facebook 
heeft 6 miljoen gebruikers binnen deze doelgroep. 
Aangezien het overgrote deel van deze accounts op 
privé staan ingesteld, weet alleen Facebook hoeveel van 
deze gebruikers actief zijn op hun netwerk tijdens de 
uitzendingen. Die informatie delen ze vooralsnog alleen 
met een aantal geselecteerde Amerikaanse partners. 
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TAbel 4.1 Top-25 Tweets in 2013. Bron: SPOT/ Remotely.tv 

 Datum Tijd Titel Zender Tweets iedereen 

1 18-05-2013 21:00 Eurovisie Songfestival Ned 1 151.991

2 28-01-2013 19:07 Troonsafstand Beatrix Ned 1 146.942

3 26-11-2013 20:40 Voetbal CL: Ajax - FC Barcelona Ned 3 111.828

4 09-05-2013 17:20 Voetbal KNVB Beker: Finale PSV - AZ SBS 6 86.745

5 01-01-2013 20:30 RTL 7 Darts: WK 2013 RTL 7 80.556

6 20-08-2013 20:25 Voetbal CL: PSV - AC Milan Ned 3 72.122

7 15-02-2013 20:30 The Voice Kids RTL 4 65.907

8 11-12-2013 20:40 Voetbal CL: AC Milan - Ajax Ned 3 60.300

9 28-02-2013 20:30 Wie is de Mol? Ned 1 58.826

10 27-02-2013 20:45 Voetbal KNVB Beker: Ajax- AZ SBS 6 56.547

11 06-02-2013 19:50 Voetbal Oefeninterland: Nederland - Italië SBS 6 51.810

12 05-07-2013 20:30 X Factor RTL 4 51.618

13 07-03-2013 20:30 Wie is de Mol? Ned 1 51.264

14 27-07-2013 19:30 Johan Cruijff schaal: AZ - Ajax SBS 6 49.818

15 13-04-2013 20:00 Justin Bieber - Never say never RTL 5 49.555

16 05-03-2013 20:40 Voetbal CL: Manchester United - Real Madrid Ned 3 49.061

17 24-01-2013 20:30 The karate kid RTL 4 48.419

18 23-04-2013 20:40 Voetbal CL: Bayern München - FC Barcelona Ned 3 47.886

19 29-01-2013 20:00 Goede tijden, slechte tijden RTL 4 45.496

20 30-07-2013 20:30 Voetbal CL: PSV - Zulte Waregem Ned 3 44.272

21 28-08-2013 20:25 Voetbal CL: AC Milan - PSV Ned 3 43.030

22 22-04-2013 20:30 Cheat on me RTL 5 41.595

23 11-01-2013 20:30 The Voice Kids RTL 4 41.503

24 06-11-2013 20:40 Voetbal CL Live, Ajax - Celtic Ned 3 41.234

25 31-05-2013 20:30 X Factor RTL 4 41.067



Social Tv-ratings van SPOT en Remotely.Tv
Onder de noemer “Social TV Ratings” publiceert SPOT 
in samenwerking met Remotely.TV maandelijks een 
overzicht van TV-programma’s die de meeste tweets 
genereren. Een dagelijkse top-3 is te vinden op het 
Twitter account van Remotely.TV: @remotelytv. Naast 
het KijkOnderzoek van SKO zijn de Social TV-Ratings een 
goede graadmeter voor de populariteit van programma’s. 
Zenders die kijkcijfers en kijkbeleving willen stimuleren 
en meten, zetten Remotely.TV in voor uitgebreide ana-
lyses over de social TV-beleving. Adverteerders die weten 
dat betrokken kijkers beter te bereiken zijn met spot en 
non-spot, gebruiken Remotely.TV om vast te stellen 
welke programma’s dat het beste doen. 
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OveR RemOTelY.Tv

Remotely.tv biedt sinds begin 2012 inzicht in de 
Twitter activiteiten van TV-kijkers. Dit complete 
beeld is relevant voor zenders, producten en 
adverteerders; meer tweets betekent namelijk 
meer kijkers en meer betrokkenheid bij de TV-
commercials en non-spot momenten. Een dage-
lijkse top-3 is te vinden op het Twitter account 
van Remotely.tv (@remotelytv) en maandelijks 
publi ceert SPOT de top-25 op haar website.
De bijdrage van Remotely.tv aan het SPOT TV-Jaar-
rapport 2013 is geschreven door Laurent Lentz.
 

Naast het KijkOnderzoek van SKO zijn de 
Social TV-Ratings een goede graadmeter 
voor de populariteit van programma’s.
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54 Het videototaal van SKO
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Gedreven door de strategie van de TV-zenders om hun 
content ook online aan te bieden hebben we het niet 
alleen meer over TV-programma’s of delen van TV-
programma’s. Ook videostreams die geen betrekking 
hebben op TV-content worden in toenemende mate 
bekeken. Voor SKO aanleiding om het domein van het 
TV-toestel uit te breiden naar alle video-content op al le 
soorten devices. Het meten van kijkgedrag met betrek-
king tot  online content en online commercials zal SKO 
in staat moeten stellen de bestaande kijkcijfers uit te 
breiden en zo uitspraken te doen over het totale kijk-
gedrag, online en offline. SKO noemt dit het Videototaal.

Om alle videocontent te kunnen meten, heeft het bestuur 
van SKO al in oktober 2012 aan de Technische Commissie 
gevraagd om een plan uit te werken voor de betrouwbare 
meting en rapportage van het gebruik van (online) video. 
Dat heeft ertoe geleid dat in 2013 is gestart met de ont-
wik keling van een platformonafhankelijke meting voor 
video. In deze opzet moet alle videocontent op alle 
denk  bare devices ge me ten kunnen wor den, denk aan 
TV- schermen, lap  tops, PC’s, tablets, smart  phones, game 
con  soles en con nec ted-TV’s. Zowel live- TV, uit  gesteld kij -
ken als alle overi ge video content. Met andere woorden: 
al les wat aan video content wordt bekeken, komt in het 
vizier van de onder zoekers van SKO.
SKO richt zich op het meten van zowel programma-
content als video advertising. De cijfers van het Video-
totaal zijn daardoor relevant voor de gehele keten van 
TV en online video: producenten van programma’s en 
content, exploitanten in de volle breedte, mediabureaus 
en adverteerders. Uitgangspunt hierbij is dat we online 
video willen meten en kunnen rapporteren op een manier 
die de markt gewend is van TV; kijkdichtheid en bereik 
op doelgroepniveau van programma’s en commercials. 

Online video meting voor alle online 
video aanbieders
SKO gelooft sterk in een betrouwbare en onafhankelijke 
marktstandaard, die een objectief, representatief beeld 
kan geven van de online videomarkt. Zo wordt in een 
JIC (Joint Industrie Committee) samen met bureaus en 
adverteerders een online currency ontwikkeld. Dat kan 
alleen door nauw samen te werken met andere, nog 
niet aan SKO gelieerde, online video-partijen. Partijen 
als Sanoma, TMG, Zoom.in, Videostrip en Youtube 
hebben al aangegeven te willen 
participeren in het project. SKO 
is daarnaast in gesprek met een 
aantal partijen en zoekt actief 
contact met online partijen om 
samen te werken aan online 
video-projecten.

Het meten van online video op alle schermen op elk 
moment is het grootste item momenteel in media-
onderzoek. Niet alleen in Nederland maar in de 
belang rijkste landen van de wereld. Met haar aanpak 
en methode loopt SKO voorop. Haar ontwikkelingen 
worden daarom nauw gelet gevolgd in het buitenland.

Duidelijk is dat één eenvoudige totaaloplossing niet 
voorhanden is. Het kijkgedrag naar alle vormen van TV 
en video is daarvoor te divers. Verschillende databronnen 
zullen aan elkaar gekoppeld moeten worden. SKO heeft 
daarvoor het Videodata Integratie Model ontwikkeld. 
Het SKO Videodata Integratie Model (SKO-VIM) in 
figuur 5.1 geeft schematisch weer op welke wijze SKO 
invulling geeft aan het meten van alle video. Het model 
is opgebouwd uit een aantal kernelementen die we op de 
volgende pagina kort beschrijven.

Alles wat aan video-
content wordt bekeken, 
komt in het vizier van de 
onderzoekers van SKO

door Bas de Vos, directeur van 
Stichting KijkOnderzoek (SKO)

In 2013 heeft SkO haar nieuwe strategie voor de periode 2013-2017 
bekend gemaakt. die nieuwe strategie is het gevolg van de veranderingen 
in kijkgedrag door de groeiende penetratie van online devices. Steeds 
meer nederlanders beschikken over een laptop, tablet of smartphone en 
gebruiken die voor het bekijken van audiovisuele content. 
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 Census data: voor alle video-uitingen die SKO wil 
meten, dient in de players (dus zo dicht mogelijk bij de 
eindconsument) zo nauwkeurig mogelijk gemeten te 
worden hoeveel starts en minuten er gerealiseerd zijn. 
SKO maakt onderscheid in een drietal video-census 
projecten:
1. lineair streaming (de live streams van 
 bijvoorbeeld UPC, ZIGGO, KPN et cetera)
2. online TV & Video content (VOD)
3. online commercials. 
Bij elk van bovengenoemde projecten wil SKO het echte 
gedrag vastleggen zo dicht mogelijk bij de gebruiker.

 Online panel en meting in online panel: omdat 
census data geen gebruikersprofiel en geen opbouw van 
uniek bereik opleveren, zijn metingen bij echte personen 
noodzakelijk. Dat vraagt om het meten van videogedrag 
in een kwalitatief hoogwaardig online panel, waarbij elk 
van bovengenoemde drie video-componenten belicht 
moeten worden.

 TAM: dit is het bestaande TV kijkonderzoek (“Tele-
vision Audience Measurement”). TAM blijft uite  raard 
een centrale rol houden in het model. Het uit eindelijke 
doel is om de online data aan de TV-data van het TAM te 
koppelen.

 Data integratie - 1: om tot een betrouwbare online 
video currency te komen, moeten de online panel- en 
cen  sus  data worden gecombineerd. Dit is de eerste stap 
in de data integratie.

fIguuR 5.1 SKO Videodata Integratie Model (SKO-VIM) 

TAM panel data

Census data

 Online TV & Video

 Online Commercials

 Lineair streaming

Online panel

Respondent data

 Profiles

 Reach

Single source parts

MODELLING

External hooks / 
insights

output

output

Video Currency

TV Currency

 Data integratie - 2: vervolgens dienen de offline data 
(TV) en de online data te worden geïntegreerd om te komen 
tot een platformonafhankelijke video-currency (Video-
totaal). Dit vormt de tweede stap in de data integratie.  

 Output:  de uiteindelijke output zal tweeledig zijn: een 
video-currency en een TV-currency. 

De doelen van SKO zijn ambitieus en uitdagend en zijn 
noodzakelijk in het huidige medialandschap waarin ver-
an dering eerder regel dan uitzondering is. In de komende 
tijd zal SKO in nauwe samenwerking met de huidige 
JIC-partners en met nieuwe partijen hard werken aan de 
ontwikkeling van het Videototaal. De voortgang van alle 
projecten is te volgen via de website van SKO. Daar is ook 
het volledige strategie-document van SKO te vinden. Kijk 
even op www.kijkonderzoek.nl/nieuwe-strategie.

OveR de AuTeuR

Bas de Vos (42) is sinds 2007 direc-
teur van Stichting KijkOnderzoek 
(SKO). Voor die tijd was Bas hoofd 
van de afdeling Kijk- en Luis-
teronderzoek van de Neder landse 
Publie ke Omroep en was hij zeven 
jaar werkzaam als Research Direc-
tor en tevens financieel directeur 
bij de Ster. Zijn carrière startte bij 
Intomart GfK. Bas studeerde Com-
municatiewetenschap aan de Rad-
boud Uni   versiteit van Nijmegen. 
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Het grootste aandeel van wat er tijdens primetime wordt 
getweet of gechat, wordt door TV ingegeven. TV brengt 
mensen bijeen, vaak virtueel, waar in de realiteit de 
familie elkaar steeds minder vaak ontmoet. Primetime 
TV is het sociale bindmiddel dat alles bijeen brengt en 
bijeen houdt. Zeven avonden per week en 52 weken per 
jaar laten wij ons het primetime menu van de TV-zenders 
voorschotelen. En we vinden het heerlijk. 

Met content die 24/7 beschikbaar is, zou je verwachten dat 
wij niet meer willen wachten op voorgeprogrammeerde 
content. Niets is minder waar. Het kijken naar live-TV 
domineert nog altijd het kijken naar Video on Demand, 
zeker tijdens primetime. Simpelweg omdat primetime 
TV verslavend is en het ons elke dag weer weet te vinden 
en te binden. We kunnen niet anders en we willen niet 
anders. Negentig procent van alle kijktijd bestaat uit 
het kijken naar live-TV. Het vormt nog altijd een van de 
grootste activiteiten die we op een dag ondernemen. 

het verlangen om te kijken is sterk
Het fraaie is dat we niet allemaal op hetzelfde wachten. 
De nieuwe serie van ‘Scott & Baily’ wordt binnenkort 
gelan ceerd en de ‘binnenkort-op-deze-zender-pro mo’s’ 
zul len sommigen van ons aanzetten tot een hevig ver-
langen. ‘Revolution’, met een multimediale pro mo-
cam  pagne, bouwt aan het verlangen van weer anderen. 
Ook andere programma’s zijn in aantocht: ‘Britain’s Got 
Talent’, ‘Made in Chelsea’, ‘Manchester United vs Chel sea’; 
het komt er allemaal aan en we wachten er allemaal op, 
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Vrij recent gaf Netflix de volledige serie van ‘House of 
Cards’ vrij, zonder dat deze serie eerst als reeks via een 
zender was uitgezonden. De vraag doet zich dan ook 
voor hoe het kan dat we nog steeds het fenomeen van 
primetime kennen en hoe kan het dat primetime nog 
altijd zo’n enorme power heeft.

Het is een feit dat het succes van een zender staat of valt 
met de mogelijkheid om tijdens primetime grote massa’s 
kijkers aan te trekken door het programmeren van 
sterke content. Advertentie-inkomsten zullen vanzelf 
volgen. “Biedt topprogramma’s en adverteerders zullen 
toestromen”, luidt de mantra. “Biedt topprogramma’s 
tijdens primetime en adverteerders zullen nog vaker en 
in grotere getalen toestromen.”

Tien jaar geleden dacht men nog dat het internet de 
doodsteek zou zijn voor TV. De zwartkijkers van toen 
zijn weer terug gedreven in hun grot. TV en internet 
vormen namelijk een perfect duo: beide stimuleren 
‘search’, sales en sociale media. Internet heeft TV een 
nieuw bestaansrecht gegeven. Dát in combinatie met 
een explosieve groei aan kwalitatieve content en grotere 
beeldschermen die voor bioscoopachtige ervaringen 
zorg dragen, hebben de kijkervaring enorm verrijkt. 
Sociale media stellen de kijker in staat om actief mee te 
doen met TV-programma’s. TV-kijken kan uitstekend 
van uit een “relax-stand”, lekker ontspannen op de bank, 
maar als je dat wilt is het ook een optie om via een tweede 
scherm actief betrokken te zijn bij wat er op het eerste 
scherm afspeelt. 
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door Chris locke, Head of Trading for Vivaki UK 
& Starcom Mediavest group, Starcom Mediavest   

In het huidige Tv-tijdperk zou wachten op programma’s die op 
primetime worden uitgezonden, niet meer nodig moeten zijn. we leven 
tenslotte in een wereld waarin we alles kunnen bekijken, wanneer, waar 
en op welke manier je maar wilt. het tweede scherm en uitgesteld 
kijken lijken inmiddels de norm geworden. Steeds meer zenders 
lanceren nieuwe programma’s soms eerst online. 



sommigen met een groter verlangen dan anderen. 
 TV-zenders voeden dit verlangen met hun promo’s op TV. 
Daarnaast wordt het verlangen naar nieuwe programma’s 
verder aangewakkerd door berichten en advertenties 
in dagbladen; een ironisch gegeven als je bedenkt dat 
dagbladen in zwaar weer verkeren en moeite hebben 
met hun bestaande business modellen. Ook dragen de 
sociale media bij aan het opporren van ons verlangen, 
zodat het niemand kan ontgaan wat er momenteel op TV 
wordt uitgezonden en wat er binnenkort allemaal aan zit 
te komen op primetime.

Het ‘koffieautomaat-moment’ bestaat nog steeds: met 
anderen praten over de TV-programma’s die gisteren 
zijn bekeken, maar de kans is groot dat het gesprek 
steeds meer wordt gevoerd via online devices dan face-
to-face. Dat neemt niet weg dat grote TV-shows en live 
eve nemen ten nog altijd en veelal face-to-face met elkaar 
worden besproken en niet zelden met veel passie, zeker 
als het sport betreft.

kijken op afspraak blijft bestaan
Danny Boyle schreef laatst over het fenomeen van 
de bioscoop waarin het mogelijk is om driehonderd 
vreemdelingen zover te krijgen dat ze betalen om in een 
donkere zaal te gaan zitten om samen een film te bekijken. 
Dat valt volledig in het niet als je bedenkt dat elke dag 
miljoenen mensen tegelijkertijd voor de televisie zitten, 
in afwachting van hun favoriete programma. En die het 
leuk vinden om erover te praten met elkaar, tijdens of na 
het programma.

“Kijken op afspraak” is een veelgebruikte term in dit 
verband. Eigenlijk is dat waar het bij primetime TV om 
draait: de afspraak kan steeds anders zijn, de verwachting 
en de beleving zijn dat niet. Je neemt doelbewust plaats 
op de bank omdat je een afspraak hebt om te kijken naar 
een programma. Die afspraak is tijdgebonden. Het pleit 
voor TV dat we ons aan die afspraak houden: we kijken 
immers nog altijd liever live dan uitgesteld via een 
harddiskrecorder of via een app op een tweede scherm. 
We wachten om onderdeel te kunnen uitmaken van 
het moment. Ik besef dat dit indruist tegen de business 
modellen van bijvoorbeeld Netflix, van wie CEO Reed 
Hastings laatst zei: “Wachten is dood“.

58 59de power van primetime



Primetime biedt de mogelijkheid om twee dingen te 
doen: TV voor iedereen of TV- alleen voor mij. Live TV is 
terug van nooit weggeweest, maar de opkomst en groei 
van social media en smartphones hebben de waarde van 
live-TV voorgoed veranderd. We praten nu over ‘real time 
bidding’ en ‘engagement’ in media en live-TV stimuleert 
deze fenomenen voor zowel kijkers als adverteerders. 
Reageren op het juiste moment, is cruciaal tijdens de 
interactie die sociale media mogelijk maken. In staat 
zijn om op het juiste mo ment een commentaar te posten 
wanneer iets noe  mens waardigs gebeurt, mee  doen aan 
een conversatie op Twitter of Facebook. TV maakt het 
mogelijk. Of het nou de ‘X-Factor’ is of voetbal, een reality 
show of andere sport eve ne menten, het is nor maal gedrag 
geworden om je via de sociale media met het programma 
te verbinden en te parti ciperen en om haast onderdeel uit 
te maken van het programma.

Alleen live sportevenementen buiten primetime reali-
seren hetzelfde effect als programma’s in primetime. Live 
voetbal, rugby, tennis of atletiek, traditioneel vinden die 
plaats op zaterdag- of zondagmiddag. Voor veel kijkers 
zijn dit ook de primetime-momenten, om dat het aansluit 
bij hun passie. En het is die passie voor bepaalde content 
die als een magneet kijkers aantrekt. Mensen kijken naar 
programma’s en wachten op programma’s die ze graag 
willen zien, of het nu gaat om programma’s over wonen, 
voeding, komedie, drama, reality, films, documentaires of 
sport. Dat maakt niet uit. 

Het spijt me dat ik Reed moet teleurstellen, maar de 
realiteit is dat kijkers zonder probleem wachten tot 19.30 
uur of 21.00 uur of 22.00 uur, of wachten op de wedstrijd, 
de nieuwe episode van hun favoriete serie, de start van 
de film. We hoeven niet alle episodes van een serie op 
één avond te zien. We willen best een week wachten 
tot onze volgende afspraak. Het is de uitdaging van 
media-exploitanten om de programmering spannend 
en afwisselend te houden, zodat kijkers blijven hangen 
of snel weer terugkomen. Om kijkers te verrassen, te 
vermaken, te engageren en tot (inter)actie aan te zetten. 
Om kijkers te laten praten over programma’s en om 
hen de volgende keer weer te laten terugkomen voor de 
volgende episode. Dat is waar advertentie-inkomsten 
om draaien: een sterke, wekelijkse communicatie en een 
groot bereik, telkens wanneer je op TV bent.

Primetime is nooit passief geweest. Het kan ‘lean 
back’ TV-kijken betekenen, maar de kijker is altijd be-
trokken en aandachtig. Want in de kern betreft het een 
persoonlijke ervaring. Misschien is het beter om wachten 
te definiëren als een vorm is van passieve volharding. 

Ik denk niet dat ‘box-set’-kijken ooit een vervanger zal 
zijn van wekelijks kijken naar losse episodes tijdens 
primetime. De kracht van primetime zit hem juist in de 
wekelijkse afspraak die de kijker en de zender met elkaar 
hebben. Uiteraard is het mogelijk om diezelfde episode 
later op andere momenten te bekijken. Op het moment 
van uitzenden trok bijvoorbeeld ‘Game of Thrones’ 
650.000 kijkers en aan het eind van de week was dat 
aantal gestegen naar meer dan twee miljoen kijkers.
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Natuurlijk wordt er ook niet-selectief naar TV gekeken 
en zet men de TV aan om al zappend op iets leuks uit 
te komen. Maar het merendeel van de kijktijd bestaat 
uit het kijken naar bewust gekozen programma’s omdat 
het voor de kijker op een of andere manier relevant en 
belangrijk is: het sluit aan bij zijn interesses, het maakt 
hem aan het lachen, het maakt dat hij naar het scherm 
wil schreeuwen, of dat hij een berichtje naar een vriend 
wil sturen.

Dat is de power van primetime voor adverteerders die 
met hun bestedingen eraan bijdragen dat kwalitatieve 
content nog tot in eeuwigheid door zenders kan worden 
aangeboden.

Zoals de kijker wacht op zijn programma, wachten ook 
adverteerders en mediaplanners op de grote, speciale 
TV-momenten om op te nemen in hun mediaplan. Om 
op die manier gebruik te maken van het bereik van 
de massa en om mee te liften op alle communicatie 
eromheen. Zeer geschikt voor de introductie van een 
nieuw merk of een nieuwe positionering van een 
bestaand product. Direct resultaat, dat is de power van 
primetime.

Primetime: het wachten 
meer dan waard
We zijn gewend om te wachten. Dat kunnen we heel erg 
goed. Soms beseffen we niet eens dat we aan het wachten 
zijn. We wachten op de trein of bus, voor het stoplicht, 
op onze bestelling in het restaurant, op de start van een 
film, een sportwedstrijd, een concert, zelfs op ons salaris 
moeten we wachten! Zo wachten miljoenen van ons 

dagelijks; afzonderlijk of 
gezamenlijk. En hoe dich-
ter het moment nadert 
waar op het dan eindelijk 
begint, hoe spannender het 
wordt. Primetime TV werkt 
pre cies op die manier, als 
een vast onderdeel van 
ons rijk gevulde leven. We 
wachten zon der het te 
beseffen. We weten pre  cies 

hoe laat het programma begint en dat is een gerust-
stellende gedachte. Dat stelt ons ook in staat om ons 
al te verheugen op dat wat gaat komen. Wellicht in 
combinatie met sociale media zodat we onze ervaringen 
kunnen delen met vrienden of met onbekenden die op 
dat moment dezelfde kijk ervaring met ons delen.

Primetime TV verbindt ons, zelfs als we alleen zijn en naar 
TV kijken. Het geeft ons een stem, een opinie; het kan 
ons opvoeden, informeren of eenvoudigweg vermaken. 

Voor adverteerders is primetime een ijzersterkte tool 
in hun conversatie met hun consumenten of met de 
consumenten van hun concurrenten. Het kan merken 
bouwen, aanzetten tot acties: ‘search’, delen, bellen, de 
winkel bezoeken. Het biedt een manier om de massa te 
bereiken of een selectieve doelgroep, afhankelijk van het 
programma of de zender.

Harmonie creëren op hetzelfde moment, net zo gewoon 
als ademhalen. Of beter: net zo gewoon als wachten.

Primetime TV verbindt ons, 
zelfs als we alleen naar TV 
kijken. Het geeft ons een 
stem, een opinie; het kan 
ons opvoeden, informeren 
of eenvoudigweg vermaken.
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Op zichzelf staand hebben TV en online video een 
vergelijkbare impact. Wanneer wordt ingezoomd op 
de verschillende reclamevormen, dan blijkt dat de 
gecombineerde inzet van TV-commercials met online 
commercials het meest effectief is in het creëren van 
merkbekendheid en reclamebekendheid. Verder leidt de 
combinatie van TV-commercials en online commercials 
tot een hogere zoek- en aankoopintentie. De in-banner 
video is de enige video-vorm die geen impact realiseert 
op pro positiebekendheid. Inzoomend op de online com-
mercial blijkt uit het onderzoek dat de mid-roll effec-
tiever is dan de pre-roll, zowel in reclamebekendheid als 
koopintentie.

Een grote rol in impact spelen creatie en aandacht van 
de kijker. Likeability, merkkoppeling en bood schap over-
dracht hebben een zeer versterkend effect op de merk-
resultaten. Hoewel jongeren en mannen zwaar dere 
online kijkers zijn, laten de verschillende video-vormen 
geen aantoonbaar verschil zien op impact tussen de 
onderzochte doelgroepen.

TV-reclame blijkt een hogere reclame-acceptatie te heb-
ben dan online video advertising. De acceptatie voor 
reclame rondom online video ligt bij longform content 
hoger dan bij shortform, daarnaast beoordeelt de kijker 
pre-rolls positiever dan mid-rolls.

7 OndeRzOek 
nAAR de kRAchT 
vAn Tv en 
OnlIne vIdeO

7.1 combinatie online video en
 Tv zorgt voor hoogste impact
 merkbekendheid
In een tijd waarin video content niet alleen op het 
TV-toestel maar ook steeds meer via online devices 
geconsumeerd wordt, hebben MediaCom en SPOT 
hun krachten gebundeld om inzichtelijk te maken wat 
de impact is van verschillende video-formaten. Dat 
gebeurde onder de noemer: “Video Impact Onderzoek”. 
De belangrijkste conclusie van het Video Impact Onder-
zoek is dat de combinatie TV en online video de hoogste 
impact heeft op merkbekendheid en merkoverweging.

In dit Tv-Jaarrapport zetten wij weer een aantal interessante onder-
zoeken in de schijnwerpers. het betreft een selectie van onderzoeken 
die in 2013 zijn verschenen. Je vindt deze onderzoeken ook terug op 
onze website. Aan het eind van dit hoofdstuk beschrijven wij kort de 
belangrijkste learnings uit een selectie van onderzoeken die door bij 
SPOT aangesloten zenders zijn uitgevoerd in de afgelopen periode.
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controle            Tv          Online video    Tv & Online
                                                                 video

Online video = Preroll/Midroll

gRAfIek 7.1  Spontane merkbekendheid 
 verschillende video vormen. 
 Bron: Video Impact Onderzoek. 
 SPOT / MediaCom, 2013 
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7.2 Tv heeft grootste invloed op
 surfgedrag op merk-product 
Door de inzet van media bezoeken consumenten vaker 
de websites van adverteerders en zoeken ze online 
vaker informatie over het desbetreffende product of 
dienst. Daarbij is de invloed van TV in absolute zin 
het grootst. Dit zijn de uitkomsten van het Media 
Browsing onderzoek dat in mei 
2013 in Hilversum is ge pre-
senteerd door SPOT en Media-
brands Marketing Sciences. 
Doel stelling van het onderzoek 
was om in zicht te krijgen in het 
eff ect van mediacampagnes op 
het surfgedrag van de consu-
ment. Hiervoor werd bij 2.748 personen ge durende drie 
maanden het effect van 16 ver schillende Neder land se 
multimediacampagnes op het surfgedrag geana ly-
seerd. Onderzoeksbureau Mar ketResponse was ver ant-
woordelijk voor uitvoering van het onderzoek.

“Media Browsing” is in dit onderzoek gedefinieerd als 
het online surfen naar een product of merk. Media 
Browsing beslaat alle sites die bezocht worden naar 
aanleiding van een campagne. Zowel de sites van het 
merk zelf als sites die gerelateerd zijn aan het product, 
zoals informatiepagina’s, actiepagina’s  en webshops. 
Ook search-opdrachten met het merk of product als 
trefwoord behoren tot Media Browsing.

Opzet video Impact onderzoek

In opdracht van MediaCom en SPOT voerde Ipsos het 

onderzoek uit onder 3.600 respondenten in neder-

land. Om de effecten van TV reclame, pre-roll, mid-

roll en in-banner video advertising zo natuurgetrouw 

mogelijk met elkaar te vergelijken, is gebruik gemaakt 

van een coverstory waarin respondenten is gevraagd 

mee te werken aan een onderzoek over de waarde-

ring van TV-programma’s. Men had de keuze uit drie 

programma’s (met daarin reclames geïntegreerd) en 

men kon maximaal twee programma’s bekijken. dit 

resulteerde in twee reclame contacten per conditie. 

Het online onderzoek is aangevuld met kwalitatieve 

interviews met zes personen binnen het Real World 

Street consumenten panel van MediaCom. 

Van alle medium-

typen heeft TV de 

grootste invloed op 

Media Browsing.

TV-reclame blijkt een hogere 

reclame-acceptatie te hebben dan 

online video advertising.

gRAfIek 7.2  Absolute toename Media Browsing (totaal 20-60 jaar). Bron: SPOT/ Mediabrands Marketing Sciences 
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De belangrijkste conclusies van 
Media Browsing luiden:

 De inzet van media leidt tot meer Media Browsing.
 TV en online display zorgen voor een duidelijke

 toename van Media Browsing.
 Gemiddeld over alle campagnes is het effect op 

 Media Browsing het grootst bij de inzet van TV.
 Het effect van media op Media Browsing verschilt

 per productcategorie.
 Cross-mediacampagnes leveren in alle gevallen een

 sterker effect op dan single mediacampagnes.

Opzet media browsing onderzoek

er zijn 16 verschillende multimedia-campagnes uit diverse branches 

onderzocht die gedurende de veldwerkperiode in de diverse media 

hebben gelopen (september tot en met november 2012). deze zijn 

geselecteerd door Mediabrands Marketing Sciences in overleg met 

de desbetreffende adverteerders. de gegevens van het surfgedrag 

zijn met behulp van de Wakoopa software geregistreerd. Additioneel 

is bij elke respondent een online vragenlijst afgenomen met vragen 

over het mediagebruik en productrelevantie. er zijn n=2.748 respon-

denten ondervraagd. Alle resultaten zijn gewogen naar de MOA gou-

den Standaard en naar het gemiddeld aantal uren internetten op ba-

sis van de Media Standaard Survey. de resultaten zijn representatief 

voor de nederlandse populatie van 20-59 jaar.

zes redenen waarom we Tv kijken
Net als eerdere “Screen Live” onderzoeken van Thinkbox 
is ook dit onderzoek gebaseerd op video opnames van 
de manier waarop mensen live TV en Video On Demand 
kijken, aangevuld met een online vragenlijst en een 
dagboek. De Engelse onderzoekers vonden de volgende 
zes motivaties om TV te kijken:

1.  Unwind: ontspannen en ‘ontstressen’ na afloop van
 een drukke  dag
2.  Comfort: tijd delen met je huisgenoten, samen
 gezellig je favoriete TV-programma’s bekijken
3.  Connect: je verbonden voelen met de wereld door
 live op TV belangrijke gebeurtenissen te volgen
4.  Experience: plezier maken door een spannend 
 TV-programma samen te delen
5.  Escape: wegdromen bij een TV-programma dat
 speelt in een andere tijd of wereld
6. Indulge: (meestal) alleen naar je eigen favoriete
 programma kijken, je ‘guilty pleasure’ moment

7.3 zes basisbehoeften Tv-kijken
 vooral door live-Tv vervuld
Thinkbox, de Engelse marketingorganisatie van com-
mer ciële TV-zenders, heeft onderzoek uit laten voeren 
naar de behoeften die we willen bevredigen met TV-kij-
ken. Vervolgens is gekeken of er een verschil bestaat in 
de bevrediging van de basisbehoeften tussen live TV en 
Video On Demand. Uit het  ‘Screen Life: TV in De mand’ 
onderzoek blijkt dat live TV-kijken aan alle zes basis-
behoeftes van TV kijkers kan voldoen terwijl Video On 
Demand hoofdzakelijk aan twee basisbehoeftes vol doet.
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Ondanks dat het aanbod van “On demand” 

diensten en content steeds meer toeneemt 

blijft de live-programmering van zenders 

het belangrijkste.

gRAfIek 7.3  Zes behoeften voor TV kijken. 
 Bron: Screen Live: TV in Demand /

 Thinkbox 2013 



Het onderzoek maakt duidelijk waarom we nog steeds 
zo veel live TV-kijken in een tijd dat het mogelijk is om 
bijna elk TV-programma te bekijken op elk moment van 
de dag en op elke plaats die je wilt. Het blijkt dat live TV-
kijken de behoeftes bevredigt die “on demand” kijken 
niet kan bevredigen. On demand TV-programma’s kijken 
bevredigt hoofdzakelijk twee behoeftes: ‘indulge’ en 
‘escape’. Het is veel minder goed in staat om te voldoen 
aan de behoeftes ‘unwind’ en ‘comfort’.
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7.4 Trends in digitale media
In hoofdstuk 3 is het onderzoek “GfK Trends in Digitale 
Media” al een paar keer als bron genoemd. Trends in 
Di gi tale Media is in 2013 voor de zesde keer uitgevoerd 
door GfK. Het onderzoek verschaft inzicht in het bezit 
en gebruik van mobiele apparaten en digitale media en 
wordt mede mogelijk gemaakt door Cebuco, PMA, SPOT, 
RAB en KVB (Koninklijke Vereniging Boekenvak). De 
steek  proef afkomstig uit het GfK online panel bestaat 
uit 1.008 Nederlanders van 13 jaar en ouder die gebruik 
maken van internet en is representatief voor deze groep 
(12,8 miljoen personen, 92% van de bevolking 13+). Het 
onderzoek wordt twee keer per jaar uitgevoerd. Eerdere 
rapporten zijn verschenen in juni 2011, december 2011, 
december 2012 en juni 2013. Het laatste rapport is 
gepubliceerd in december 2013 en een samenvatting is 
terug te vinden op de website van SPOT onder het kopje 
“Onderzoek/onderzoeken”.

Jongeren kijken liever live zodat ze er 
met anderen over kunnen communiceren

‘Connect’ is de belangrijkste TV-kijkbehoefte voor 

jongeren van 18 tot en met 24 jaar. Van al hun 

kijkgedrag is 28% op basis van deze behoefte, 

terwijl dit gemiddeld voor alle ondervraagden 

slechts 15% is. gevraagd is of ze liever een nieu-

we serie willen downloaden om hem in één ses-

sie te bekijken of hem liever wekelijks via live TV 

willen zien. dan antwoordt maar liefst 73% van 

de 18 tot en met 24 jarigen dat ze hem liever 

wekelijks bekijken. Voor ouderen van 35 tot 55 

jaar is dat percentage juist lager, namelijk 57%.

gRAfIek 7.4  Gebruik apparaten voor het bekijken van TV-programma’s, periode 2011-2013 (“kijkt weleens live of
 uitgesteld TV via”). Bron: Trends in Digitale Media / GfK, december 2013 
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knooppunt waar data uit de verschillende bereiks-
onderzoeken samenkomen. Op die manier kunnen 
crossmediale bereiksanalyses worden gemaakt. In 
Engeland wordt een dergelijk project uitgevoerd onder 
de naam “IPA TouchPoints”, waarbij het bureau RSMB 
verantwoordelijk is voor de koppeling. Ook in Nederland 
heeft RSMB de opdracht gekregen om het fusieproject uit 
te voeren. De fusie heeft betrekking op de data van het 
Kijkonderzoek van SKO, het Nationaal Luisteronderzoek 
(NLO), de NOM Print Monitor en DDMM (Dutch Digital 
Media Measurement) van GfK Intomart. De resultaten 
worden in september 2014 verwacht.

7.6 moving Pictures
Moving Pictures is een jaarlijks terugkerend onderzoek 
dat in opdracht van SKO wordt uitgevoerd door GfK 
Intomart. Aan een representatieve steekproef van 
Nederlanders van 13 jaar en ouder die online zijn, wordt 
gevraagd naar hun consumptie van audiovisuele content 
in de afgelopen 24 uur en hun bezit van verschillende 
devices om bewegend beeld mee te kunnen kijken. Het 
onderzoek heeft als doel om inzicht te krijgen in het 
gebruik van verschillende platformen voor het bekijken 
van verschillende soorten audiovisueel materiaal. Het 
dient vooral om de verhoudingen tussen de verschillende 
platformen en de bekeken content daarop te monitoren; 
het gaat primair om het signaleren van trends.

Op de website van SKO (www.kijkonderzoek.nl) zijn 
brochures van Moving Pictures te downloaden.

7.5 media:Tijd
In 2006 startte SPOT met het toonaangevende Tijd-
beste dingsonderzoek (TBO). Een uniek onderzoek 
naar de tijd die consumenten besteden aan allerhande 
activiteiten en aan mediaconsumptie in het bijzonder. 
Na verantwoordelijk te zijn geweest voor vier TBO-edities 
heeft SPOT het initiatief overgedragen aan een aantal 
andere partijen die het succes van TBO willen voortzetten. 
Het betreft hier een bijzondere samenwerking tussen 
vijf partijen: het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
en de vier landelijke mediabereiksonderzoeken NOM, 
NLO, SKO en STIR. Omdat STIR per 31 december 2013 
is opgeheven, zijn de belangen van STIR overgedragen 
aan de drie andere JIC’s (NOM, NLO en SKO). Daarnaast 
werken vier JIC-partners mee aan het project: PMA, BVA, 
NPO en uiteraard SPOT. In 2012 is door deze partijen een 
tender uitgeschreven voor de opzet en uitvoering van 
“Media:Tijd”. 

Aan GfK Intomart is de opdracht verleend voor de opzet 
en uitvoering van het nieuwe tijdbestedingsonderzoek. 
Het onderzoek moet tweejaarlijks uitgevoerd gaan 
worden. Het veldwerk van de eerste meting is uitgevoerd 
in het najaar van 2013 en in april 2014 worden de 
resultaten aan de Nederlandse markt gepresenteerd. 
Dan komen ook software tools beschikbaar waarmee de 
data van het onderzoek kunnen worden geanalyseerd.

Het tijdbestedingsonderzoek wordt verder gebruikt 
als een zogenaamde “hub” voor het fuseren van de ver-
schillende mediabereiksonderzoeken. Een hub is een 

gRAfIek 7.5 Verdeling kijktijd video naar apparaat, 2012-2013. 

 Bron: Stichting KijkOnderzoek (Moving Pictures 2013) 
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andere schermen en apparaten dan het TV scherm wordt 
gekeken. In werkelijkheid is dat maar 1,2%.

De online bestede tijd en het bezoeken van social media 
websites wordt daarentegen juist overschat door de 
media professionals. Gedacht wordt dat de gemiddelde 
Engelsman gemiddeld 5 uur en 45 minuten per dag online 
is, maar volgens comScore is dit in werkelijkheid maar 
55 minuten per dag. Ook het bezoek aan en het gebruik 
van social media wijken sterk af. Media professionals 
bezoeken vele malen vaker websites van Facebook, 
Twitter en LinkedIn dan de doorsnee Engelsman.

Waarschijnlijk is de situatie in Nederland vergelijkbaar. 
De belangrijkste reden voor de gevonden resultaten 
volgens Thinkbox is dat media professional een heel 
andere levensstijl hebben dan de gemiddelde consument. 
We nemen aan dat de levensstijl van Nederlandse media 
professional vergelijkbaar is met die van zijn Engelse 
collega. Lange werkdagen met veel reistijd en vaak ook 
nog een drukke sociale agenda in de avonduren. Bij 
deze levensstijl hoort een actief sociale media gebruik. 
Daardoor kijken de professionals zelf relatief weinig 
TV en als zij kijken dan is dat vaker uitgesteld. Het 
onderzoek laat bovendien zien dat wij slecht in staat zijn 
om het mediagebruik van de gemiddelde consument in 
te schatten.

7.7 mediagebruik media professionals
 wijkt sterk af van dat van de
 consument
Media en marketing professionals  overschatten de tijd 
die wordt besteed aan internet en onderschatten de tijd 
die wordt besteed aan TV kijken. Dat blijkt uit onderzoek 
van Ipsos in opdracht van Thinkbox. Hiervoor werden in 
het voorjaar van 2013 n=984 Engelse consumenten van 
15 jaar en ouder ondervraagd. Daarnaast werd een aparte 
steekproef van n=298 media en marketing professionals 
ondervraagd.

Volgens de professionals 
kijkt de gemiddelde 
Engels   man gemiddeld 
3 uur en 18 minu ten per 
dag naar de TV.  In wer ke-
lijk heid is dat volgens het 
Engel se kijk onderzoek 
bijna een uur meer: 4 
uur en 12 minu ten. Ook 
onder  schatten de profes-

sionals de tijd dat er live gekeken wordt. Zij denken dat 
de ge middelde Engelsman 55% van de tijd live TV kijkt, 
maar in werkelijkheid is dat 89%. Tenslotte overschatten 
ze de tijd die via andere schermen TV gekeken wordt. 
Profes sionals denken dat er 25% van de kijktijd via 

Mediaprofessionals hebben 

een totaal ander mediagedrag 

dan de doorsnee consument. 

Bovendien schatten de  

professionals het media-

gedrag van de gemiddelde 

consument verkeerd in.



7.8 mediaonderzoeken van de zenders
Zoals elk jaar reserveren wij in het TV-Jaarapport graag ruimte voor de bijzondere onderzoeken die in het afgelopen jaar 

door de bij SPOT aangesloten zenders zijn gepubliceerd. Vaak beschikken zij over nog meer interessante onderzoeken 

en tools om adverteerders en mediaplanners van dienst te zijn. Helaas ontbreekt het hier aan ruimte om alle projecten 

uitvoerig te belichten. Mocht je meer willen weten, ga dan op onze website naar de pagina onderzoek/onderzoek SPOT zen-

ders. Daar tref je ditzelfde overzicht met daarbij de links naar het onderzoek op de website van de desbetreffende zender.

de invloed van de positie van een 
Tv commercial op ons brein 

Verder heeft Ster samen met Neurensics een interessant onderzoek 
opgezet naar de invloed van de positie van een TV-commercial 
op effectiviteit. Zoals wellicht bekend maakt Neurensics gebruik 
van een MRI-scanner om te meten welke hersenactiviteiten 
plaatsvinden bij bepaalde stimuli. Respondenten bekeken in een 
MRI-scanner programma’s en TV-commercials in verschillende 
blokken tijdens of na programma’s. Hiermee zijn de emoties 
gemeten die de verschillende commercials in het brein wisten te 
activeren. Vervolgens zijn deze emoties vergeleken met bewezen 
succesvolle  en irritante commercials. Volgens de onderzoekers 
blijkt reclame tussen programma’s effectiever te zijn dan 
programmaonderbrekende reclame. Bovendien blijkt ook dat de 
zender en het programma impact hebben op het effect van een TV-
commercial. TV-zenders en pro gram ma’s die bij de kijkers positieve 
gevoelens oproepen, zorgen voor een toename van de effectiviteit 
van een TV-campagne. Dat effect is door Ster ook al eens eerder 
aangetoond in het onderzoek “Waardering werkt” (2004). Toen 
werd er nog geen gebruik gemaakt van een MRI-scanner, maar werd 
de effectiviteit aan de hand van een vragenlijst gemeten. Een andere 
bevinding van de onderzoekers van Ster en Neurensics die we je niet 
willen onthouden: het aantal reclameminuten per uur heeft géén 
invloed op de effectiviteit van een TV-reclame in ons brein. “Ons 
brein blijkt wel wat reclame aan te kunnen”, aldus de onderzoekers.

Admeasure

In 2013 heeft Ster de 1000ste commercialtest 
in het kader van AdMeasure uitgevoerd. 
AdMeasure wordt in samenwerking met Mar-
ket Response uitgevoerd en biedt inzicht in 
de effectiviteit van commercials op diver se 
communicatiedoelstellingen. Door de zeer om-
vangrijke database bestaan veel bench mark-
moge lijkheden voor de adverteerder.

 STeR

Ster extra

Met Ster Extra biedt Ster aan adverteerders de 
mogelijkheid om via het tweede scherm in con-
tact te komen met de kijker. De kijker krijgt via 
het tweede scherm extra informatie of kan een 
bestel ling plaatsen. De Ster heeft samen met 
MetrixLab een onderzoeksdesign ontwikkeld 
waar mee het effect van Ster Extra kan worden 
aan getoond. Het onderzoek loopt nog, maar de 
eerste resul taten laten zien dat Ster Extra een TV-
cam pagne versterkt en merken activeert.  Ster 
Extra gene reert naast leads ook positieve effecten 
voor merk branding.

Tv commercials voor 
kinderen

Ook heeft Ster in samenwerking met Youngworks 
onder zocht hoe kinderen met TV-reclame om-
gaan. Wat zijn de triggers  in TV-commercials voor 
kinderen? Hoe trek je hun aan dacht en hoe houd 
je deze vast? Wat werkt wel en wat werkt niet en 
bestaan hierin verschillen tussen verschillende 
leeftijdscategorieën? Het gaat hier om een 
kwalitatief onderzoek: TV-com mercials werden 
bekeken door duo’s kinderen van verschillende 
leeftijden (4 tot en met 12 jaar) en hun moeders. 
Daarna werden gesprekken gevoerd. In 2014 
zal de Ster hier een onderzoeksuitgave over 
publiceren.
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 vIAcOm kids and the role of fun

Ook VIACOM heeft in 2013 de doelgroep van kinderen en jongeren onder de loep 
genomen. Twee onderzoeken zijn in dit kader uitgevoerd: “Kids and the role of 
fun” en “Kids of today and tomorrow”. In het eerstgenoemde project is onderzoek 
gedaan naar de rol van humor in het leven van kinderen. Ruim 3.000 kinderen in de 
leeftijd van 6 t/m 13 jaar in zes landen, waaronder Nederland, werden ondervraagd. 
Ook hield een aantal kinderen een dagboek bij. Uit het onderzoek, uitgevoerd door 
Ipsos, blijkt dat humor, plezier maken en lachen belangrijke psycho-lichamelijke 
hulpmiddelen zijn om met persoonlijke situaties om te gaan (zoals teleurstelling, 
stress, problemen). TV is volgens de onderzoekers het beste medium voor humor.

kids of today and 
tomorrow

In het onderzoek “Kids of today and 
to mor row” draaide het om inzicht in 
de attitudes, waarden, ambi ties en 
per    spec tieven van de jongste Millen-
nials tussen de 9 en 14 jaar oud. Uit 
dit grootschalige onderzoek (n=6.000 
res   pon denten in 32 landen) blijkt dat 
9-14 jarigen het gelukkigste segment 
van de Millennial-generatie zijn en dat 
hun positiviteit toeneemt. Ze wer ken 
hard en zijn prestatiegericht. Deel uit-
maken van een liefdevolle familie is 
één van de belangrijkste drivers voor 
geluk. Het onder  zoek werd uitgevoerd 
door GFK NOP media & entertainment. 
Additioneel veld werk in Saudi Arabië 
werd uitgevoerd door Ipsos.

Tv gets social

Onder de titel “TV gets social” heeft VIACOM onderzoek verricht naar de 
wisselwerking tussen TV en social media onder Millennials. Ook hier ging het om 
een onderzoek uitgevoerd in meerdere landen (24 landen) en werd gebruik gemaakt 
van een enorm grote steekproef: n=11.300 jongeren en jongvolwassenen in de 
leeftijd van 13-30 jaar.  Naast een online vragenlijst en online dagboeken, werd een 
deel van het veldwerk uitgevoerd met behulp van een online discussieplatform. In 
het onderzoek komen drie duidelijke motivaties naar voren voor het gebruik van 
TV-gerelateerde sociale media:
1. Functioneel gebruik: op zoek naar programma informatie, nieuws
2. Community-driven: connecten, personal branding
3. Fun: prijsvragen, voting en games

 discovery networks
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Species: a user’s guide to young men

Discovery Networks hecht veel waarde aan doelgroep-expertise en duikt 
dan ook geregeld in de wereld van jonge mannen en vrouwen (20-49 
jaar). Kernvragen: wat drijft mannen in hun ambities en verlangens en 
wat maakt vrouwen echt gelukkig? Sinds 2008 voert Discovery Channel 
een groot onderzoek onder jonge Europese mannen uit: SPECIES. In de 
afgelopen 5 jaar zijn meer dan 30.000 mannen gesproken en de meeste 
recente bevindingen zijn samengevat in de update “Species: a user’s 
guide to young men”. TLC is in 2012 gestart met een nieuw onderzoek: 
“SHE, her search for happiness”. Ruim 5.000 Europese vrouwen zijn 
voor dit onderzoek ondervraagd om niet alleen een basis te leggen voor 
de expertise omtrent vrouwen, maar vooral om erachter te komen wat 
vrouwen in de 21e  eeuw echt gelukkig maakt. Zowel “SPECIES” als “SHE” 
zijn te vinden op: www.discoveryinsights.com.

discovery kijkerspanel

Naast kennis van de doelgroep houdt Discovery 
Networks ook voeling met de kijkers en fans door 
middel van Kijkerspanels. Inmiddels beschikt 
Dis covery Networks over een panel van meer 
dan dertigduizend respondenten waarmee zowel 
Discovery Channel als TLC in staat zijn om de 
directe dialoog aan te gaan. Respondenten worden 
zowel kwantitatief als kwalitatief benaderd, van 
online tot face-to-face onderzoeken. Op die manier 
wordt inzicht verkregen in de merkbekendheid van 
zenders en programma’s, in de (merk) voor keu-
ren en het gedrag van de doelgroep, in achter lig-
gende motivaties bij mediaconsumptie en worden 
behoeftes met betrekking tot content en pro-
ducten gepeild. Het panel wordt ook ingezet voor 
het verrichten van effectmetingen (“Brand Part-
nerships effectmetingen”). Deze metingen wor den 
in het Discovery Panel sinds begin 2009 uit gevoerd 
en in het TLC Panel sinds de lancering in juli 2011.



 RTl

gTST Springlevend

In de zomer van 2013 heeft RTL 
samen met InSites Consulting onder-
zoek gedaan naar het trans media-
le concept “Goede Tijden Slechte 
Tijden: Spring Levend”. Doel van het 
onderzoek was om in zicht te krijgen 
in het succes en de toegevoegde 
waar de van dit concept. Op het unie-
ke on line community platform, The 
Vil  la ge, konden 180 fans gedu rende 
de zomer hun mening ge ven, op-
drachten maken en ideeën delen 
over “GTST: Spring Levend”. Middels 
een kwanti tatie ve eindmeting onder 
bijna dui zend fans werd daarna niet 
al leen het succes en het effect van 
“GTST: Spring Levend” gemeten, 
maar ook inzicht verkregen in de 
succes factoren van transmediale 
concepten. 60% Van de deelnemers 
was nog meer betrokken bij GTST: 
Spring levend en 68% keek nog 
meer uit naar het nieuwe seizoen 
dan andere jaren.
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millennials

Ook RTL heeft in 2013 onderzoek gedaan naar de doelgroep van Millennials. 
Dat deed RTL in samenwerking met trendbureau TrendsActive. Doel van het 
onderzoek was om het mediagedrag van deze doelgroep in kaart te brengen 
en om meer inzicht te krijgen in de wereld van de Millennials generatie (18-35 
jaar). In samenwerking met GfK Intomart is vervolgens aanvullend onderzoek 
gedaan, waarbij het mediagedrag van deze doelgroep nog verder in kaart is 
gebracht en in het bijzonder aandacht is besteed aan het kijkgedrag naar de 
zender die zich richt op deze doelgroep; RTL 5.

 SbS

Shopper Insight Study

SBS heeft het aankoopproces binnen de branche van Fast Moving 
Consumer Goods (FMCG) in kaart gebracht. In de FMCG branche gaat het 
om allerlei consumentengoederen met een korte levensduur en (dus) met 
een hoge omloopsnelheid. Denk aan voedingsmiddelen, toiletartikelen 
of wasmiddelen.  De “Shopper Insight Study” van SBS bestond uit een 
online onderzoek onder 600 respondenten in de doelgroep 20-54 jaar. 
Het onderzoek werd uitgevoerd door GfK Intomart. De kernvragen die 
beantwoord moesten worden, luiden: “Wie koopt wat en wanneer?” Uit 
het onderzoek blijkt dat 60% van de respondenten een- of tweemaal in 
de week naar de supermarkt gaat om boodschappen te doen. Slechts 6% 
doet helemaal nooit boodschappen. Meer dan de helft van de personen 
gaat het liefst alléén naar de supermarkt. Ook gaat de helft van de mensen 
niet op pad zonder vooraf een boodschappenlijstje te hebben gemaakt. 
Met name mensen die maar één keer in de week boodschappen doen, 
schrijven vooraf op wat ze nodig hebben. Welk product uiteindelijk 
gekocht wordt, wordt in de helft van de gevallen pas in de winkel beslist. 
SBS-kijkers komen bovengemiddeld vaak in de supermarkt en bepalen 
relatief vaker welk merk ze kopen als ze in de supermarkt staan.
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OveR SPOT

Een belangrijk speerpunt van SPOT is het verbreden van 
het TV-domein naar het domein van online video en 
online video advertising. Het speelveld voor audiovisuele 
reclame wordt groter en daardoor nog interessanter voor 
adverteerders om via video-content met consumenten 
in contact te komen. De implementatie van “VAST”, de 
ontwikkeling van een online video module Mediaview-
software en het opzetten van specificaties voor externe 
hosting van online campagnes zijn voorbeelden van de 
wijze waarop SPOT aan de verbreding van het speelveld 

gestalte geeft. Ook in de onderzoeken 
en publicaties besteden we steeds 
meer aandacht aan de meerwaarde 
van online video (advertising).

De mediabranche in het algemeen 
en TV in het bijzonder krijgen in 
toe nemende te maken met meer 
wet  geving en (zelf-)regulering, zo-
wel vanuit Den Haag als Brussel. 
De doelstelling van SPOT is om de 
recla me  mogelijkheden op TV en on-
line video te optimaliseren. Daarbij 
draait het om het vinden van een 

juiste balans tussen mogelijkheden en beperkingen op 
het gebied van advertising, waar bij de SPOT-leden ook 
hun maatschappelijke verant woordelijkheid nemen. Dat 
vormt de basis van de public affairs activiteiten van SPOT 
die in 2014 verder worden uitgebouwd.

SPOT vindt het belangrijk dat kennis over TV en 
online video wordt verzameld en wordt gedeeld met 
mediabureaus en adverteerders. Het doel is om hen te 
inspireren tot het optimaliseren van hun TV en online 
video inzet. Op diverse plekken deelt SPOT haar kennis 
over de belangrijkste ontwikkelingen, innovaties en 
trends: via de website, de nieuwsbrief en via sociale 
media en events. Mocht je bepaalde informatie niet op 
de website of via één van de events kunnen vinden, neem 
dan contact met ons op. We praten je graag bij.

bestuur en commissies
SPOT bestaat uit een Bestuur, een Technische Commissie, 
een Broadcast Commissie en een Commissie Public 
Affairs. Alle commissies hebben leden die afkomstig zijn 
van de zenders die in SPOT vertegenwoordigd zijn.

SPOT staat voor: “Stichting Promotie Televisiereclame” en vormt hét neder-
landse marketingcentrum voor Tv-reclame en online video advertising. SPOT 
heeft als belangrijkste taak om mediabureaus en adverteerders te informeren 
en te inspireren over wat Tv en online video voor hen kunnen betekenen.

SPOT wil graag 

haar visie en 

kennis over TV 

en online video 

met u delen. 

Interesse in een 

presentatie van 

SPOT? Neem ge-

rust contact op. 
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