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MINI, MIDI, MEGA 
 
I • screens. Eén van de ingrijpendste ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar is 
het gebruik van beeldschermen in het dagelijks leven, van het mobieltje, van de 
computer en van de televisie. Nooit eerder zijn er zo veel televisieschermen verkocht 
als in 2006. De consument is bereid zeer veel te kijken, maar eist topkwaliteit en 
beleving. En dat staat hem volop ter beschikking. 
 
Soms wordt gezegd dat televisie een passief medium is: uitgezakt op de bank 
televisie kijken. Dat beeld is onjuist. De consument is meestal juist zeer actief met 
televisie in de weer, hij/zij zit op het puntje van zijn stoel. Hij en zij zijn 
geëmotioneerd door een reddingsactie of genieten van een overwinning, ze willen 
meedoen en stemmen op hun favoriet, ze zijn nieuwsgierig of willen lachen, kortom 
ze zijn ‘engaged’. Het is dan ook niet verassend dat het grootste deel van het kijken 
met veel aandacht plaatsvindt.  
 
De veronderstelde passiviteit van het televisie kijken heeft voor veel foute 
voorspellingen gezorgd. In het millenniumjaar 2000 komt het bedrijf TIVO met de 
TIVO op de markt. Het apparaat beschikt over een superieure hard disk recorder die 
intelligent kan opnemen zodat de gebruikers eindelijk het programma aanbod naar 
hun hand zouden kunnen zetten. Uit onderzoek zou blijken dat 75% van het kijken 
gevuld zou gaan worden met opgenomen programma’s. Pas in 2005 kwamen de 
eerste hard disk recorders op de Europese consumentenmarkt beschikbaar. Toen 
konden we zelf gaan meten hoe het gebruik zich zou ontwikkelen. Nu blijkt dat de 
mensen met een HDR slechts 10% van hun kijktijd besteden aan opgenomen 
programma’s en 90% aan live kijken. Op dit moment heeft ongeveer 20% van de 
huishoudens de beschikking over een HDR. Op het totale kijkvolume in Nederland 
bestaat nog geen 2% uit het kijken naar opgenomen programma’s op de hard disk 
recorder. 
 
Ook rond het millenniumjaar 2000 wordt de toegang tot internet gratis. Dit leidt tot 
een snelle groei van de aansluitingen. De voorspelling was dat het internetgebruik 
het televisiekijken drastisch zou verminderen. Op dit moment heeft ongeveer 80% 
van de Nederlanders toegang tot internet en heeft rond 50% de beschikking over 
‘snel’ internet. De internettijd wordt geschat op ca. 45 minuten per dag. De 
televisiekijktijd is echter niet gedaald, in tegendeel. De kijktijd ligt nu op een niveau 
van rond de drie uur en 15 minuten per dag. In 2003 wordt wel onderkend dat media 
tegelijkertijd worden gebruikt kunnen worden en doet het begrip multitasken zijn 
intrede.  
 
2007 lijkt aan de buitenkant geen spectaculair jaar, maar achter de horizon worden 
nu stellingen gekozen voor de komende jaren. Het is niet zozeer de consument die 
aan zet is. Het zijn meer de aanbieders en producenten, in de breedste zin des 
woords, die positie kiezen. Alle technieken worden nu geïntroduceerd: digitale 
ontvangst, digitale interactiviteit, aanbod digitale zenders, televisie via internet, HDR 
in de televisie, internet via het televisietoestel, mobiele televisie. KPN trekt zich weer 
terug op het gebied van content, de kabelaars ontwikkelen de red button, de zenders 
bieden steeds meer content via internet, traditionele printuitgevers begeven zich in 
televisiemaken. Na bijna twee jaar uitzenden is Tien overgenomen door RTL. SBS 
overweegt een vierde zender en de PO lanceert 17 digitale kanalen. 
 
Soms wordt de adverteerder verweten traditioneel te zijn. Dat lijkt ons niet terecht. 
Een bedrijf kan visionair zijn, maar de adverteerder kan alleen werken in het nu. Hij 
heeft te doen met het heden van de media en het huidige gedrag van de consument. 
En wat doet de consument vandaag? Ze kijken het liefst samen. Ze hebben 
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uitzendinggemist ontdekt en ze zoeken hun favoriete programma nog een keer op. 
Ze zijn eraan gewend geraakt dat er meer dan één afstandsbediener nodig is. Ze 
nemen hun favoriete series, films en sportevenementen op, maar ze komen er 
meestal niet meer aan toe om het af te kijken. Omdat het aanbod van vandaag 
alweer interessanter is dan het aanbod van gisteren. Daarom kijken ze het liefst live 
televisie en ze genieten van het grotere, scherpere nieuwe LCD scherm dat ze 
prominent in de woonkamer hebben neergezet.  
 
 
Amstelveen, september 2007 
 
Paul van Niekerk 
Directeur  

 Brigit Jaquemijns 
Research en Marketing Manager 
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BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN 
 
Televisie-toestellen 
De markt voor televisies groeide in 
2006 in waarde met maar liefst 35%. 
De totale omzet in 2006 komt hiermee 
uit op 1.231 miljoen euro. Binnen de 
consumentenelektronica genereert de 
televisie daarmee verreweg de 
grootste omzet. 
 
De penetratie van plasma-of LCD 
schermen is nog bescheiden, maar 
neemt snel toe (tot 17% in 1e helft 
2007). De meest populaire afmeting 
van het televisiescherm is de 32 inch 
(beelddiameter van 81 cm). De nieuwe 
toestellen zijn bijna allemaal in 
breedbeeld formaaat. Toch heeft de 
helft van de huishoudens nog steeds 
een beeldbuis met een normale 
afmeting (4:3). 
 
7 van de 10 verkochte platte televisie 
zijn HD ready, in 2005 was dit nog 
30%. Er wordt nog zeer beperkt 
uitgezonden in HD kwaliteit. Verwacht 
wordt dat het EK Voetbal in 2008 een 
nieuwe stimulans kan geven. Nieuwe 
ontwikkelingen op high definition 
gebied zijn de Full HD TV en Ultra HD 
TV, waarbij de resolutie nog veel hoger 
ligt. 
 
Videorecorders en DVD 
In 2007 neemt het aantal 
videorecorders opvallend af: nog 
slechts in 45% van de huishoudens is 
een videorecorder op de televisie 
aangesloten. Het lijkt erop dat een 
groot aantal videorecorders niet meer 
worden vervangen als ze stuk gaan. 
Ook de aantallen DVD spelers zien we 
teruglopen, maar het aantal DVD 
recorders neemt nog toe tot 16%.   
 
Harddiskrecorders 
Daarnaast neemt het aantal 
harddiskrecorders toe van 5% naar 
9%. De verkoop van harddiskrecorders 
neemt sterk toe, maar de penetratie is 
vooralsnog bescheiden. 
 
 
 

 
 
Gebruik harddiskrecorders 
Binnen de huishoudens die een 
harddiskrecorder bezitten is het 
aandeel van de kijktijd ongeveer 10%. 
In de UK en USA wordt soortgelijke 
niveaus gemeten. Dit ligt veel lager 
dan wat TIVO destijds in 2000 
voorspelde. Niettemin gaat SKO per 
1/1/2008 de uitgestelde kijktijd 
rapporteren. 
  
Teletekst 
Teletekst blijkt nog steeds een zeer 
populair medium: 91% van alle 
Nederlanders kijkt regelmatig naar 
teletekst. 98% kijkt via de televisie 
naar teletekst. 
 
Ontvangsttechnieken 
Het percentage traditionele analoge 
kabelaansluitingen ligt nog altijd rond 
de 80%. De penetratie van digitale 
televisie ligt inmiddels rond de 31%. In 
een flink aantal huishoudens bestaan 
de analoge en digitale ontvangst naast 
elkaar. Digitale TV wordt met name via 
de kabel (59%) en via de satelliet 
(25%) ontvangen. 
 
Interactieve televisie 
Digitale televisie maakt interactieve 
televisie mogelijk is dat meestal niet: 
hiervoor is een retourpad nodig. In 
Nederland zijn naar schatting 10% van 
de huishoudens interactief aan-
gesloten. Adverteren met interactieve 
televisie bevindt zich in Nederland nog 
in de experimenteer-fase.  
 
Televisie op de mobiele telefoon 
Mobiel TV kijken is in Nederland niet zo 
populair: slechts 2% kijkt momenteel 
wel eens live TV op zijn mobiel. De 
verwachting is dat er nieuwe mobiele 
devices zullen komen die een groter 
scherm hebben dan de mobiele 
telefoon. Hierdoor kan mobiele 
televisie zich beter ontwikkelen. 
 
PC bezit/ internet 
Het PC bezit is verder toegenomen: 
82% van de huishoudens bezit een  
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computer thuis. Rond 80% van de 
miljoen mensen van 13 jaar en ouder 
hebben toegang tot internet. Het 
aantal mensen dat via de PC naar de 
televisie kijkt neemt toe. In 2006 was 
dit 12% en in de eerste helft van 2007 
17%.  
 
Kijken via internet  
Steeds vaker kijken mensen 
programma’s via internet, bijvoorbeeld 
op een site als Uitzendinggemist. Het 
aantal opgevraagde streams van 
Uitzendinggemist lag in december 
2006 rond de 7 miljoen per maand. 
Deze aantallen zijn nog bescheiden in 
vergelijking met het bereik via offline 
televisie, maar de verwachting is dat 
het online bereik de komende jaren 
sterk zal gaan toenemen. SKO is het 
kijken naar TV content via internet 
gaan meten en zal hier vanaf 2007 
over rapporteren.  
 
User Generated Content 
Naast het aanbod van de zenders 
wordt op internet ook veel naar door 
consumenten zelf gemaakte filmpjes 
gekeken. YouTube is momenteel de 
bekendste aanbieder. YouTube is in 
2006 door Google gekocht en er wordt 
geëperimenteerd met reclame.  
 
Peer-to-peer televisie 
Peer-to-peer televisie is het delen van 
bestanden en informatie binnen een 
netwerk. Aanbieders van peer-to-peer 
software zijn Tribler en Joost. Het 
moet nog blijken in de toekomst of 
peer-to-peer netwerken succesvol 
worden. 
 
Kijktijd 
De kijktijd is in 2006 gemiddeld iets 
toegenomen tot ruim 3 uur en een 
kwartier per dag. In het voorjaar 2007 
daalt de kijktijd door het goede weer, 
het ontbreken van grote evenementen 
en de invoering van een nieuwe 
wegingsmethode. Het is nog te vroeg 
om een trend te bepalen.  
 
Aandacht  
Tweederde van de kijktijd wordt er 
aandachtig (single tasking) naar 

televisie gekeken. De aandacht voor 
televisie loopt op in de loop van de dag 
en neemt na 23 uur weer af. Op prime 
time loopt de aandacht voor televisie 
het sterkst op: tussen 20:00 en 23 uur 
wordt 75% van de kijktijd met volle 
aandacht naar televisie gekeken. 
 
Multitasking 
Televisiekijken wordt met name 
gecombineerd met eten (8%), 
huishoudelijk werk (4%) en 
persoonlijke verzorging (3%). Niet 
alleen jongeren multitasken: ook 
alleenstaanden van 30-40 jaar en 40-
50 jaar multitasken relatief veel. 
 
Televisie op het werk 
Bijna een kwart van de werkende 
mensen kijkt dagelijks op zijn werk 
televisie.  
 
Convergentie 
Het gebruik van nieuwe technieken 
staat nog in de kinderschoenen: 95% 
van de kijktijd wordt er via het 
hoofdmedium (de televisie) gekeken. 
Slechts 2% van de kijktijd wordt er via 
de computer televisie gekeken.  
Internetten op de televisie vindt 
nagenoeg nog niet plaats. 
 
Televisiereclame 
Het aantal merken waarvoor wordt 
geadverteerd zal in 2007 stijgen tot 
over de 1600. Het aantal 
adverteerders neemt echter af. 
 
De uitzendfrequentie van de 
commercials neemt toe en ligt rond de 
112 keer in 2006. Voor 2007 
verwachten we een nog verdere 
toename. In 2006 zijn er meer dan 1,4 
miljoen spots uitgezonden. Ook dit 
aantal zal in 2007 flink toenemen. 
 
De spotlengte daalt in 2006 verder tot 
rond de 25 seconden. De verwachting 
is dat de gemiddelde tijd in 2007 rond 
deze 25 seconden stabiliseert. 
 
Er wordt dagelijks ongeveer 17 
minuten naar reclame gekeken, dit is 
9% van de kijktijd. 
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Strategie 
De 20% grootste adverteerders nemen 
ruim 70% van de reclamedruk voor 
hun rekening. Zij gebruiken gemiddeld 
5 flights van ieder gemiddeld 5 weken. 
Het aantal grp’s per actieve week is 
gestegen van 141 in 2005 naar 149 in 
2006. 

Bestedingen 
De bestedingen in televisiereclame zijn 
in 2006 toegenomen tot 797 miljoen 
euro. Ondanks het ontbreken van de 
grote evenementen, zien we in de 
eerste helft van 2007 een verdere 
stijging van de reclame-bestedingen.
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1 TELEVISIES EN TELEVISIE APPARATUUR 
 
 
1.1 Televisietoestellen 

 
In 2006 worden bijna anderhalf miljoen (1.485.000) televisietoestellen verkocht. Dit 
betekent dat per jaar in 1 op de 5 huishoudens een nieuwe televisie wordt 
aangeschaft. Na een periode van schommelingen, vindt vanaf 2004 een duidelijke 
stijging plaats in het aantal verkochte televisietoestellen. De markt voor televisies 
groeit in 2006 in waarde met maar liefst 35%. In aantallen groeit de televisie markt 
met 12%.  
 
Gemiddeld geeft men 829 euro uit aan een nieuw toestel. De gemiddelde prijs van 
een LCD/plasma televisie ligt rond de € 1.190. Dit is iets lager dan in 2005 toen de 
gemiddelde LCD/plasma TV € 1.323 kostte. In 2004 lag dit nog rond de 2000 euro, 
dus die prijzen dalen snel. De totale omzet in 2006 komt hiermee uit op 1.231 
miljoen euro. Binnen de consumentenelektronica genereert de televisie daarmee 
verreweg de grootste omzet. (bron: Fiar). 

 

Grafiek 1: aantal verkochte televisietoestellen per jaar (x1000) 
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Bron: FIAR 
 
Vrijwel alle Nederlanders beschikken over een televisietoestel. De helft van de 
huishoudens beschikt over twee of meer televisietoestellen (zie tabel 1). Het aantal 
zogenaamde multiset homes lijkt vanaf 2005 weer te groeien. Opvallend is dat uit 
het Kijkonderzoek van SKO toch blijkt dat het overgrote deel van de kijktijd (90%) 
op het hoofdtoestel (in de woonkamer) plaatsvindt.  
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Tabel 1: aantal toestellen per huishouden 

Jaar 1 TV 2 of meer  Geen TV 
1988 78% 19% 3% 
1989 76% 21% 3% 
1990 74% 24% 2% 
1991 75% 23% 2% 
1992 74% 24% 2% 
1993 72% 27% 2% 
1994 68% 30% 2% 
1995 66% 32% 2% 
1996 65% 33% 2% 
1997 60% 38% 1% 
1998 58% 40% 2% 
1999 56% 41% 2% 
2000 55% 43% 1% 

  2001*    
2002 51% 48% 1% 
2003 50% 48% 2% 
2004 50% 48% 2% 
2005 48% 50% 2% 
2006 47% 51% 2% 

Bronnen: KLO (1988 - 2000), SKO (2002 - 2006) 
*resultaten 2001 niet vergelijkbaar wegens andere vraagstelling 
 
 
1.2 Televisieschermen 
 
In 2006 nemen de LCD/plasma TV’s definitief de markt over van de traditionele 
beeldbuizen. 62% van de verkochte toestellen heeft een LCD/Plasma scherm (in 
2005 was dit nog 36%!). De omzet van de LCD/plasma TV nam toe van 639 miljoen 
naar 1,1 miljard euro. Dit is een stijging van 71%! (bron: Fiar).  
 
De penetratie van plasma- of LCD schermen is nog bescheiden, maar neemt snel toe. 
In 2006 heeft 11% van de huishoudens een plasma –of LCD scherm op het meest 
gebruikte toestel. In de eerste helft van 2007 is dit gestegen tot 17%. In rond de 
0,2% van de huishoudens wordt er via een projector naar de televisie gekeken. In de 
eerste helft van 2007 is dit 0,1% (bron: SKO). 
 
Naast de veranderingen op technisch gebied, is de grootte van het scherm van 
belang. In 2005 was iets meer dan een derde van de verkochte televisietoestellen 
een TV met een beelddiameter van maximaal 58 cm (de allerkleinste beeldbuizen). 
In 2006 was dit gedaald naar iets minder dan een kwart. De beeldbuizen die aan 
populariteit winnen zijn met name de beeldbuizen met een beelddiameter van 81 cm 
(32 inch modellen).  De verkoopaantallen van dit model beeldbuis liggen in 2006 drie 
keer zo hoog als in 2005. Hiermee heeft de 32 inch beeldbuis het grootste aandeel in 
zowel de verkoopaantallen als de marktwaarde (bron: Fiar).  
 
In de eerste helft van 2007 heeft 52% van de huishoudens een basistoestel van 
normale afmeting (4:3). In 43% van de huishoudens is het basistoestel een 
breedbeeld televisie (16:9) (bron: SKO). 
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Een andere belangrijke trend op het gebied van televisieschermen heet high 
definition television (HDTV). High definition TV, is een verzamelnaam voor meerdere 
beeldformaten die een hogere resolutie hebben dan die van standaard PAL/NTSC 
televisie. Het is digitale televisie met een hoge kwaliteit beeld en geluid. Het 
vertekent niet en de kijker ziet geen lijntjes en puntjes op het scherm. Voorwaarde is 
wel dat de uitzendingen in HDTV-techniek zijn opgenomen en worden uitgezonden, 
hetgeen nog maar zeer beperkt het geval is. Verwacht wordt dat het aanbod van 
HDTV ook maar langzaam toeneemt vanwege de hoge kosten. Kesselaar, hoofd van 
technologie van de NOS verwacht (in NRC.next) dat de publieke omroepen in Europa 
niet voor 2012 overschakelen op HDTV. De commerciële omroepen hebben ook nog 
geen haast met het overschakelen op HDTV. Vergeleken met de Verenigde Staten en 
Japan lopen we in Europa achter met de uitzendingen in HD formaat. In de Verenigde 
Staten kijken meer dan 11 miljoen mensen naar HDTV uitzendingen. 

In 2006 waren 7 van de 10 verkochte platte TV’s HD ready (in 2005 was dit nog 
30%). Ook Full HD TV doet zijn intrede op de markt. Full HD TV is een verbeterde 
variant van HD TV en heeft een resolutie van 1920 x 1080 pixels. In 2006 werden er 
meer dan 9.000 televisies verkocht die Full HD waren. Uitzendingen via de kabel in HD 
zijn niet Full HD en zullen dit ook niet zo snel worden omdat de bandbreedte van de kabel dit 
(nog) niet aankan. Via glasvezel zou dit overigens wel kunnen. HD DVD en Blueray DVD zijn vaak 
wel in Full HD opgenomen en dit kan dan ook met een compatible HD-DVD/BLURAY DVD speler 
in Full HD worden bekeken. Naast Full HD TV is men ook al bezig met de opvolger van 
HD TV, namelijk Ultra HD TV waarbij de resolutie nog veel hoger ligt, 33 miljoen 
pixels (7.680 x 4.320 pixels). Mogelijk geeft het EK Voetbal in 2008 opnieuw een 
boost aan HD TV. 

Sony gaat een Play TV op de markt brengen. Play TV wordt een accessoire voor de 
PlayStation 3 die van de Playstation naast TV ontvanger ook een PVR (personal 
videorecorder) maakt. Opgenomen programma’s kunnen worden overgezet op de 
PSP en kunnen overal worden bekeken. Het apparaat bevat bovendien een dubbele 
tuner, zodat gelijktijdig naar een programma kan worden gekeken terwijl een ander 
programma wordt opgenomen. De uitrol zal begin volgend jaar van start gaan (bron: 
Games Convention te Leipzig).
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LCD-schermen (Liquid Cristal Display) zijn 'passieve' toestellen. Dat wil zeggen dat 
ze zelf geen licht uitstralen, in tegenstelling tot gewone beeldbuizen van TVs. In een 
kleuren lcd-scherm heeft men alles verdeeld in microscopisch kleine segmenten per 
kleur. Men plaatst een gekleurde laag met de drie basiskleuren (rood, groen en 
blauw) per pixel vooraan het lcd-scherm maar achter het glas. Om snel de benodigde 
elektrische velden te kunnen genereren voor het manipuleren van de vloeibare 
kristalmoleculen, moet men de elektrische bron dicht bij het liquid crystal segment 
brengen. Dat kan met behulp van een transistor voor elk lc-kleurelement. Ziedaar, 
het TFT-scherm (TFT = Thin Film Transistor) is geboren. TFT is een term die ook 
vaak bij computerschermen wordt gehanteerd.  
 
 
 
Een plasmascherm is opgebouwd uit minuscule tubes die gevuld zijn met gas 
(vergelijk met een TL buis). Door hier energie (stroom) aan toe te voegen ontstaat 
plasma. Plasma is instabiel en geeft opgenomen energie af in de vorm van een 
ultraviolette lichtstraal (foton). Afhankelijk van de fosforescerende laag op de tube 
wordt het ultraviolette licht omgezet in zichtbaar licht met de bekende rode, groene 
en blauwe kleuren. De kracht van de stroom bepaalt de helderheid. In een pixel zijn 
drie tubes opgenomen om de drie kleuren in meerdere of mindere helderheid te 
produceren. De pixel zelf krijgt hierdoor al een eigen kleur. 
NB. HDTV kan gecombineerd worden met plasmaschermen.  
 
 

 
Bij HDTV uitzendingen wordt gebruik gemaakt van beelden met een resolutie van 
1280x720 pixels (HD Ready) of 1920x1080 pixels (Full HD). Dat laatste formaat 
bevat exact vijf maal meer beeldinformatie dan de in Europa gebruikelijke standaard 
PAL-TV, wat met een resolutie van 720x576 werkt (720 punten in 576 lijnen) werkt. 
In de USA wordt met de zogenaamde NTSC standaard gewerkt, dat minder lijnen 
gebruikt, waardoor de kwaliteitsstap naar HDTV groter is. 

Full HD TV heeft 1920x1080 pixels en is progressief. Dit wil zeggen dat het gehele 
beeld in één keer getekend wordt en is hierdoor rustiger en minder vermoeiend om 
naar te kijken.  
 
De ontwikkeling staat echter nog niet stil. Inmiddels is de zogenaamde Ultra High-
Definition TV technisch beschikbaar. Het scherm heeft een resolutie van 7.680 bij 
4.320 waardoor er 33 miljoen pixels op je scherm worden getoond. Dat zijn er 
zestien keer meer dan de hoogste resolutie van een HDTV.  
 
HDTV moet altijd via een digitaal kanaal gedistribueerd/ontvangen worden en voor 
het daadwerkelijke gebruik is een decoder is dan ook noodzakelijk. 
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1.3 Teletekst en videorecorder 
 
In 2006 beschikt 92% van de Nederlandse huishoudens over een toestel met 
teletekst. Ook in de eerste helft van 2007 blijft dit percentage staan op 92%. Ervan 
uitgaande dat alle nieuwe toestellen beschikken over teletekst en dat ook bij digitale 
ontvangst teletekst vaak een beschikbare optie is, is het eind van dit bijzondere 
medium nog niet in zicht.  
 

Tabel 2: bezit teletekst 

JAAR TELETEKST 
1990 46% 
1991 53% 
1992 60% 
1993 63% 
1994 70% 
1995 75% 
1996 79% 
1997 82% 
1998 87% 
1999 87% 
2000 89% 
2001 90% 
2002 90% 
2003 
2004 

91% 
92% 

2005 93% 
2006 92% 

  1e helft 2007 92% 
Bronnen: KLO (1988 - 2001), SKO (2002 – 1e helft 2007) 
 
Uit onderzoek blijkt ook dat teletekst nog steeds zeer populair is: 91% van alle 
Nederlanders kijkt regelmatig naar teletekst (12,3 miljoen mensen van 13 jaar en 
ouder). Vrijwel iedereen kijkt via de televisie naar teletekst (98%). Een derde van de 
Nederlanders kijkt ook wel eens via internet naar de teletekst. Slechts een enkeling 
kijkt alleen via internet naar teletekst. Teletekst wordt gezien als een actueel, prettig 
en vertrouwensgevend medium (bron: RTL Nederland). 
 

Grafiek 2: bezit/aansluiting videorecorder 
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*gewijzigde vraagstelling: “vcr in huishouden aanwezig” gewijzigd in  “vcr op televisie aangesloten”  
Bronnen: KLO (1988 - 2001), SKO (2002 – 1e helft 2007) 
 
In 2007 neemt het aantal videorecorders opvallend af; in 45% van de huishoudens is 
een videorecorder op een televisie aangesloten. In 2006 was dit nog 62% en in 2005 
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70%. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in 2005 de vraagstelling is gewijzigd: 
voorheen werd gevraagd naar bezit videorecorder, terwijl nu gevraagd wordt of er 
een videorecorder op een televisie is aangesloten. Deze wijziging zal de daling ietwat 
versterkt hebben, maar feit blijft dat de videorecorder terrein verliest.  
 
 
1.4 DVD-  en Hard Disk Recorders 
 
Een groot aantal videorecorders niet meer wordt vervangen. De dalende lijn in het 
aantal aangesloten videorecorders wordt namelijk niet meer veroorzaakt door de 
vervanging van videorecorders door dvd-spelers of HDR. De stijging van het aantal 
dvd-spelers/HDR bedraagt nog slechts enkele procenten per jaar en nadert haar 
verzadiging op een niveau van 85%-90%. Dit ligt wel hoger dan de videorecorder 
ooit gehaald heeft. 
 

Grafiek 3: bezit DVD-speler en DVD-recorder 
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Bronnen: KLO (2001), SKO Establishment Survey (2002 – 1e helft 2007) 
 
 
Het aantal dvd-spelers neemt af van 69% in 2006 naar 60% in de eerste helft van 
2007. Dit zien we ook terug in de verkoopcijfers. Zowel qua volume als omzet neemt 
de verkoop van DVD-speler met ongeveer 20% af. 
 
De verkoop van DVD-recorders neemt echter sterk toe. In 2006 zijn er 432.000 
DVD-recorders verkocht. Van de verkochte DVD-recorders is 70% voorzien van een 
ingebouwde harddisk. Dit is goed voor 83% van de omzet. Ook de verkoop van 
portable DVD-spelers neemt toe (118.000 stuks in 2006).  
 
Het aantal HDRs ligt nu bijna op 10% van de huishoudens en dit getal stijgt snel. 
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VCR: video cassette recorder. De klassieke recorder die met analoge banden werkt. 
Voor opnames moeten vaak zender, begintijd, eindtijd en datum worden ingevoerd, 
waardoor het opnemen voor velen te ingewikkeld is.  
 
DVD speler: DVD staat voor Digital Versatile Disc. Een DVD speler werkt dus altijd 
met een los schijfje. Net als een CD heeft een DVD een doorsnede van 8 of 12 cm. 
Doordat DVD een grotere dichtheid heeft past er veel meer informatie op een DVD 
dan op een CD. Een CD kan maximaal ca. 800 MB aan gegevens bevatten, terwijl de 
maximale opslagcapaciteit van DVD 17,4 GB is.  
 
DVD recorder: idem, maar deze kan ook opnemen. 
 
HDR: Digital video recorder of Hard Disc Recorder. Deze onderscheidt zich van de 
analoge video recorder door het gebruik van een harde schijf. Deze harde schijf kan 
in omvang verschillen, maar geeft in de praktijk ruimte om tientallen films of andere 
programma's op te slaan. Een HD recorder is flexibeler in gebruik dan de DVD 
recorder en heeft een veel grotere opslag capaciteit. Meestal is aan de HDR een EPG 
(electronic program guide) gekoppeld, waarmee het programma-aanbod op het 
scherm kan worden getoond en programma’s makkelijk kunnen worden opgenomen 
door er op te klikken. 
 
PVR: Personal video recorder. Hetzelfde als de DVR, maar in het algemeen 
geassocieerd met de apparaten zoals TIVO die intelligenter zijn in het opnemen. 
Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een uitgebreide EPG, waarin bijvoorbeeld op 
genre of acteur geselecteerd kan worden. In de praktijk worden de termen DVR en 
PVR vaak door elkaar gebruikt. 
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2 ANALOGE EN DIGITALE TELEVISIE 
 
2.1 Ontvangst technieken televisie 
 
Langzaamaan verliest de analoge ontvangst terrein aan de digitale aanbieders. Het 
percentage traditionele analoge kabelaansluitingen is gedaald van 84% naar 80%. 
Het aantal digitale aansluitingen via de kabel groeit van 7% naar 12% in de eerste 
helft van 2007. 
 

Grafiek 4:  ontvangst televisiesignalen 
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Bron: SKO (2006 – 1e helft 2007) 
 
 
2.2 Aanbieders van kabeltelevisie 
 
We zien dat televisie doorgifte nog steeds door de kabelaars wordt gedomineerd. Wie 
zijn nu de belangrijkste spelers in de kabelmarkt? In onderstaand overzicht zien we 
wie de grootste aanbieders zijn, te weten UPC, @home, Casema, Multikabel en Delta 
Kabelcomfort. 
 
De kabel-ondernemingen concentreren zich steeds meer. De grootste 
aanbieder/marktleider is momenteel “Zesko Holding” (Casema, Multikabel  en 
@Home). Als we kijken naar het aantal abonnees van de verschillende 
kabelaandbieders zien we onderstaande verdeling. Zesko vormt de grootste 
aanbieder van televisiediensten. Gezamenlijk zorgen ze voor 3,5 miljoen huishoudens 
de kabel televisiediensten. UPC met in totaal 2,2 miljoen huishoudens is de andere 
grote speler in de kabelmarkt. 
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Grafiek 5: Marktaandelen kabel-maatschappijen 
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Bron: VECAI 
 
 
2.3 Digitale televisie in Nederland 
 
Zoals gezegd neemt het aantal digitale aansluitingen toe. In 2006 was het 
percentage digitale ontvangst 25%, dit neemt in de eerste helft van 2007 verder toe 
tot 31%.  
 
De drie kabelaanbieders van Zesko zijn samen goed voor 500.000 digitale 
aansluitingen. Een andere grote kabelaanbieder is UPC met 500.000 abonnees op 
digitale televisie. UPC is biedt ook interactieve televisie aan. 
 

Grafiek 6: ontwikkeling digitale ontvangst televisiesignalen  
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Digitale Televisie 
Wanneer we spreken over digitale televisie bedoelen we het digitaal aanbieden van 
het televisiesignaal en niet een digitaal televisietoestel. Vaak worden deze termen 
door elkaar gebruikt, wat voor de nodige verwarring kan zorgen. Om digitale televisie 
te kunnen ontvangen is een decoder nodig die het digitale signaal geschikt maakt 
voor de televisie. Bij de decoder hoort meestal ook een smartcard, waar de 
persoonlijke gegevens van de abonnee opstaan. Via deze smartcard weet de decoder 
voor welke zenders betaald is. Men moet dus ook een abonnement afsluiten. Een 
digitaal televisiesignaal (DVB, Digital Video Broadcasting) biedt een betere kwaliteit 
voor beeld en geluid, ook op de huidige, traditionele analoge toestellen. Daarnaast is 
het mogelijk een veel groter zenderpakket te ontvangen.  
 
 
In een flink aantal huishoudens bestaan naast elkaar een zowel analoge als digitale 
ontvangst. Van alle digitale TV huishoudens kijkt ruim de helft altijd via de decoder, 
de andere helft kijkt ook nog analoog (bron: Ernst & Young). Redenen voor het 
analoog TV kijken door digitale TV huishoudens zijn onder andere dat de kijkers 
simpelweg vergeten de decoder aan te zetten, dat digitale TV storingsgevoelig is, het 
vervelend is meerdere afstandsbedieningen te gebruiken, het kwaliteitsverschil 
tussen analoog en digitaal minimaal kan zijn of dat teletekst niet of slecht werkt bij 
digitale televisie (bron: TNS Nipo).  
 
De Elektronische Programma Gids (EPG) is een populaire feature van digitale 
televisie; 65% van de digitale TV-huishoudens maakt er gebruik van. Ook maakt 
bijna de helft van de digitale huishoudens gebruik van een extra zenderpakket. De 
video on demand  diensten zijn nog niet zo populair, ongeveer één op de tien 
huishoudens maakt wel eens gebruik van video-on demand–diensten. 87% van de 
digitale kijkers zegt dat hun kijkgedrag door digitale TV niet is veranderd. 6% zegt 
meer TV te zijn gaan kijken, terwijl 4% minder TV is gaan kijken (bron: Ernst & 
Young). 
 
 
2.4 Digitale ontvangstechnieken 
 
Er zijn verschillende digitale ontvangsttechnieken te onderscheiden: 
• schotel/satelliet 
• kabel  
• ether 
• IPTV 
• Internet/Web TV 
 
Digitale televisie wordt in 2007 met name via de digitale ontvangers van 
kabelmaatschappijen en via de schotel ontvangen (grafiek 7).   
 
Niet alle digitale ontvangsten zijn per definitie ook interactief. Digitale televisie via de 
kabel, IPTV en het glasvezelnetwerk (FTTH, Fiber To The Home) hebben in ieder 
geval de mogelijkheid voor interactiviteit. Via de satelliet/schotel en de ether is geen 
retourpad beschikbaar en dus geen mogelijkheid voor interactiviteit (zie verder ook 
paragraaf 2.5). 
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Grafiek 7: aandeel per distributieplatform in digitaal aanbod 
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Bron: Telecompaper Q1 2007 
 
 
Schotel / satelliet (DVB-S) 
Vooral in gezinnen met kinderen is een schotel populair. Het grote voordeel van de 
schotel is het enorme zenderaanbod (Canal Digitaal biedt via de Astra satelliet 
bijvoorbeeld meer dan 200 televisie-en radiozenders). Daarnaast zijn de 
abonnementskosten laag en kan de schotel worden meegenomen naar 
vakantiehuisjes e.d. Nadelig zijn de kosten voor de aanschaf van de apparatuur en 
het ontbreken van interactiviteit: het televisiesignaal wordt alleen doorgegeven. Een 
aanbieder is bijvoorbeeld CanalDigitaal. Canal Digitaal had eind 2006 ruim 700.000 
abonnees. 
 
Kabel (DVB-C) 
Bij digitale televisie via de kabel neemt men per televisie een digitale aansluiting en 
niet per huishouden. Op de overige toestellen in het huishouden kan gewoon het 
analoge signaal worden ontvangen. Wil men echter op meerdere televisies een 
digitaal signaal ontvangen dan moeten er extra decoders gekocht worden, soms met 
meerkosten voor de smartcard en soms ook met meerkosten per maand.  
 
Het voordeel van digitale televisie via de kabel is het grote zenderaanbod en de 
mogelijkheid combinaties te maken van telefonie, internet, televisie en radio door 
middel van slechts één kabel. Verder krijgt de gebruiker vaak toegang tot allerlei 
extra diensten als email, games, video on demand en een EPG. Nadelig zijn de 
aanschafkosten van de apparatuur, hoewel er in de harde concurrentiestrijd steeds 
meer met de prijzen wordt gestunt. Daarnaast is men aangewezen op de 
kabelmaatschappij die in de woonplaats haar diensten aanbiedt.  
 
Ether (DVB-T) 
Aanbieder van digitale televisie via de ether is Digitenne van KPN. Het voordeel van 
een signaal via de ether is de draadloze aansluiting, maar je hebt wel een speciale 
antenne nodig. Men kan digitale televisie ook elders dan thuis kijken (auto, caravan 
of vakantiehuisje).Daarnaast liggen de abonnementskosten voor één toestel relatief 
laag. De abonnementskosten op Digitenne van KPN zijn momenteel 6,95 euro per 
maand. Nadelig is het feit dat er maximaal 25 zenders worden doorgegeven. Ook 
hier geldt dat er geen sprake van interactiviteit is, maar er is wel een EPG 

 Televisierapport 2007 pagina 18 van 18 



beschikbaar. De afstand tot de zendmast, betonnen muren en glas in lood kunnen 
een slechte ontvangst veroorzaken. Daarnaast kan de ontvangst gevoelig zijn voor 
storing (gesloten luxaflex, verkeer dat voorbij rijdt, etc.).  
 
Tele2 heeft een deal gesloten met Digitenne. Via Digitenne kunnen abonnees via 
twee Tele2 voetbalkanalen live wedstrijden van Eredisvisievoetbal kijken.  
 
IPTV 
(Voor televisie en internet, zie ook hoofdstuk 3) 
Digitale televisie via internet, Internet Protocol Television (IPTV) is een manier om TV 
programma's aan te bieden en te ontvangen. Voor IPTV is een breedbandverbinding 
en een decoder noodzakelijk.  
 
IPTV-aanbieders die hele zenders doorgeven zijn momenteel Tele2Vision (voorheen 
Versatel) en KPN met Interactieve TV (voorheen Mine). Hierbij is ook een speciale 
decoder nodig. Tele2Vision biedt een supersnelle internetverbinding met gratis live 
Eredivisie voetbal, veel films en een volwaardig pakket aan televisiezenders. 
Interactieve TV van KPN (TV via een snelle ADSL-verbinding) wordt halverwege 2007 
onder deze nieuwe naam gelanceerd. Het basispakket van Interactieve TV bevat 
onder meer de herhalingen van Uitzending Gemist en de mogelijkheid om live 
beelden te pauzeren en films te bestellen.  
 
Internet/WebTV 
WebTV is niet hetzelfde als IPTV. Bij IPTV komt het signaal binnen via een decoder, 
de aanbieder bepaalt hierbij welk programma er binnen komt. WebTV komt gewoon 
via internet binnen en biedt een onbeperkt aantal webkanalen aan. Voorbeelden 
hiervan zijn Mediacenter van Microsoft, PCzapper en Apple TV. Een nieuwe aanbieder 
is Joost. Joost gebruikt een peer to peer techniek en maakt het daarmee mogelijk 
zonder al te zware internetverbindingen toch redelijk goede kwaliteit televisie af te 
laten spelen. 
 
 
2.5 Interactieve televisie 
 
Digitale televisie maakt interactieve televisie mogelijk, maar dit is nog lang niet altijd 
beschikbaar. Voor interactiviteit is een retourpad nodig waarmee de kijker een 
signaal kan terugsturen. Er zijn in Nederland momenteel twee grote partijen die een 
retourkanaal aanbieden. Dit is UPC claimt 515.000 interactieve abonnees te hebben 
en Tele2 125.000. Het bereik van interactieve televisie ligt dus rond de 10% van de 
huishoudens.  
 
Door de lage penetratie van interactieve aansluitingen bevindt het gebruik van 
interactieve commercials zich echter nog in de proeffase. Het land waar veel 
interactieve commercials gemaakt en uitgezonden worden is Engeland. De meeste 
ervaring met interactieve campagnes (ook wel i-ad of red-button ad genoemd), heeft 
BSkyB. Uit onderzoek van BSkyB zelf blijkt dat iets meer dan een kwart van de 8,5 
miljoen bij hen aangesloten huishoudens wel eens heeft gereageerd op een i-ad. 
Gemiddeld bleef men dan 2 minuten in de i-ad. De interactieve commercial wordt 
altijd aan het eind van een blok geplaatst zodat deze niet interfereert met andere 
commercials. Volgens BSkyB zijn deze posities grotendeels uitverkocht. 
 
In Nederland wordt er wel geëxperimenteerd met interactieve commercials. UPC 
benadert de markt actief met haar Red Button campagne. Door de BVA is een aparte 
stichting opgericht, de Stichting Interactieve Digitale Beeldscherm Communicatie 
(IDBC). Telfort, Chocomel en Holland Casino zijn vanuit de Stichting IDBC bezig met 
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de ontwikkeling van interactieve commercials voor digitale televisie. De eerste 
uitzendingen hebben dit jaar plaatsgevonden. Interactieve applicaties van de zenders 
bevinden zich ook nog in de experimentele fase.  
 
 
2.6 Televisie op de mobiele telefoon 
 
DVB-H staat voor Digital Video Broadcasting for Handheld en deze standaard maakt 
het mogelijk op GSM's of PDA's televisiebeelden te ontvangen. De Europese Unie 
heeft een aanbeveling gedaan om DVB-H als enige mobiele standaard voor Mobile TV 
in Europa te hanteren. DVB-H verschilt van de streaming kanalen die telecom-
aanbieders nu al aanbieden op hun mobiele netwerken. DVB-H is de mobiele variant 
DVB-T, de digitale televisie via de ether die door Digitenne wordt gebruikt. Hiervoor 
is geen breedbandig mobiel UMTS-netwerk nodig. Interactiviteit is echter alleen 
mogelijk met een UMTS-retourpad. Om televisie te kunnen kijken op je mobiel via 
DVB-H heb je een toestel nodig met een speciale ingebouwde ontvanger. Dit soort 
techniek wordt echter nog niet standaard in nieuwe toestellen verwerkt.  
 
KPN heeft dankzij de overname van Nozema de licentie van DVB-H in eigendom 
gekregen en zal waarschijnlijk een belangrijke rol gaan spelen bij het verder uitrollen 
van mobiele TV. Waarschijnlijk zal KPN in de eerste helft van 2008, voorafgaand aan 
de Olympische Spelen, beginnen met (tests voor) televisie op de mobiele telefoon via 
DVB-H. In Engeland is BSkyB een test begonnen waarbij de Engelse 
voetbalcompetitie Premier League via de mobiele telefoon te zien is. De content is 
hierbij gratis, maar de consument moet wel de kosten voor dataoverdracht aan de 
mobiele telefonie-aanbieder betalen.  
 
Orange en Vodafone bieden op dit moment al mobiele televisie aan: nieuws, sport en 
ontspanning. In de trein, tijdens de pauze of op het strand kunnen klanten op hun 
mobiele telefoon programma´s bekijken van de publieke omroepen en van de 
commerciële zenders. Dit gaat via het UMTS netwerk.  
 
Mobiel TV kijken is in Nederland echter nog niet populair. Hoewel 62% van de 
Nederlandse huishoudens bekend is met de mogelijkheid om live TV te kijken op een 
mobiele telefoon, heeft slechts 6% van de mobiele bellers daadwerkelijk interesse in 
live TV op de telefoon. Van de UMTS-gebruikers kijkt momenteel slechts 2% wel eens 
live TV op zijn mobiel (bron: Ernst & Young).  
 
Toch lijken de aanbieders zich hierdoor niet te laten afschrikken. Zowel de content 
als de mobiele devices moeten zich nog verder uitontwikkelen en specifiek worden 
afgestemd op de omstandigheden. Daarbij kan ook gedacht worden aan grotere 
schermen dan nu voor de mobiele telefoon gebruikt worden, maar klein genoeg om 
‘hand held’ te zijn. Ook kunnen mobiele telefoons nu al worden gebruikt om korte 
filmpjes te uploaden naar bijvoorbeeld You Tube en kunnen ze een bijdrage gaan 
vormen een belangrijke bijdrage aan user generated content. 
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3 TELEVISIE EN INTERNET 
 
 
3.1 PC-bezit 
 
Het PC bezit groeit gestaag door. In de eerste helft van 2007 bezit 8 op de 10 
huishoudens een PC. Dit betekent wel dat er in 20% van de huishouden nog geen 
computer thuis aanwezig is. Op demografisch niveau bestaan nog grote verschillen: 
vooral huishoudens met kinderen zijn in het bezit van een PC (93%). Verder is 
sociale klasse een belangrijke determinant van PC-bezit: in 2006 heeft 88% van de 
huishoudens uit de hogere sociale klasse een PC versus 69% van de huishoudens uit 
de lagere sociale klasse. 
 

Grafiek 8: bezit personal computer 
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Bronnen: KLO (1994 - 2001), SKO (2002 – 1e helft 2007) 
 
 
3.2 Aansluiting op Internet 
 
Steeds meer Nederlanders hebben toegang tot internet. Hoeveel mensen hebben nu 
precies thuis toegang tot internet en hoe vaak wordt er door die mensen op internet 
gesurft? Volgens de STIR (Stichting Internet Reclame) is de surfpopulatie in de 
eerste zes maanden van 2007 gegroeid van 10,3 naar 10,9 miljoen mensen van 13 
jaar of ouder. Hiermee komt de surfpopulatie volgens de STIR uit op 81%. Uit cijfers 
van SKO blijkt dat in de 1e helft van 2007 meer dan driekwart van de huishoudens 
internettoegang heeft via de PC. Deze cijfers liggen dus redelijk dicht bij elkaar. 
 
In 2006 beschikt 58% over een snelle internetverbinding. Ongeveer 55% van de 
huishoudens met een snelle internetverbinding heeft een ADSL-aansluiting, de 
overige 45% doet het via de kabel (bron: SKO).  
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3.3 Televisiekijken via internet 
 
Een dienst die in het afgelopen jaar enorm is gegroeid, is het aanbieden van 
televisieprogramma’s via internet. Bijna alle omroepen bieden nu recente 
programma’s aan via hun website, meestal gratis. In verband met de uitzendrechten 
zijn dit in het algemeen programma’s van eigen productie. Voor sommige 
programma’s moet worden betaald, andere programma’s zijn gratis.  
 
Uit cijfers van SKO blijkt dat het aantal mensen dat wel eens via de PC naar de 
televisie kijkt toeneemt. In de eerste helft van 2007 is dit verder toegenomen naar 
17%. Mede naar aanleiding hiervan is SKO inmiddels gestart met het meten van het 
aantal streams dat wordt opgevraagd. Verwacht wordt dat hierover vanaf eind 2007 
gerapporteerd zal kunnen gaan worden. 
 

Grafiek 9: via personal computer televisie kijken 
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Bron: SKO (2004 – 1e helft 2007) 
 
Om de toename te illustreren van het aantal opgevraagde streams geven we hier 
cijfers van de bekende site uitzendinggemist van de publieke omroep. In januari 
2005 werden bij de Publieke Omroepen per maand rond de 1,3 miljoen streams 
opgevraagd, in januari 2006 ligt dit al iets boven de 4 miljoen streams per maand en 
in de maand december 2006 ligt het aantal opgevraagde streams zelfs op 7 miljoen 
per maand1 (bron: NPO).  
 
Om een idee te geven wat voor soort programma’s via de computer bekeken worden 
volgt hieronder een top 10 opgevraagde streams van de publieke zenders in 2006. 
De programma’s die met name via uitzendinggemist worden opgevraagd zijn 
populaire programma’s en nieuws, en programma’s die meer gericht zijn op jongeren 
zoals bijvoorbeeld Try Before You Die en de Lama’s van BNN. 

                                          
1 Dit is gemeten als pageviews op de embedded player, waardoor iedere pageview staat voor het starten 
van één stream. 
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Tabel 3: top 10 programma’s uitzendinggemist Publieke Omroep 2006 

Programma Aantal keer opgevraagd in 
2006

1 De Lamas 2.368.090
2 Boer zoekt vrouw 1.302.263
3 Onderweg naar morgen 1.298.668
4 journaal 1.035.459
5 sinterklaasjournaal 694.022
6 try before you die 449.334
7 nos politiek 24 366.598
8 koefnoen 355.612
9 nova 331.426
10 katja vs de rest 319.530  
Bron: NPO 
 
De bereikscijfers van de programma’s via internet zijn momenteel nog betrekkelijk 
klein in verhouding tot het bereik via live televisie, maar al substantieel genoeg om 
internettelevisie als advertentiekanaal in te schakelen. Het aantal commercials bij 
internetprogramma’s begint dan ook toe te nemen en de verwachting is dat dit nog 
maar het begin is van een sterke doorbraak in de komende vijf jaar. 
 
 
3.4 User Generated Content: YouTube 
 
YouTube lijkt inmiddels algemene bekendheid te genieten. Het is hét voorbeeld van 
user generated content: consumenten publiceren hun eigen video’s en foto's, maar 
ook recensies, weblogs, recepten, etc. Op zichzelf is UGC niets nieuws. Gedrukte 
blaadjes zijn al zo vaak verspreid. Nieuw is echter dat de individuele UGC verzameld 
wordt op centrale distributieplaatsen, zodat deze portals bijzonder groot kunnen 
worden. 
 
YouTube is een website waar gebruikers kosteloos videofilms kunnen uploaden, 
bekijken en delen. De website is in februari 2005 opgericht door voormalige 
medewerkers van PayPal. Momenteel is de website eigendom van Google Inc. De 
website is immens populair en dagelijks worden er miljoenen filmpjes bekeken. In 
mei werden er 1,7 miljard video’s aangeklikt. Het best bekeken filmpje is al bijna 50 
miljoen keer bekeken. YouTube telt inmiddels meer dan 8,4 miljoen filmpjes.  
 
Er is ook kritiek op de website aangezien er veel illegaal beeldmateriaal met 
auteursrecht te zien is. In maart 2006 is er een upload beperking ingevoerd, 
waardoor filmpjes langer dan 10 minuten niet meer ge-upload kunnen worden. 
Hierdoor is het niet meer mogelijk om hele televisieprogramma’s te uploaden. In de 
praktijk worden televisieprogramma’s echter in delen opgesplitst zodat er nog steeds 
veel televisieprogramma’s via YouTube te bekijken zijn. Sinds de overname door 
Google worden steeds meer rechtzaken aangespannen tegen de website voor het 
illegaal vertonen van beeldmateriaal. Andere bedrijven, waaronder bijvoorbeeld BBC 
sluiten juist contracten af met YouTube om hun videoclips te laten vertonen op de 
website. 
 
Inmiddels is YouTube bezig met reclame rondom de videofilmpjes. Als een bezoeker 
een video aanklikt, verschijnt er na 15 seconden onderin het beeld een advertentie. 
De advertentie verdwijnt automatisch weer na 10 seconden. Als de kijker echter op 
de advertentie klikt dan vult het reclamefimpje het gehele beeld. Als het 
reclamefilmpje is afgelopen keert de gebruiker terug naar de originele video. De 
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reclame is vooralsnog alleen door gebruikers in de VS te zien. Maar het lijkt erop dat 
na een livetest van één dag de advertenties alweer van de site verdwenen zijn.  
Google zou adverteerders 20 dollar in rekening brengen voor elke duizend keer dat 
hun reclamefilmpje is aangeklikt (Volkskrant 23 augustus 2007). De inkomsten van 
deze reclame worden gedeeld met de maker van het filmpje.  
 
De berichten die hierover verschijnen lopen echter een uiteen. Er wordt gemeld dat 
er gewerkt wordt aan een systeem waarbij voor een volledig zelfgemaakt filmpje een 
vergoeding betaald wordt, wanneer de bijgevoegde reclame een bepaald aantal keer 
bekeken is. Voorwaarde is wel dat het filmpje volledig zelfgemaakt is en dat er dus 
geen copyright op rust (bron: wikipedia). Volgens het ANP wil Google juist alleen 
advertenties plaatsen op filmpjes van officiële leveranciers. Ze zullen niet te zien zijn 
bij de talloze amateurvideo’s..  
 
Een van de nieuwste ontwikkelingen zijn digitale camera’s waarop speciaal voor 
YouTube geoptimaliseerde beeldresolutie en kwaliteit ingesteld kan worden. Bij deze 
camara’s zit speciale software waarmee de filmpjes heel gemakkelijk kunnen worden 
overgezet naar internet. 
 

De Casio Exilim Card EX S880 met YouTube   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In juli 2007 is de mobiele YouTube site operatief geworden. Op mobiele telefoons 
met snel internet (UMTS of HSDPA) kan rechtstreeks verbinding gemaakt worden 
met deze site (zie: www.m.youtube.com). De filmpjes worden opnieuw gecodeerd in 
een gsm-vriendelijk 3gp-formaat, waardoor filmpjes zowel kunnen worden geupload 
als bekeken.  
 
Naast de mobiele YouTube is Google bezig om een zakelijke versie van YouTube te 
maken, bijvoorbeeld als platform voor scholing binnen bedrijven. 
 
 
3.5 Peer-to-peer televisie 
 
Peer-to-peer televisie, ook wel p2p TV genoemd, is het delen van bestanden en 
informatie binnen een netwerk. Het bestand wordt in stukjes gehakt en verdeeld over 
de verschillende gebruikers. Iedereen leent een brokje van een andere gebruiker 
totdat het hele bestand compleet is. Een voordeel van een dergelijk netwerk is dat er 
geen dure servers en dure bandbreedtes meer nodig zijn. Op deze manier kan 
iedereen voor weinig geld een televisiestation toegankelijk maken. Er zijn (nog) geen 
distributiekosten en ook aan de kabelaars hoeven andere partijen geen doorgifte 
kosten te betalen.  
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Software waarmee beeldmateriaal peer-to-peer kan worden uitgewisseld is 
bijvoorbeeld “Tribler”. De software is een soort browser die de kennis over wat je 
zoekt en de programma’s die je kijkt deelt met andere gebruikers. Tribler is in 
gesprek met enkele grote partijen (waaronder de NPO) om de software te lanceren 
(bron: adformatie).  
 
Naast Tribler is er nog een andere speler in de markt voor p2p televisie: Joost. Joost 
is opgezet door de ontwikkelaars van muziekruilprogramma Kazaa en 
internetbelbedrijf Skype, Niklas Zenstrom en Janus Friis. Joost maakt ook gebruik 
van de peer-to-peer techniek en biedt gratis software aan, waarmee PC’s en met 
internet uitgeruste televisies TV-programma’s kunnen ontvangen van leveranciers 
waarmee Joost een deal heeft gesloten. Joost sluit alleen distributiecontracten af met 
professionele programmamakers zoals Endemol, het Amsterdamse Theater Boom 
Chicago en Viacom. Kijkers kunnen de content niet opslaan. Er wordt verdiend aan 
de advertising. Joost deelt de inkomsten met de aanbieders. 
 
De BBC heeft iPLayer gelanceerd, een on-demand televisiedienst waarbij via internet 
naar BBC programma’s kan worden gekeken. Per week kan er 400 uur 
programmering worden gedownload en sommige programma’s kunnen tot 30 dagen 
worden bekeken. IPLayer is voorzien van een vorm van kopieerbeveiliging (DRM) om 
te verhinderen dat de uitzendingen worden gedupliceerd en verspreid. De BBC maakt 
bij deze service ook gebruik van een peer-to-peer netwerk. 
 
Het moet nog blijken in de toekomst of peer-to-peer netwerken succesvol worden. 
Het gevaar dat op de loer ligt is dat als de peer-to-peer netwerken meer gebruikt 
worden er een behoorlijke aanslag op het open netwerk waarover al het 
internetverkeer loopt wordt gepleegd. Het bekijken van een uur video wordt geschat 
op 250 megabyte. De kans bestaat dat internetproviders geld gaan eisen om zulke 
grote stromen beeld door te geven. 
 
 
3.6 Triple Play & Multi Play 
 
De marketing term ‘triple play’ is bij het grote publiek nooit echt aangeslagen. Triple 
play staat voor eenzelfde aanbieder voor televisie, internet en telefonie. Multiplay is 
de term die tegenwoordig meer gebruikt wordt. Steeds vaker zetten media-en 
communicatiebedrijven in op multiplay. De Nederlandse consument blijkt steeds 
meer open te staan voor de voordelen van het geïntegreerde aanbod van telefonie, 
internet en televisie. Met name het gemak en de prijs worden als positief ervaren. 
Nadelen zijn de complexiteit en de slechte service (bron: Pricewaterhouse Coopers).  
 
Met het samenbrengen van internet en televisie wordt het mogelijk om 
televisieprogramma’s te combineren met interactiviteit. Er bestaan diverse 
prototypes van overlays op het scherm en communicatie over de 
televisieprogramma’s met vrienden die op dat moment ingelogd zijn. De PC kan 
steeds vaker worden aangesloten op het televisiescherm en kan gebruikt worden als 
dvd-speler, harddiskrecorder, TV-tuner en als gewone computer. Op korte termijn 
worden TV’s op de markt verwacht met een ingebouwde internet-applicatie. 
 
 

 Televisierapport 2007 pagina 25 van 25 



4 TIJDBESTEDING 
 
4.1  Kijktijd 
 
De kijktijd zoals gemeten door SKO is in 2006 nog iets toegenomen tot gemiddeld 
ruim 3 uur en 15 minuten per dag. In het eerste half jaar van 2007 zien we echter 
een daling van de kijktijd. Dat wil zeggen; ten opzichte van 2006. Deze daling heeft 
drie oorzaken: 

1) in 2007 is een andere standaard voor demografie gehanteerd (de zogeheten 
gouden standaard). 

2) in het eerste half jaar van 2006 vinden twee grote evenementen plaats 
(Olympische Spelen en het WK 2006). In het eerste half jaar van 2007 zijn 
dergelijke evenementen er niet. 

3) in de eerste helft van 2007 is het opvallend warm weer (met name in april). 
Uit onderzoek van SKO blijkt dat de temperatuur van grote invloed is op de 
dagelijkse kijktijd. Vandaar dat er in de eerste helft van 2007 minder is 
gekeken dan in de eerste helft van 2006. 

Het is dus niet duidelijk hoe de kijktijd zich verder zal ontwikkelen. Om iets te 
kunnen zeggen over een toe of afname van de kijktijd hebben we gewoonweg een 
langere periode nodig. Zeker is echter dat door de invoering van de Gouden 
Standaard het kijktijdniveau structureel 4% lager zal worden gerapporteerd, dit is ca. 
8 minuten per dag. 
 

Grafiek 10: kijktijd etmaal in minuten 
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Bron: NOS/KLO (1991 - 2001), SKO (2002 - 2007) 
 
Hoe dan ook, opvallend is dat de introduktie van internet in ieder geval niet heeft 
geleid tot een daling van de kijktijd. Beter is het om te concluderen dat het 
schermengebruik in het algemeen toeneemt. Dit leidt wel tot de vraag waar deze tijd 
vandaan komt. Eén van de antwoorden is dat met name media steeds vaker 
tegelijkertijd worden gehanteerd, multitasking. Voor adverteerders is dit nogal 
relevant. Enerzijds biedt multitasking ruimte voor extra exposure en kruisbestuiving, 
anderzijds zou multitasking ten koste kunnen gaan van de aandacht voor ieder 
medium apart. Om die reden zou single tasking gebruik juist beter zijn. In het 
Tijdbestedingsonderzoek van SPOT is dit verschijnsel nog eens goed onder de loep 
genomen. 
 
 
4.2  Single tasking 
 
Uit het Tijdbestedingonderzoek van SPOT blijkt dat gemiddeld tweederde van de 
kijktijd single tasking is. Er worden dan dus geen andere activiteiten tegelijkertijd 
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uitgevoerd. Bij andere media is de aandacht verrassend lager. Het tijdschrift wordt in 
39% van de leestijd single tasking gelezen, de krant wordt in 32% van de leestijd. 
De overige leestijd combineert men met andere media of andere activiteiten.  
 

Grafiek 11: Aandeel single tasking gebruik van diverse media  

7%

32%

33%

39%

45%

64%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

radio luisteren

krant lezen

bellen mobiel

tijdschrift lezen

surfen op internet

tv kijken

 
Bron: SPOT Tijdbestedingsonderzoek 2006 
 
De hoeveelheid aandacht die een bepaalde activiteit krijgt is echter niet over de hele 
dag gelijk. De aandacht voor televisie loopt op in de loop van de dag om na 23 uur 
weer af te nemen. Op prime time loopt de aandacht voor televisie het sterkst op. 
Tussen 20.00 en 23.00 uur wordt driekwart van de kijktijd met volle aandacht naar 
televisie gekeken.’s Ochtends tijdens het ontbijt doet men het meest naast het 
televisiekijken, dan is de verhouding omgedraaid: een derde kijkt alleen TV, 
tweederde doet er andere dingen naast.  
 

Grafiek 12: Aandeel TV kijken zonder andere activiteiten per dagdeel 
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4.3  Multitasking 
 
Gedurende 36% van de kijktijd is men bezig met andere activiteiten naast TV-kijken. 
Welke activiteiten worden er nu gecombineerd met televisiekijken? Het blijkt dat TV 
kijken met name gecombineerd wordt met eten (8%), huishoudelijk werk (4%) en 
persoonlijke verzorging (3%). Als we kijken naar lezen dan zien we dat rond een 
kwart van de leestijd van tijdschriften (27%) en kranten (23%) wordt gecombineerd 
met televisiekijken.  
 

Tabel 4: volume van gecombineerde activiteiten 

Activiteiten tegelijk met: minuten aandeel

TV Kijken 144
eten 11 8%
huishoudelijk werk 5 4%
persoonlijke verzorging 4 3%
verzorging van kinderen 4 3%
surfen 4 2%
Surfen 22
e-mailen 4 20%
TV kijken 4 17%
radio luisteren 2 7%
chatten/MSN 1 6%
eten 1 6%
Spelcomputer op PC 10
TV kijken 2 17%
e-mailen 1 10%
surfen 1 8%
radio luisteren 1 5%
huishoudelijk werk 1 5%
Krant lezen 16
TV kijken 4 23%
eten 4 22%
radio luisteren 3 18%
persoonlijke verzorging 1 6%
muziek luisteren 1 4%
Tijdschrift lezen 6
TV Kijken 2 27%
radio luisteren 1 12%
eten 1 10%
krant lezen 1 8%
bellen via een vaste telefoon 0 7%
Boek lezen 10
TV kijken 1 13%
radio luisteren 1 6%
eten 0 3%
krant lezen 0 3%
muziek luisteren 0 2%
slapen/in bed 1 9%  
Bron: SPOT Tijdbestedingsonderzoek 2006 
 
Het multitasken is niet alleen het domein van jongeren. De mate van multitasken en 
de combinatie van activiteiten hangt meer af van de levensomstandigheden. 
Alleenstaanden van 30-40 jaar en vooral van 40-50 jaar, multitasken ook relatief 
veel.  
 
Jongeren multitasken wel anders dan volwassenen. Ze combineren vaker surfen en 
e-mailen met andere activiteiten. Maar ze zijn juist meer dan volwassen 
geconcentreerd in de weer met de spelcomputer, tijdschriften lezen, chatten, bellen 
en muziek luisteren.  
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4.4  Convergentie 
 
Onder convergentie wordt verstaan het steeds meer in elkaar schuiven van de 
media. De nieuwste technieken, digitalisering en internet maken dat mogelijk. 
Consumenten maken gebruik van nieuwe devices voor klassieke media, bijvoorbeeld 
radio luisteren via internet, televisiekijken via de computer en televisiekijken op je 
mobiele telefoon. Omgekeerd vormen de nieuwe technieken de basis voor innovaties 
in de mediacontent.  
 
Hoe vaak wordt nu van deze nieuwe ontvangsttechnieken gebruik gemaakt? 
Hieronder vindt u een overzicht waarin per medium de tijd staat vermeld welk toestel 
is gebruikt. Daarbij is ook te zien welk percentage van de gebruikstijd op het 
klassieke apparaat is gerealiseerd. Voor televisie is dat 95%, voor internetten 98% 
(op de PC) en voor gamen 90% (op de PC).  
 

Tabel 5: Gebruik nieuwe ontvangst technieken 

Gebuik nieuwe ontvangsttechnieken in minuten per dag (20-65 jaar)

televisie radio muziek bellen internetten gamen
televisietoestel 143 1 1 0 0 1
computerscherm 3 1 3 0 42
mobiele telefoon 1 1 0 2 0 0
een ander apparaat 2 1 1 0 1 0
radiotoestel 34
cd-speler, MP3-speler, platenspeler, cassettes 8
vaste telefoon 7
draagbare spelcomputer 0

totaal 150 38 12 10 43 1

% op hoofdmedium 95% 88% 66% 73% 98% 90%

10

1

 
Bron: SPOT Tijdbestedingsonderzoek 2006 
 
De convergentie staat dus vanuit het perspectief van de consument nog in de 
kinderschoenen. De vraag is vooral wanneer en hoe snel de nieuwe technieken voor 
een substantieel deel aangewend gaan worden bij de ontvangst, c.q. het gebruik. Wij 
verwachten vooral ontwikkelingen bij televisie kijken op de computer en omgekeerd, 
internetten op het televisietoestel. Onder dit laatste kan ook worden verstaan de 
ontvangst van televisiekanalen via internet welke op het televisietoestel worden 
bekeken. 
 
4.5  Uitgesteld kijken 
 
Een van de nieuwe apparaten op de televisiemarkt is de harddiskrecorder. Er klinken 
geluiden dat harddiskrecorder bezitters massaal uitgesteld gaan kijken. Als we echter 
de huidige cijfers bezien over het gebruik van de harddiskrecorder, blijkt dat slechts 
10% van de kijktijd uitgesteld kijken is. Dit niveau wordt met een zekere marge ook 
geconstateerd in Engeland en de VS. De voorspelling dat het bezit van de HDR zou 
leiden tot meer dan de helft kijken naar opgenomen programma’s, zoals TIVO 
destijds concludeerde, is dus niet uitgekomen.  
 
Momenteel heeft 9% van de Nederlandse huishoudens een harddiskrecorder. Die 
twee cijfers gecombineerd leidt tot de conclusie dat op dit moment het aandeel van 
harddiskrecorder gebruik op de totale kijktijd is ongeveer 1% is. Overigens is SKO 
ook op dit punt inmiddels gestart met het meten en zal het uitgesteld kijken per 1 
januari 2008 in de kijktijd worden opgenomen.  
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4.6  Televisiekijken op het werk 
 
Op het werk worden ook verschillende media gebruikt. We zien dat met name 
internet (52%) en radio (48%) veel gebruikt worden op het werk. Ruim een kwart 
leest een dagblad en 12% leest een tijdschrift op het werk.  
 
Bijna een kwart kijkt ook dagelijks televisie op het werk. Dit is interessant, omdat 
deze cijfers niet gemeten worden in het Kijkonderzoek van SKO, dat (in tegenstelling 
tot de bereiksmetingen van de andere genoemde media) alleen het in huis kijken 
meet. 
 

Grafiek 13. Bereik per dag van media tijdens het betaalde werk 
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Bron: SPOT Tijdbestedingsonderzoek 2006 
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5 TELEVISIERECLAME 
 
 
5.1 Bestedingen 
 
In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de netto bestedingen voor 
televisiereclame van 1990 t/m 2006 weergegeven. Vrijwel ieder jaar nemen de 
bestedingen toe, uitgezonderd 1996 en 2001. In 2006 liggen de bestedingen voor 
televisiereclame op 797 miljoen euro. In de eerste helft van 2007 zijn de netto 
bestedingen voor televisiereclame nog verder toegenomen.  
 

Grafiek 14: Ontwikkeling uitgaven voor televisiereclame 1990-2006 (x mln euro’s)                                                
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Bron: 1990-1998: VEA, 1999-2006: SPOT 
 
 
5.2 Adverteerders en merken 
 
In deze paragraaf wordt er gekeken naar het aantal adverteerders en het aantal 
merken door de tijd heen. Er zijn logischerwijs altijd meer merken dan 
adverteerders, omdat één adverteerder meerdere merken onder zijn hoede kan 
hebben. Bijvoorbeeld de KPN, die onder andere de merken Hi en Interactieve TV van 
KPN heeft. 
 
In grafiek 15 is te zien dat het aantal adverteerders op de Nederlandse markt vanaf 
1991 langzaam is toegenomen. In 2006 waren er meer dan 1.000 adverteerders 
actief. Voor 2007 verwachten we dat dit echter weer wat afneemt (in de navolgende 
grafieken zijn de cijfers voor 2007 geprognosticeerd).  
 
In 2006 een kleine stijging te zien in het aantal merken waarvoor op televisie wordt 
geadverteerd. Opvallend is dat deze stijging in 2007 verder doorzet terwijl er minder 
adverteerders aktief zijn.  
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Grafiek 15: aantal televisieadverteerders op jaarbasis 
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Bron: HMI (1991 - 2001), SKO (2002 - 2007) 
 
 

Grafiek 16: aantal merken op jaarbasis 
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Bron: HMI (1991 - 2001), SKO (2002 - 2007) 
 
 
5.3 Commercials en spots 
 
In deze paragraaf komt informatie over commercials en spots aan de orde. Het is van 
belang hier een onderscheid tussen te maken. Met een commercial bedoelen we een 
reclamefilm. Uit ons EffecTiVe onderzoek weten we dat bij een campagne gemiddeld 
drie tot vier verschillende commercials worden ingezet.  
 
Een uitzending van een commercial beschouwen we als een spot. Indien een 
commercial in een campagne bijvoorbeeld 100 keer wordt uitgezonden, spreken we 
van 100 spots. 
 
In onderstaande grafiek is te zien dat in 2006 een commercial gemiddeld meer dan 
100 keer wordt uitgezonden. In 2006 werden commercials gemiddeld iets vaker 
uitgezonden dan in 2005 (112 keer in 2006 versus 101 keer in 2005). Voor 2007 
verwachten we dat de uitzendfrequentie verder toeneemt.  
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Grafiek 17: uitzendfrequentie commercials 
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Bron: HMI (1997 - 2001), SKO (2002 - 2007) 
 
 

Grafiek 18: aantal spots (x1000) 
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Bron: HMI (1991 - 2001), SKO (2002 – 2007) 
 
Het aantal uitgezonden spots op de Nederlandse televisie is de afgelopen jaren 
gestegen tot meer dan 1,4 miljoen in 2006. In 2007 verwachten we een voortgaande 
groei tot ruim 1,5 miljoen spots. Zolang er steeds meer televisiezenders bijkomen, 
zal het aantal aangeboden spots ook blijven groeien.  
 
Bijna een kwart van de campagnes is een twincampagne, driekwart is een single 
campagne. Het aantal twincamapgnes neemt langzaamaan iets toe.  
 

Grafiek 19: singles versus twincampagnes 
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Bron: HMI (1996 - 2001), SKO (2002 - 2007) 
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In de volgende grafieken is de gemiddelde lengte van commercials opgenomen. Wij 
hebben de gemiddelde spotlengte berekend van single spots (waarbij de twinspots 
volledig, dus ook het eerste deel, buiten beschouwing zijn gelaten). De volgende 
uitkomsten zijn gevonden:  
 

Grafiek 20: spotlengte (alleen single spots, maximaal 90”) 

26,3
26,0 26,0 26,2

26,6
27,3 27,3

27,7
28,1

27,3

26,1 26,1 26,4 26,1
25,5

24,4 24,4

20

22

24

26

28

30

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 progn
2007

 
Bron: HMI (1991 - 2001), SKO (2002 - 2007) 
 
In 2000-2001 is de spotlengte gedaald van 27 à 28 naar rond de 26 seconden. In 
2005 daalt de spotlengte verder naar 25,5 seconden en in 2006 is de gemiddelde 
spotlengte nog eens een seconde korter wordt tot iets meer dan 24 seconden. De 
verwachting is dat de gemiddelde spotlengte in 2007 rond de 24 seconden 
stabiliseert. 
 
Daarnaast hebben we de totale spotlengte berekend van de twinspot (de twee 
spotlengtes opgeteld). 
 

Grafiek 21: spotlengte twinspots (totaal beide delen) 
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Bron: HMI (1991 - 2001), SKO (2002 - 2007) 
 
De gemiddelde lengte van twinspots samen ligt logischerwijs op een hoger niveau 
dan dat van de single spot. De gemiddelde lengte van twinspots schommelt een 
beetje door de tijd heen. In 2006 ligt de gemiddelde spotlengte rond de 37 
seconden. In 2007 neemt naar alle waarschijnlijkheid de spotlengte iets af, tot 36 
seconden. Door een afwijking in de meetmethode zijn de cijfers over 2002 niet 
beschikbaar. 
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5.4  Kijken naar reclame 
 
In onderstaande grafiek is te zien dat in 2006 van de in totaal 197 minuten die men 
per dag kijkt, 17 minuten naar reclame wordt gekeken. Dit zijn even veel minuten als 
in 2005. De verwachting is dat dit in 2007 gelijk blijft.  

 

Grafiek 22: aantal gekeken reclameminuten per dag 
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Bron: HMI (1991 - 2001), SKO (2002 - 2007) 
 
 
Het kijken naar reclame groeit mee met de algemene stijging van de kijktijd. Als we 
het aantal gekeken reclameminuten afzetten tegen de totale kijktijd, zien we een 
langzame stijging in de loop der jaren. Naar verwachting zal dit de komende jaren 
niet verder stijgen, maar stabiliseren rond de 9% van de kijktijd.  
 

Grafiek 23: aandeel reclame in kijktijd 
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Bron: HMI (1991 - 2001), SKO (2002 - 2007)  
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5.5 Strategie 
 
In onderstaande tabel is te zien dat de 20% grootste merken verreweg het grootste 
deel van de grp’s voor hun rekening nemen. Dit patroon was ook in de voorgaande 
jaren te zien. Zij bepalen in feite het beeld van reclame op televisie.  
 
De 20% grootste merken hebben in 2006 gemiddeld per jaar 5 flights en zijn per 
flight 5 weken actief. Gemiddeld zetten zij meer dan 4.000 GRP’s in.  
 

Tabel 6: strategiegegevens 2006 

 
 
 
Adverteerders: 

aantal 
weken 
actief 

aantal 
flights 

weken 
per 

flight 

grp’s 
per 

actieve 
week 

aantal 
grp’s 
per 

merk 
aandeel 

grp’s 
Top drie 49 2 25 364 17.846 3% 
Top tien 46 3 15 295 13.575 8% 

       
quintiles:       

20% grootste merken 27 5 5 149 4.034 71% 
tweede quintile 14 3 5 81 1.128 20% 

derde quintile 10 2 5 40 397 7% 
vierde quintile 9 2 5 10 89 2% 

20% kleinste merken 4 2 2 3 11 0% 
Bron: door SPOT bewerkte data van SKO 
 
(Bij deze analyse is een flight gedefinieerd als een periode van aaneengesloten weken waarin voor een 
merk wordt geadverteerd. In een strategie waarin om de week wordt uitgezonden (dripping), wordt in 
onze opzet – onterecht - elke week als een flight gecodeerd, zodat het aantal flights in bovenstaande tabel 
iets wordt overschat en het aantal weken per flight iets wordt onderschat. Niettemin kan dit als een goede 
benadering worden beschouwd.) 
 
Als we kijken naar de strategie in de afgelopen jaren dan zien we dat de 20% 
grootste adverteerders vanaf 1998 voor een vijftal flights per jaar kiezen.  
 

Grafiek 24: aantal flights per jaar bij de top 20% merken 
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Bron: door SPOT bewerkte data van SKO 
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De lengte van de flight is in de loop van de jaren korter geworden en ligt in 2006 
rond de 5 à 6 weken.  
 

Grafiek 25: aantal weken per flight bij de top 20% merken 
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Bron: door SPOT bewerkte data van SKO 
 
 
Het aantal grp’s per actieve week (dat wil zeggen weken waarin het merk uitzendt) is 
gestegen van 141 in 2005 naar 149 grp’s in 2006.   
 
 

Grafiek 26: aantal grp’s per actieve week bij de top 20% merken  
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Bron: door SPOT bewerkte data van SKO 
 
Het aantal flights, de aantallen weken en de grp’s per week leveren tezamen het 
totale aantal grp’s dat voor een merk wordt ingezet. In 2006 zetten de 20% grootste 
adverteerders 4.034 GRP’s per jaar in. Dit is iets meer dan in 2005, toen zette de 
20% grootste adverteerders 4.010 grp’s in. 
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BIJLAGE 1: Kerncijfers strategie  
 
 
Tabel 7: gemiddelde aantal grp’s 

Merken 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
top drie 8306 9175 9547 12377 12544 17031 12524 15444 19479 25430 23369 17846 
top tien 6756 6967 7045 8694 9058 10134 10073 10960 13200 15130 15291 13575 

quintiles:             
20% grootste merken 2092 2098 2373 2709 2736 2751 2937 3082 3582 4076 4010 4034 

tweede quintile 595 614 681 840 816 847 887 839 889 1049 1109 1128 
derde quintile 282 258 318 387 368 377 349 302 293 342 352 397 
vierde quintile 113 97 128 151 121 116 89 64 59 69 71 89 

20% kleinste merken 24 16 18 25 16 14 11 10 10 12 13 11 
             

gemiddeld 620 616 695 822 810 821 855 860 967 1110 1111 1131 
 
Tabel 8: aandeel in GRP’s  

merken 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
top drie 4% 4% 4% 4% 4% 5% 3% 4% 4% 5% 4% 3% 
top tien 9% 9% 9% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 

quintiles:             
20% grootste merken 67% 68% 67% 66% 67% 67% 69% 72% 74% 73% 72% 71% 

tweede quintile 19% 20% 20% 20% 20% 21% 21% 20% 18% 19% 20% 20% 
derde quintile 9% 8% 9% 9% 9% 9% 8% 7% 6% 6% 6% 7% 
vierde quintile 4% 3% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 

20% kleinste merken 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
             

Tabel 9: aantal weken op televisie 
merken 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
top drie 51 39 46 49 51 47 48 51 48 51 46 49 
top tien 49 44 49 47 46 46 47 48 47 47 45 46 

quintiles:             
20% grootste merken 27 27 28 29 28 26 27 27 28 28 28 27 

tweede quintile 13 13 13 14 14 14 13 13 14 14 13 14 
derde quintile 8 8 9 10 9 9 9 11 12 12 10 10 
vierde quintile 6 7 8 8 9 9 11 9 9 10 9 9 

20% kleinste merken 4 7 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
             

gemiddeld 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 13 13 
             
Tabel 10: aantal flights 

merken 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
top drie 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
top tien 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

quintiles:             
20% grootste merken 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

tweede quintile 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
derde quintile 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
vierde quintile 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

20% kleinste merken 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
             

gemiddeld 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
             
Tabel 11: aantal grp’s per actieve week 

merken 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
top drie 163 235 208 253 246 362 261 303 403 502 508 364 
top tien 138 158 144 185 197 220 214 228 282 323 343 295 

quintiles:             
20% grootste merken 77 78 85 93 98 106 109 114 128 146 141 149 

tweede quintile 46 47 52 60 58 61 68 65 64 75 86 81 
derde quintile 35 32 35 39 41 42 39 27 24 29 36 40 
vierde quintile 19 14 16 19 13 13 8 7 7 7 8 10 

20% kleinste merken 6 2 3 5 3 3 2 2 2 3 3 3 
             

gemiddeld 52 51 53 63 62 63 66 66 69 79 85 87 
             

Tabel 12: aantal weken per flight 
merken 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
top drie 26 20 15 16 26 16 16 17 16 17 15 25 
top tien 25 15 16 16 15 15 16 16 16 12 15 15 

quintiles:             
20% grootste merken 7 7 7 6 6 5 5 5 6 6 6 5 

tweede quintile 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 
derde quintile 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 
vierde quintile 3 4 4 4 5 5 6 5 5 5 5 5 

20% kleinste merken 4 7 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
             

gemiddeld 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 
Bron: HMI             
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BIJLAGE 3: Verantwoording 
 
 
In het rapport is gebruik gemaakt van diverse bronnen. Wij hebben ernaar gestreefd 
zoveel mogelijk de geschiedenis van de jaren negentig weer te geven. Echter, niet in 
alle gevallen zijn deze cijfers beschikbaar, noodgedwongen rapporteren wij in die 
gevallen dan over een kortere periode. Waar mogelijk zijn de data doorgetrokken tot 
en met 2007. 
 
Bovenal is gebruikt gemaakt van de data van SKO, de Stichting KijkOnderzoek. In 
2002 is SKO begonnen als nieuwe organisatie met een nieuwe manier van kijkmeting 
en met een nieuwe registratie van programma’s en spots en dit alles voor meer 
zenders en tijdvakken. Bij de interpretatie van tijdreeksen over meerdere jaren moet 
daarom rekening worden gehouden met een trendbreuk tussen 2001 en 2002. 
 
Voor het schrijven van dit rapport heeft SPOT verder van de volgende bronnen 
gebruik gemaakt: 
 

Algemeen 
• De Nederlandse markt voor Consumer Electronics Entertainment Jaaroverzicht 

2005-2006, FIAR 
• Establishment Survey SKO, jaarrapport 2006 en eerste half jaar 2007 
• Tijdbestedingsonderzoek 2006, SPOT 
• Convergentie monitor; The Digital Home, consumenten in de convergerende 

wereld, PriceWaterhousCoopers, 2007 
• Ernst&Young Mediabarometer, 2007 
• TNS Nipo, zendervoorkeuren, onderzoek voor de kabelraden, maart 2007 
 
Bladen 
• Adformatie 
• Volkskrant 

 
 
Websites 
• www.samenoptv.nl 
• www.nrc.next 
• www.stir.nl 

 
Telmar/Het Media Instituut en Nielsen Media Research hebben voor ons enkele 
analyses voor hoofdstuk 4 gedaan.  
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