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VOORWOORD: EEN NIEUWE REALITEIT, TV IS GROOTSTE RECLAMEMEDIUM
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Het kijkgedrag verandert, dit is niet nieuw. Alleen neemt de snelheid van de 

verandering razendsnel toe. Steeds meer videocontent wordt geconsumeerd op 

verschillende soorten schermen en het aanbod komt vanuit allerlei hoeken, met 

YouTube en Netflix als bekendste nieuwe spelers. 

De grootste veranderingen zijn zichtbaar onder jongeren. Zij weten niet beter dan 

dat videocontent “anywhere, anytime” voorhanden is. Live TV-kijken lijkt voor hen 

passé, maar niets is minder waar. Live TV-kijken blijft onmisbaar in het nieuwe TV-

ecosysteem. Dat is een van de conclusies uit het TV-Engagement onderzoek van 

onderzoeksbureau MWM2. In opdracht van SPOT voerde dit bureau een kwalitatief 

onderzoek uit onder ‘innovators’. Voor Nederlanders zit TV-kijken volledig verweven 

in de dagelijkse routine waarbij zij heel bewust kiezen voor live TV-kijken. 

Live TV-kijken zorgt voor ontspanning en versterkt het gevoel van het horen bij 

een groep en ergens over mee kunnen praten; dat geldt voor zowel ouderen als 

jongeren. De consument kijkt nog steeds het liefst TV op het TV-toestel: het huis 

is erop ingericht en het beeld is beter en groter dan op andere apparaten. 

Het kijken van online video via Youtube en Facebook wordt niet gezien als TV-kijken. 

Het effect van videoreclame op beide platformen is veel minder groot dan van 

TV-reclame. Uit recent onderzoek van het Amerikaanse Innerscope trekken 

TV-commercials viermaal zo veel aandacht als videoreclames op Facebook. 

Het mag duidelijk zijn: live-TV en het TV-toestel in de huiskamer spelen een prominente 

rol in de TV-beleving van de Nederlandse kijkers. Dat is ook belangrijk voor adverteerders. 

Want er schuilt een gevaar in de fragmentatie van kijkgedrag en het gebruik van VOD-

platforms zoals Netflix: het risico bestaat namelijk dat doelgroepen steeds moeilijker te 

bereiken zijn met een commerciele boodschap. 

Het veranderende kijkgedrag biedt ook juist kansen. Ga de uitdaging aan, wees creatief 

en durf te innoveren. Het is voor adverteerders van groot belang dat SPOT-zenders 

succesvol blijven in het bedienen van doelgroepen die relevant zijn voor de advertentie-

markt. En dat is precies de missie van SPOT en de aangesloten zenders: het effect van 

TV- en online videoreclame, in welke vorm dan ook, zo groot mogelijk te laten zijn. 

De nieuwe online videoplatforms zorgen voor een nieuwe realiteit, waarin TV-content een 

factor van belang houdt. De SPOT-zenders breiden het online aanbod fors uit onder andere 

door Multi Channel Networks en videoapps. Met ingang van 1 januari 2016 levert Stichting 

Kijkonderzoek (SKO) online kijkcijfers van TV-programma’s. Een wereldprimeur. In de loop 

van de eerste helft 2016 wordt dit uitgebreid met de live-streams, online commercials en 

web-only content (niet op TV uitgezonden). 

Dat TV-reclame succesvol is en blijft, is ook in 2015 weer aangetoond. De TV-markt mocht 

in 2015 rekenen op meer adverteerders en op meer merken dan in het jaar ervoor. De TV-

bestedingen groeiden, ondanks een lichte daling van het aantal kijkers. TV is het grootste 

reclamemedium van Nederland met een krachtige en unieke propositie: sociaal, betrouw-

baar en effectief.



MANAGEMENT SUMMARY
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• Voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis komt de economische groei in 2015 

net onder de 2%, neemt de consumptie flink toe en daalt de werkeloosheid licht. 

Tegelijkertijd is de wereld volop in beweging. De toestroom van vluchtelingen en de 

toenemende dreiging van terrorisme hebben vooral maatschappelijke gevolgen, 

maar hebben volgens het Centraal Planbureau (CPB) nauwelijks effect op de 

economie.

• De TV-reclamemarkt is in 2015 uitgekomen op € 965 mio, hetgeen een lichte 

stijging is ten opzichte van de netto bestedingen van het jaar daarvoor. 

De spotmarkt is uitgekomen op € 854 mio (+0,5%) terwijl de non-spotmarkt een 

omzet van € 111 mio (-2,7%) realiseerde. In 2014 groeide de TV-markt nog met 

6,7% onder impuls van de Olympische Winterspelen in Sotsji en het WK voetbal in 

Brazilië. Dat 2015 een gelijk niveau bereikt, toont aan dat de markt een blijvend 

vertrouwen heeft in de kracht van TV om grote groepen mensen te bereiken. 

• De economische groei en het toenemende consumentenvertrouwen zullen naar 

verwachting ook zichtbaar worden in de TV-bestedingen. SPOT is dan ook opti-

mistisch over 2016 en verwacht een groei van de TV-markt tussen de 1% en 3%.

• De drie grootste branches (retail, voedings- en genotmiddelen en persoonlijke 

verzorging) waren in de eerste helft van 2015 samen nog debet aan een daling van 

8% op hun (bruto) TV-bestedingen. Zij maakten dat echter in de tweede helft van 

het jaar meer dan goed. In voornoemde drie branches werd over heel 2015 bruto 

meer uitgegeven dan in 2014 (+3%). 

• De Nederlander keek in 2015 gemiddeld 190 minuten per dag TV (3 uur en 10 

minuten). Dat is 4,8% lager dan in 2014 waarin de kijktijd een recordhoogte haalde 

met gemiddeld 3 uur en 20 minuten. In de doelgroep 50-64 jarigen is de kijktijd gelijk 

gebleven aan 2014. In de andere doelgroepen is de kijktijd ten opzichte van 2014 

gedaald.

• Wat betreft kijkersaandeel zijn de grootste winnaars in 2015 RTL, Fox International 

Channels en SBS. Ster/NPO en de jongerenzenders van VIACOM en Disney hebben 

zenderaandeel op 6+ moeten inleveren.

• De belangrijkste kerncijfers van de TV-reclame laten zien dat het aantal adverteerders op 

TV is wederom gestegen. Dat is goed nieuws. Ook het aantal merken waarvoor TV-reclame

wordt gemaakt, nam toe. Beide grootheden stegen met respectievelijk 7% en 3%. 

• We moeten vaststellen dat het kijkgedrag verandert, mede door de opkomst en het 

gebruik van (nieuwe) VOD-diensten die aangeboden worden op online VOD-platforms. 

Het speelveld verandert en dat leidt tot fragmentatie die de mogelijkheden om grote 

doelgroepen te bereiken beperkt. 

• De nieuwe online videoplatforms zorgen voor een nieuwe realiteit, waarin TV-content  

een factor van belang houdt. De nieuwe mogelijkheden leidt ook tot een ander 

gebruik van het TV-scherm en dragen eraan bij dat de totale schermtijd (via TV-toestel, 

smartphone, tablet of PC) zal groeien. Om deze reden is SKO op 1 januari gestart met 

het meten van online video.



STABIELE ECONOMISCHE GROEI
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Figuur 1: Ontwikkeling werkeloosheid versus consumentenvertrouwen Figuur 2: Ontwikkeling economische groei versus groei consumentenvertrouwen

Het gaat weer goed met Nederland. Voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis 

komt de economische groei in 2015 net onder de 2%. Daarmee is het laatste 

kwartaal van vorig jaar het zevende opeenvolgende kwartaal waarin de economie 

groeide. De consumptie neemt  flink toe en de werkeloosheid daalt licht. Dat deze 

niet harder daalt, heeft deels te maken met de aanwas van mensen die zich 

beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt maar niet direct een baan vinden.

Tegelijkertijd is de wereld volop in beweging. De toestroom van vluchtelingen en de 

toenemende dreiging van terrorisme hebben vooral maatschappelijke gevolgen, maar 

hebben volgens het Centraal Planbureau (CPB) nauwelijks effect op de economie. 

Zo neemt de bevolking toe met 0,3% en verslechtert het overheidstekort met 0,1%. 

Belangrijker voor de economische groei zijn de sterke fluctuaties in olieprijzen, wissel-

en beurskoersen.
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STABILISATIE TV-BESTEDINGEN
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Figuur 3: Ontwikkeling TV-spot en non-spot omzet Figuur 4: Ontwikkeling TV-spot omzet in euro’s en % groei

Bron: SPOT

De TV-reclamemarkt is in 2015 uitgekomen op € 965 mio, hetgeen een lichte stijging  

is ten opzichte van de netto bestedingen van het jaar daarvoor. De spotmarkt is 

uitgekomen op € 854 mio (+0,5%) terwijl de non-spotmarkt een omzet van € 111 

mio (-2,7%) realiseerde.

In 2014 groeide de TV-markt nog met 3,3% onder impuls van de Olympische

Winterspelen in en het WK voetbal. Dat 2015 hetzelfde niveau bereikt, toont eens te

meer aan dat de markt een blijvend vertrouwen heeft in de kracht van TV om grote

groepen mensen te bereiken.
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Figuur 5: Ontwikkeling TV-spot per half jaar vanaf 2012 Figuur 6: Ontwikkeling non-spot omzet in euro’s en % groei

De TV-spotmarkt laat in de tweede helft van 2015 een groei van maar liefst 5,8% 

zien en herstelde daarmee flink ten opzichte van de tweede helft 2014 waar de 

markt met -2,0% daalde. Het omgekeerde is het geval in de eerste helft van het jaar. 

Waar dit deel in 2014 nog groeide met 6,7% daalde het eerste helft met -4,9%. Het 

lijkt er op dat de ontwikkeling van de TV-markt een grilliger verloop kent, deels 

verklaard door het economische umfeld dat zich steeds meer door onrust in de 

wereld en de diverse aandelen- en kapitaalmarkten laat leiden.

Waar de spotmarkt in 2015 groeide met 0,5% daalde de non-spotmarkt met -2,7%. 

Als je de ontwikkeling van de non-spotmarkt over de jaren heen bekijkt, lijkt hier zich 

een patroon af te tekenen waar de sponsors in de even (sport)jaren meer investeren 

in branded content dan in oneven (niet-sport)jaren. 



VOORUITZICHTEN 2016

T V  J A A R R A P P O R T  2 0 1 5 08

Figuur 7: Ontwikkeling economische groei versus groei TV-bestedingen

Volgens het CPB zal de Nederlandse economie in 2016 nog iets sneller groeien dan 

in 2015. Consumenten krijgen door hogere lonen en de lage inflatie meer te 

besteden en voeren hun bestedingen naar verwachting met 2% op. Verder nemen 

de investeringen van bedrijven toe, dankzij het (voorzichtige) herstel van de 

economie en een stijgende winstgevendheid.

Volgens het CPB zakt de werkloosheid licht, van 6,9% naar 6,7% van de 

beroepsbevolking. De overheidsschuld zal slinken en ook zal het overheidstekort 

afnemen van 2,2% naar 1,8% van het Bruto Binnenlands Product (BBP), ruim onder 

de grens van 3% die Brussel stelt. Die daling is vooral te danken aan de economische 

groei. Het CPB denkt wel dat de wereldhandel in 2016 minder hard zal groeien dan 

eerder werd gedacht. Dat heeft een drukkend effect op de export. 

De economische groei en het toenemende consumentenvertrouwen zullen in 

positieve zin ook zichtbaar worden in de TV-bestedingen. 

Op basis van de gerealiseerde omzetten in 2015, met name de groei in de tweede 

helft van het jaar en op basis van de gesprekken met bureaus en adverteerders over 

2016, is SPOT optimistisch over de verwachtingen voor 2016. 

SPOT verwacht een groei van de TV-markt tussen de 1% en 3%.

Bron: SPOT/CPB



BRUTO BESTEDINGEN TV-BRANCHES
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Figuur 8: Ontwikkeling bruto TV-bestedingen top 10 branches

De drie grootste branches (retail, voedings- en genotmiddelen en persoonlijke 

verzorging) waren in de eerste helft van 2015 samen nog debet aan een daling 

van 8% op hun (bruto) TV-bestedingen. Zij maakten dat echter in de tweede helft 

van het jaar meer dan goed. In voornoemde drie branches werd over het hele 

jaar bruto meer uitgegeven dan in 2014 (+3%). 

Ook de branche was- en reinigingsmiddelen deed het aanzienlijk beter dan een 

jaar eerder (+19%). Financiële dienstverlening scoorde eveneens een plus (+2%). 

In alle overige branches was sprake van een (lichte) daling, die vooral bij media

relatief groot was (-14%).
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ONTWIKKELING KIJKTIJD
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De Nederlander keek in 2015 gemiddeld 190 minuten per dag TV (3 uur en 10 

minuten). Dat is 4,8% lager dan in 2014 waarin de kijktijd een recordhoogte 

haalde met gemiddeld 3 uur en 20 minuten. In de doelgroep 50-64 jarigen is de 

kijktijd gelijk gebleven aan 2014. In de andere doelgroepen is de kijktijd ten 

opzichte van 2014 gedaald (figuur 9). 

Er is in 2015 meer uitgesteld en via de settopbox en harddiskrecorder gekeken. 

Dit betreft andere content dan live-TV, bijvoorbeeld het VOD-platform van Ziggo 

en TV-programma’s die eerder zijn uitgezonden. Deze kijktijd groeide van ge-

middeld 21 naar 24 minuten per dag. Het uitgesteld kijken binnen 6 dagen valt 

ook onder deze kijktijd en was 12 minuten in 2015, oftewel 6,1% van de totale 

kijktijd (figuur 10). 

De daling van de kijktijd wordt verklaard door enerzijds het ontbreken van grote 

evenementen in 2015, het WK voetbal in de zomer en de Olympische Winter-

spelen in februari. Anderzijds wordt de daling verklaard door het vaker bekijken 

van VOD-content op het TV-scherm en het online kijken van TV-programma’s en 

andere videocontent (figuur 11). 

De SPOT-zenders spelen hierop in door het aanbieden van meer content op hun 

online platforms en met eigen VOD-diensten als Videoland en NL Ziet. Jongeren 

worden bereikt via de Multi Channel Networks waarmee de zenders hard aan de 

weg timmeren.

Figuur 9: Kijktijd 02:00-26:00 uur in minuten

    index

 2013 2014 2015 2014-2015

6+ 195 200 190 95

13+ 203 208 199 96

Man 13+ 197 202 193 96

Vrouw 13+ 208 213 205 96

6-12 jaar 121 117 95 81

13-19 jaar 111 110 90 82

20-34 jaar 161 158 140 89

35-49 jaar 179 186 177 95

50-64 jaar 246 256 256 100

65+ 280 285 282 99

20-49 jaar 171 173 160 92

20-54 jaar 180 181 168 93

AB1 20-49 jaar 152 154 141 92

Boodschappers 20-49 jaar 187 187 170 91
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Figuur 11: Kijktijd per week 2015, doelgroep 20-54 jaar Figuur 10: Ontwikkeling kijktijd 6+, 02:00 – 26:00 uur in minuten 

Steeds meer TV-toestellen zijn smart en connected via Wifi. Hierdoor wordt in 

meerdere mate online video gekeken op het TV-toestel, bijvoorbeeld van YouTube 

of Netflix. Deze kijktijd wordt op dit moment nog niet meegenomen in de kijktijd 

die SKO rapporteert (SKO currency).

Het nieuwe SKO online kijkonderzoek is per 1 januari gestart met het meten van 

online content - om dit groter wordende deel van de videoconsumptie - in kaart te 

brengen samen met het TV-onderzoek.



ONLINE KIJKTIJD
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De nieuwe online videoplatforms zorgen voor een nieuwe realiteit, waarin TV-

content  een factor van belang houdt. De nieuwe mogelijkheden leiden ook tot 

een ander gebruik van het TV-scherm en dragen eraan bij dat de totale scherm-

tijd (via TV-toestel, smartphone, tablet of PC) zal groeien. Om deze reden is SKO 

gestart met het meten van online video.

Met ingang van 1 januari 2016 levert Stichting Kijkonderzoek (SKO) het bereik 

en de profielen van online bekeken TV programma’s. In eerste instantie van de 

drie zendergroepen NPO, RTL en SBS. Later dit jaar zullen andere participanten 

toetreden, zoals Discovery Networks, Disney, VIACOM, FOX International 

Channels Benelux en Sanoma. In de loop van de eerste helft 2016 wordt dit 

uitgebreid met de live-streams, online commercials en web-only content (niet op 

TV uitgezonden). 

SKO heeft hiermee als eerste in de wereld een online onderzoek neergezet dat 

dagelijks hoogwaardige kijkdata van online bekeken programma’s levert op 

doelgroep niveau. Om de markt te informeren over de nieuwe data, heeft SKO 

een brochure gepubliceerd waarin de eerste cijfers worden gepresenteerd. 

Een paar highlights uit deze brochure passeren op de volgende pagina’s de revue.

KIJKTIJD

Gemiddeld heeft de online kijker van 6 jaar of ouder in de maand december in totaal 

73 minuten via internet naar TV-programma’s gekeken (figuur 12). Vrouwen noteren 

in deze maand gemiddeld een totale kijktijd van 84 minuten, daar waar een kijktijd 

van 61 minuten onder mannelijke kijkers wordt gerealiseerd. 

Online kijkers in de leeftijd van 20-34 jaar realiseerden een gemiddelde kijktijd in 

december van in totaal 94 minuten en scoren daarmee de hoogste totale kijktijd. 

De leeftijdsgroep 6-12 jaar kijkt nog weinig online naar TV-programma’s, gemiddeld 

35 minuten in de maand december. 

BEREIK

In de maand december 2015 hebben 3.474.000 Nederlanders van 6 jaar of ouder 

één of meer online programma’s van NPO, RTL en/of SBS bekeken (figuur 13). 

NPO 3 heeft met haar programma’s de meeste online kijkers bereikt, maar liefst 

1.852.000. RTL 4 is de grootste commerciële zender en bereikte met haar 

programma’s 1.581.000 kijkers online. 



Figuur 12: Online kijktijd in aantal minuten per maand, online kijkers, december 2015 
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Figuur 13: Maandbereik (*1.000) online programma’s per zender, 6+, december 2015 
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Figuur 14: Kijkersprofiel TV en online naar leeftijd, december 2015 

Figuur 15: Gemiddeld aantal kijkers Expeditie Robinson 10 december 2015, 6+
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PROFIEL

Er is een analyse gemaakt van alle programma’s die in december 2015 zowel online 

als op TV werden aangeboden en zijn bekeken. Vervolgens is gekeken naar de 

gemiddelde kijkdichtheid binnen leeftijdsgroepen. Dan blijkt het profiel van de 

online kijker vele malen jonger te zijn dan het profiel van de offline kijker. Vooral in 

de leeftijdscategorieën 13-19 jaar en 20-34 jaar is het relatieve aandeel op basis van 

kijkdichtheid substantieel groter dan bij 6-12 jaar en 50+. 

TOTALE KIJKDICHTHEID PROGRAMMA: ONLINE EN TV 

In het Kijkonderzoek wordt naast het live-kijken ook het uitgesteld kijken gemeten, 

voor zover dat op het TV-toestel gebeurt. Dit kijkgedrag wordt meegeteld in het 

KijkTotaal (SKO currency) indien het uitgesteld kijkgedrag binnen 7 dagen na uit-

zending heeft plaats gevonden. Nu ook het online kijkgedrag kan worden gerap-

porteerd, hebben we de mogelijkheid om alle vormen van kijken zowel op TV als 

online; live en uitgesteld, samen te voegen tot één cijfer. 

Ter illustratie is een voorbeeld uitgewerkt van de uitzending van Expeditie Robinson 

van 10 december 2015 (figuur 15).

• Op de uitzenddag keken gemiddeld 1.200.000 personen naar deze uitzending: 

gemiddeld 1.176.000 kijkers keken via de TV en gemiddeld 24.000 kijkers keken 

online. 

• In de UGK-periode van 1 t/m 6 dagen na de uitzenddag komen daar nog eens 

gemiddeld 413.000 kijkers bij, waarvan 219.000 personen (53%) online hebben 

gekeken. 

• Een analyse is ook mogelijk over een nog langere UGK-periode van 7 t/m 27 

dagen na de uitzending. Dit levert 27.000 kijkers extra op, van wie circa driekwart 

online naar het programma heeft gekeken.

• De totale kijkdichtheid van Expeditie Robinson van 10 december 2015 komt uit 

op 1.640.000 kijkers. Hiervan hebben 250.000 kijkers (15%) online gekeken.



ONTWIKKELING ZENDERAANDEEL
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Figuur 16: Zenderaandeel 2015, 02:00-26:00 uur, doelgroep 6+

    index

 2013 2014 2015 2014-2015

Publieke Omroep 32,0% 33,2% 30,6% 92

RTL Nederland 24,7% 24,1% 25,0% 104

SBS Broadcasting 14,0% 13,5% 14,5% 107

Viacom 4,5% 4,1% 3,3% 80

Disney 1,5% 1,2% 1,0% 83

Discovery Networks 3,8% 4,3% 4,2% 98

Fox International Channels  2,1% 3,1% 3,8% 123

Eurosport 0,7% 0,6% 0,7% 117

Ziggo Sport - - 0,1% -

History - - 0,3% -

BBC First - - 0,3% -

AT5 0,1% 0,1% 0,1% 100

ORN TV 1,7% 1,5% 1,4% 93

Video 0,1% 0,0% 0,1% -

DVD 1,5% 1,1% 1,3% 118

HDR 3,9% 4,3% 4,8% 112

SKO Light 5,0% 4,1% 3,8% 93

Overig 4,4% 4,8% 4,7% 98

Totaal 100,0% 100,0% 100,0%  

In de verdeling van de kijkers over de zendergroepen is te zien dat Ster/NPO 

aandeel heeft ingeleverd, onder meer door het ontbreken van grote sport-

evenementen, maar nog altijd de grootste zendergroep is op de doelgroep 6+. 

De zenders van  RTL, Fox International Channels en SBS zagen hun kijkersaandeel 

groeien in 2015. De jongerenzenders van VIACOM en Disney hadden relatief meer 

te leiden onder de dalende kijktijd onder jongeren waardoor zij zenderaandeel op 

6+ hebben moeten inleveren.

Nieuw in de SKO full audit zijn de zenders Ziggo Sport, History Channel en BBC 

First. De ontwikkelingen van de kijktijd voor video, DVD en HDR is al eerder in dit 

rapport ter sprake gekomen. Interessant om te benoemen is dat nog altijd van 

1,3% van de kijktijd besteed wordt aan het bekijken van DVD’s.
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KERNCIJFERS TV-RECLAME

Bron: SKO Stichting KijkOnderzoekT V  J A A R R A P P O R T  2 0 1 5 18

Figuur 17: Ontwikkeling kerncijfers TV-reclame

       INDEX

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015-2014

Aantal adverteerders 1016 1012 1016 992 1093 1172 107

Aantal merken 1951 1969 1899 1846 1858 1922 103

Aantal seconden 42.474.910 45.398.095 44.060.275 46.893.235 52.979.095 74.760.490 141

Aantal spots 2.040.321 2.224.967 2.146.007 2.313.219 2.645.152 3.794.244 143

Spotlengte (twinspots met totale lengte) 27,0 27,5 26,4 26,1 25,3 24,7 98

GRP’s gerealiseerd 20-54 jaar 1.459.280 1.458.546 1.428.253 1.443.025 1.449.139 1.470.013 101

Aantal commercials  13.257 13.128 12.370 13.545 12.988 12.794 99

Aantal nieuwe commercials 12.091 12.024 11.256 12.521 11.895 11.680 98

Aantal gemeten zenders SKO Full Audit 19 22 22 25 30 34 113

De belangrijkste kerncijfers van de TV-reclame laten zien dat het aantal adver-

teerders op TV is wederom gestegen. Dat is goed nieuws. Ook het aantal merken 

waarvoor TV-reclame wordt gemaakt, nam toe. Beide grootheden stegen met 

respectievelijk 7% en 3%.

In de 2015 zien we een forse toename van het aantal uitgezonden reclame-

seconden. Dit heeft drie oorzaken; de toetreding van de drie zenders tot de SKO 

full audit, de lagere kijktijd en de herverdeling van budget over meer zenders met 

een lagere kijkdichtheid.

Het aantal gebruikte en nieuwe commercials is licht afgenomen in 2015 ten opzichte 

van 2014. In combinatie van de toename van het aantal adverteerders en adverteren-

de merken is de voorzichtige conclusie dat adverteerders zuiniger om gaan met de 

productie nieuwe commercials en langer gebruik maken van het geproduceerde 

materiaal.
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BEZIT TV-APPARATUUR EN TV-ONTVANGST
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Figuur 18: TV-apparatuur Figuur 19: Ontvangst TV-signaal

 2014  2015

Digitale ontvangst op TV toestel 83,7% 86,9%

Toegang tot internet via TV toestel 22,2% 31,4%

Mediacenter (Apple, Google Chromecast, etc.) 6,8% 12,0%

Spelcomputer aangesloten op TV (Xbox, PlayStation, Wii, etc.) 25,9% 25,2%

Set top box met hard disk 21,5% 25,2%

DVD-recorder met harddisk  13,9% 12,0%

Losse harddisk-recorder (zonder DVD)  4,5% 4,0%

Videorecorder  17,6% 14,2%

DVD speler / Blu-Ray speler  52,0% 48,3%

 2014  2015

Analoge kabel of gemeenschappelijke antenne 29,8% 27,1%

Digitaal middels kabel 54,7% 54,9%

Digitaal middels schotel 5,9% 5,4%

Digitenne van KPN 8,1% 7,4%

Digitaal middels internet (ADSL) 10,7% 13,4%

Digitaal middels glasvezel 7,0% 8,1%

Uit de Media Standaard Survey (MSS) van 2015 blijkt dat de digitale TV-ontvangst 

nog altijd toeneemt en bijna op 87% van alle Nederlandse huishoudens zit (figuur 

18). Ook de toegang tot internet via een TV-toestel groeit van 22,2% naar 31,4%. 

Andere opvallende stijger is het bezit van een mediacenter, bijna een verdub-

beling van 6.8% in 2014 naar 12% in 2015. Onder deze categorie vallen onder 

meer de Apple TV en Google Chromecast. Het bezit van de settopbox met een 

harddisk is ook in 2015 verder gegroeid, van 21,5% naar 25,2%.

De kabel zorgt nog altijd voor de belangrijkste aanvoerroute van het TV-signaal (figuur 

19). Daarbij wint het digitale signaal (54,9%) het van de analoge ontvangst (27,1%). 

Digitale ontvangers zoals de schotel (5,4%) en Digitenne (7,4%) verliezen iets terrein, 

terwijl de digitale TV-ontvangst via ADSL (o.a. KPN Interactief, 13,4%) en glasvezel 

(8,1%) aandeel winnen.



BEZIT EN GEBRUIK ONLINE DEVICES
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Figuur 20: Bezit online devices
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80% van de online Nederlanders van 13 jaar of ouder heeft een smartphone en 

65% beschikt over een tablet. Dit blijkt uit de decemberrapportage van het GfK-

onderzoek Trends In Digitale Media (figuur 20). 

Door het stabiele aantal bezitters van een vaste computer (58%), zijn er nu meer 

tabletbezitters dan desktopbezitters. Vrijwel alle Jongeren bezitten een smart-

phone (96%). Een belangrijk gegeven, want de smartphone wordt, net als de tablet, 

in toenemende mate gebruikt om naar TV-programma’s te kijken, zowel live als 

uitgesteld. Verder is de penetratie van de Smart-TV noemenswaardig: een derde 

van alle Nederlanders van 13+ geeft aan een Smart-TV te bezitten.



Figuur 21: TV-kijken via online devices (live en niet-live) 
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Figuur 22: Meest gebruikte video websites en apps 

 Dec Juni Dec Juni Dec Juni Dec Juni Dec

 2011  2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

PC (desktop) 31% 24% 30% 28% 26% 24% 25% 23% 24%

Laptop/netbook 35% 28% 34% 30% 31% 32% 31% 31% 29%

Smartphone 6% 7% 9% 11% 8% 12% 14% 15% 15%

Tablet 5% 9% 16% 18% 24% 26% 27% 26% 26%

Bron: GfK Trends In Digitale Media december 2015

Van alle Nederlanders met een internetaansluiting kijkt 24% weleens TV (live en 

uitgesteld) via een desktop (figuur 21).  Dit percentage is in de loop van de jaren 

iets afgenomen door de opkomst van mobiele devices. De consumptie van TV-

content via smartphone en tablet is de afgelopen jaren sterk toegenomen, maar 

is in 2015 niet verder gegroeid. 

YouTube is de meest gebruikte app en website op het gebied van video. Meer dan 

de helft van de Nederlandse internetters van 13 jaar of ouder gebruikt weleens 

YouTube (figuur 22). Op enige afstand gevolgd door Uitzending Gemist van de 

NPO. Daarna volgen de online videoplatforms van RTL XL, Netflix en Ziggo.
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Figuur 23: Multitasken tijdens TV-kijken 

Bron: GfK Trends In Digitale Media december 2015

Van welke diensten en functionaliteiten op een mobiele device maakt men 

weleens gebruik tijdens het TV-kijken? Bij het beantwoorden van deze 

vraag moet een onderscheid worden gemaakt tussen een smartphone en 

een tablet. De smartphone wordt tijdens TV-kijken vooral gebruik voor het 

communiceren via social media, voornamelijk Whatsapp, maar ook 

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Verder wordt ook veel gemaild en 

zelfs nog ge-smst. En uiteraard - we zouden deze functionaliteit van de 

mobiele telefoon bijna vergeten - om te bellen. De smartphone is 

kortgezegd een communicatiemiddel, terwijl de tablet vooral wordt 

gebruikt om te browsen op het internet en voor het spelen van spelletjes.
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OVER SPOT

SPOT is het Nederlandse marketingcentrum voor televisiereclame. SPOT verzorgt informatie over 

televisie als reclamemedium, biedt services ten behoeve van adverteerders en vertegenwoordigt 

de belangen van de reclamebedrijven van de televisiezenders.  In SPOT participeren de volgende 

organisaties:

Ster, Discovery Networks Benelux, ORN, RTL Nederland, FOX International Channels, AT5, SBS

Broadcasting, Disney Channels Benelux, VIACOM International Media Network Benelux, NBCU,

Liberty Global Content Netherlands BV en A & E Networks.


