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BESTEDINGEN TV-RECLAME

De definitie van TV-reclame in publicaties van 

Screenforce is met ingang van 2016 aangepast 

aan de veranderingen in het TV-landschap. 

Het scherm waarmee premium content wordt 

geconsumeerd is ondergeschikt aan de plek en het 

moment van consumptie. Non-lineair heeft een 

steeds grotere plek in het kijkgedrag, zowel via het 

TV-toestel als online. 

Omzetten die Screenforce rapporteert maken geen 

onderscheid meer in het scherm of wijze van inkoop. 

Het TV-toestel en het online device zijn samen-

gevoegd, zowel in het SKO kijkonderzoek als in de 

definitie van de omzet. 

De TV-reclamemarkt is in 2017 in haar nieuwe 

definitie van TV en online video uitgekomen op         

€ 940 miljoen. Hiermee laat zij een daling zien van 

5,2% ten opzichte 2016. 

Grafiek 1  Ontwikkeling spot- en non-spotbestedingen in miljoenen euro’s
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Screenforce rapporteerde eerder in het halfjaarrapport een daling van 6,5% over de eerste 

helft van 2017. Met een daling van 3,9% heeft de tweede helft het relatief beter gedaan. De 

verdeling tussen spot en non-spot wordt verderop in dit rapport besproken. 

Bron: Screenforce



BESTEDINGEN TV-RECLAME, SPOT 

De spotmarkt is in 2017 uitgekomen op € 823 

miljoen, een daling van 4,6%. Waarbij de tweede 

helft van 2017 met 3,5% een mindere daling liet 

zien dan de eerste helft met 5,7%. 

Binnen de spot-bestedingen liet online video wel 

een stevige groei zien ten opzichte van 2016. 

Grafiek 2  Ontwikkeling spotbestedingen in miljoenen euro’s en % groei
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De bestedingen van de non-spotmarkt zijn in 

2017 gedaald naar € 117 miljoen. Dit komt neer 

op een daling van 9,2%. Hiermee komt de omzet 

weer op het niveau van de jaren vóór het 

recordjaar 2016. Het lijkt erop dat 2016 een 

positieve uitschieter is in deze reeks. 

Ook binnen de non-spotbestedingen liet online 

video wel een stevige groei zien ten opzichte van 

2016. 

Grafiek 3  Ontwikkeling non-spotbestedingen in miljoenen euro’s en % groei
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BESTEDINGEN TV-RECLAME, NON-SPOT



NIELSEN BRUTO TV-BESTEDINGEN



10 GROOTSTE TV-BRANCHES

Retail was in 2017 opnieuw de grootste branche op TV. In 

2016 hebben zij de nummer 1 positie overgenomen van de 

Voedings- en Genotmiddelen branche. Het verschil tussen 

de nummer 1 en de nummer 2 is groter geworden in 2017. 

De bruto waarde van de TV-campagnes van de Retail 

branche bedroeg in 2017 € 823 miljoen.

De Voedings- en Genotmiddelen branche heeft opnieuw 

fors ingeleverd op hun TV- en mediabudgetten. De 

belangrijkste redenen hiervoor zijn: 

- Afname van aantal merken

- Verschuiving besteding naar online en social media

- Verschuiving mediabudget naar sales promoties

- Verschuiving mediabudget naar emerging markets

De samenstelling van de top 10 is al jaren hetzelfde.          

E-commerce is een categorie die door deze branche-

indeling heen loopt en komt verderop in dit rapport aan 

bod.

Grafiek 4  Bruto TV-bestedingen top 10 branches in miljoenen euro's
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TOP 25 TV-ADVERTEERDERS, OVERALL

Net als in 2016 is Unilever ook in 2017 de 

grootste TV-adverteerder op basis van de 

bruto tarieven van Nielsen. 

Opvallend is de opmars van de Retail branche.  

In de top 15 nemen zij maar liefst zes plekken 

in. Meest opvallend is wel TV-nieuwkomer 

Coop op plaats nummer 15.

Met een groei van meer dan 20% zijn de 

grootste stijgers in 2017 Jumbo, Vodafone, 

Douwe Egberts, Gilette, Coca-Cola, T-Mobile, 

Staatloterij en Tele2.

Tabel 5  Bruto TV-bestedingen top 25 adverteerders in miljoenen euro's
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Op initiatief van Screenforce heeft Nielsen een 

codering voor e-commerce adverteerders 

geïntroduceerd. Omdat e-commerce een 

belangrijke branche is - die voor aanwas van 

nieuwe TV-adverteerders zorgt - is een top 25 

adverteerders toegevoegd aan dit jaarrapport. 

In 2017 registreerde Nielsen 202 e-commerce 

adverteerders in haar Ad Intel database. Deze 

adverteerders hebben in 2017 € 298 miljoen 

bruto geïnvesteerd in TV-campagnes. Een groei 

van maar liefst 22% ten opzichte van vorig jaar. 

De groei zit niet zo zeer in de aanwas van 

nieuwe e-commerce adverteerders maar in een 

hogere besteding per adverteerder. 

Tabel 6  bruto TV-bestedingen top 25 e-commerce adverteerders in miljoenen euro's

8 Bron: Nielsen

TOP 25 TV-ADVERTEERDERS, E-COMMERCE



In de media-industrie is new business een 

belangrijke adverteerderscategorie. In een 

periode waar grote global advertisers hun

budget op andere manieren alloceren, is de 

aandacht voor new business terecht.

In 2017 registreerde Nielsen maar liefst 388 

nieuwe TV-adverteerders met een totale bruto 

TV-investering van € 262 miljoen.

De grootse en meest opvallende nieuwkomer is 

Coop met een bruto besteding van € 37 

miljoen. About You is de nieuwe online kleding 

shop van het Duitse Otto en goed voor een 

tweede plek in deze top 25.

Tabel 7  Bruto TV-bestedingen top 25 new business adverteerders in miljoenen euro's

TOP 25 TV-ADVERTEERDERS, NEW BUSINESS
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SKO KIJKCIJFERS TV



TV-KIJKTIJD PER CATEGORIE

We keken in Nederland in 2017 gemiddeld maar 

liefst 177 minuten per dag TV gekeken via het TV-

toestel. Dit is een daling van 6 minuten, oftewel 3% 

ten opzichte van 2016. Het goede nieuws is dat de 

daling in 2017 lager was dan de daling in 2016.

We kijken per dag 13 minuten naar andere content 

via aangesloten apparaten (video-, DVD-recorder 

en set top box met hard disk). Uit aanvullende 

analyses van SKO blijk dat er nog eens 12 minuten 

gekeken wordt via andere aangesloten apparaten. 

Opgeteld bij de Kijktijd komen we op 190 minuten. 

Dit wordt ook wel de Schermtijd genoemd.

Opgeteld kijken we 25 minuten per dag naar 

onbekende content. Dit is een stijging van 30% ten 

opzichte van 2016.  De verklaring van deze groei zit 

vooral in het bekijken van content van VOD-

platforms als Netflix, Videoland en YouTube via het 

TV-toestel.

Grafiek 8  Ontwikkeling kijktijd 6+, in minuten, 02:00 – 26:00 uur, naar categorie
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De kijktijd laat in 2017 een daling laten zien in de 

meeste doelgroepen. Alleen vrouwen en de 

leeftijdsgroep 65+ keken net zo veel als in 2016. 

De daling over de gehele populatie bedraagt 3%. 

Het zijn vooral de leeftijdsgroepen 6-12, 13-19 en 

20-34 jarigen die minder TV hebben gekeken. 

Opvallend is wel dat de daling onder 20-34 in 

2017 een stuk lager was dan in de twee jaren 

ervoor. 

Verklaring voor de daling onder jongeren zit in de 

toegenomen populariteit van YouTubers bij de 

jongste groep en de populariteit van Netflix, 

Videoland en andere VOD-platforms onder de wat 

oudere doelgroep. Voor de jongens in de jongste 

groepen is gaming een belangrijke reden waarom 

zij minder TV-kijken. 

Tabel 9  Ontwikkeling kijktijd, in minuten, 02:00 – 26:00 uur, naar doelgroep
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TV-KIJKTIJD PER DOELGROEP



Full audit zenders zijn zenders waarover SKO op 

programma- en commercialniveau rapporteert. Alle 

programma’s worden door Nielsen gecategoriseerd 

naar 15 genres. 

Non-fictie is het grootste en belangrijkste genre 

voor de TV-zenders. Hiertoe behoren onder meer 

lifestyle-, reis-, gezondheids-, hulp- en 

woonprogramma’s. Het betreft vooral lokale 

content, waar in 2017 iets meer naar gekeken is dan 

in 2016.

Nieuws & actualiteiten is het op één na 

belangrijkste genre voor de zenders. Ook dit genre 

is gegroeid in kijktijd, met 4%. Daartegenover staat 

dat de genres films en series samen goed zijn voor 

18% van de full audit kijktijd maar in 2017 11% 

minder kijkers trokken. Dit genre heeft het moeilijk 

in de concurrentie met de VOD-platforms.

Tabel 10  Ontwikkeling kijktijd 6+, in minuten, 02:00 – 26:00 uur, naar genre
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TV-KIJKTIJD PER PROGRAMMAGENRE



TOP 25 PROGRAMMA’S

Uit de top 25 van de best bekeken programma’s 

in 2017 blijkt dat de Oranje Leeuwinnen een 

behoorlijke stempel gedrukt hebben. De 

huldiging is door maar liefst 5,4 miljoen kijkers 

bekeken. Ter vergelijking, het best bekeken 

programma in 2016 was de Songfestival finale 

met 4,3 miljoen kijkers.

Naast het damesvoetbal was het herenvoetbal 

ook duidelijk aanwezig. Een plek in deze top 25 

van alle WK kwalificatiewedstrijden was de enige 

goede prestatie van de Oranje Leeuwen in het 

afgelopen jaar.

Tabel 11  Top 25 best bekeken programma’s 6+, inclusief sport 
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KERNCIJFERS TV



KERNCIJFERS TV-RECLAME

De belangrijkste kerncijfers van reclame via het 

TV-scherm laten zien dat het aantal TV-adverteerders 

in 2017 is gestegen ten opzichte van 2016. Wel 

adverteren zij met minder merken en gebruiken zij 

dientengevolge ook minder commercials. 

De commercials zijn opnieuw korter geworden wat 

duidt op een verdere toename van het gebruik van 

zogenaamde twin-spots. Een twin-spot is een

Tabel 12  Ontwikkeling kerncijfers TV-reclame
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commercial die bestaat uit een basisspot gevolg door een korte reminder.  

Het reclamevolume is behoorlijk toegenomen in termen van spots en dus seconden. Dit is 

enerzijds het gevolg van een afname van de kijktijd wat gecompenseerd moet worden met 

de inzet van meer spots. Anderzijds is het een gevolg van de inzet van meer doelgroep- en 

themazenders, die meestal een lagere kijkdichtheid hebben.

Met de toetreding van VICELAND is het aantal full audit zenders gegroeid naar 34 in 2017.

Bron: SKO, Telmar



KERNCIJFERS TV-APPARATUUR

Uit de Media Standaard Survey rapportage over 2017 

blijkt het aantal huishoudens met een TV-toestel niet te 

dalen. In de afgelopen vier jaar is het aantal TV-

huishoudens met slechts 0,8% gedaald. Het bekijken van 

(online) VOD-platforms op het TV-scherm wordt steeds 

makkelijker voor de consument. Van de Nederlandse 

Tabel 13  TV apparatuur
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huishoudens beschikt 43,5% over een smart-TV, een TV-toestel

dat is aangesloten op het internet.  Verder beschikt 15% van de 

huishoudens over een aangesloten mediacenter.  Netflix en 

Videoland hebben sinds enige tijd een eigen kanaal op de 

nieuwe generatie set top boxen van VodafoneZiggo en 

KPN/XS4All, wat de toegang tot deze platforms fors verhoogd 

heeft.



De cable operators hebben het moeilijk in het TV-

landschap. Aangevoerd door VodafoneZiggo zien 

wij een aanhoudende daling van het aantal 

aangesloten kabelhuishoudens in 2017. Winnaars 

zijn de aanbieders via ADSL en glasvezel (o.a. KPN, 

T-Mobile, XS4All).

Inmiddels beschikt 88,5% van alle huishoudens 

over een digitale aansluiting op het hoofdtoestel. 

Bij een TV-bezit van 96,6% betekent dit dat nog 

slechts 8% over een analoog abonnement 

beschikt. Het einde van het analoge TV-kijken is 

nabij. Het afschakelen van dit signaal wordt door 

de cable operators voorbereid.

Tabel 14  Ontvangst TV-signaal
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KERNCIJFERS TV-SIGNAAL



SKO KIJKCIJFERS ONLINE



ONLINE KIJKCIJFERS, PER DOELGROEP

In januari 2016 is SKO begonnen met het 

rapporteren van kijktijd over online video. Op 

deze en de volgende sheet zijn enkele cijfers 

over het online kijkgedrag getoond. 

In 2017 keken Nederlanders gemiddeld 1 

minuut per dag naar de online videocontent 

van de Screenforce zenders. Omdat nog lang 

niet iedereen dagelijks online kijkt is het 

interessant om te zien hoeveel de online 

kijkers kijken: 3,7 minuten per dag.

Inzoomend op de doelgroepen zien we dat 

vrouwen online meer kijken dan mannen. 

Jongeren tussen 20-34 jaar zijn de heavy 

users van deze online content. Maar ook de 

20-54 jarigen en de welstandigen kijken net 

als de boodschappers behoorlijk meer dan 

gemiddeld. 

Tabel 15  Ontwikkeling online kijktijd, in minuten per dag, 02:00 – 26: 00 uur, per doelgroep
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 2016 2017 2016 2017 2016-2017

 heel Nederland heel Nederland online kijkers online kijkers online kijkers

6+ 1,0 1,0 3,4 3,7 108

13+ 1,1 1,1 3,5 3,8 107

Man 13+ 0,9 0,8 2,9 3,2 110

Vrouw 13+ 1,3 1,3 4,0 4,2 105

6-12 jaar 0,3 0,3 2,2 2,5 114

13-19 jaar 1,2 1,1 4,1 3,9 94

20-34 jaar 1,9 1,8 4,3 4,4 103

35-49 jaar 0,9 0,9 2,8 3,2 115

50-64 jaar 1,0 1,0 3,4 3,8 112

65+ 0,6 0,6 2,7 3,1 112

20-54 jaar 1,3 1,3 3,5 3,8 108

AB1 20-49 jaar 1,4 1,4 3,4 3,8 110

Boodschappers 20-49 jaar 1,5 1,4 3,4 3,6 103



ONLINE KIJKCIJFERS, PER GENRE

De online programma’s van NPO, RTL, Talpa en 

FOX Sports worden vergelijkbaar met TV door 

Nielsen gecategoriseerd. 

Net als bij TV zien we dat Nieuws & 

actualiteiten en Non-fictie ook online de twee 

belangrijkste programmagenres zijn. Nieuws & 

actualiteiten steekt er met kop en schouders 

bovenuit en is goed voor bijna de helft van de 

online kijktijd van alle genres bij elkaar.

Een opvallend online genre is die van de 

kinderprogrammering. Goed voor 12% van de 

online kijktijd onder 6+. Mogelijk kijken ouders 

langer naar kinderprogramma’s dan hun 

kinderen dat doen (zie tabel 15)

Tabel 16  Ontwikkeling online kijktijd 6+, in minuten per maand, 02:00 – 26: 00 uur, per genre
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Het best bekeken online programma in 2017 was 

Boer Zoekt Vrouw Internationaal. De finale op 16 

april werd door 201.000 mensen online 

bekeken. 

Er staan geen sportprogramma’s in de top 25 

best bekeken online programma’. Sport is een 

genre dat vooral op TV bekeken wordt. Het best 

bekeken online sport programma was Studio 

Sport Eredivise op 14 mei met 38.000 kijkers 

(6+).

Het is dat een programma maar één keer mag 

voorkomen in de top 25, anders hadden titels als 

Wie Is De Mol, het Sinterklaas Journaal, Boer 

Zoekt Vrouw zeker meerdere keren in de top 25 

gestaan.

Tabel 17  Top 25 best bekeken online programma’s 6+, inclusief sport
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ONLINE KIJKCIJFERS, TOP 25 PROGRAMMA’S



OVER SCREENFORCE

Screenforce is de Nederlandse TV-marketingorganisatie. Ons doel is 

om adverteerders en mediabureaus te helpen om het beste te halen 

uit reclame rond premium videocontent. Screenforce verzorgt 

informatie over TV en andere premium videoplatforms, biedt services 

aan adverteerders en bureaus en vertegenwoordigt de belangen van 

haar participanten op het gebied van public affairs. 

In Screenforce participeren de volgende mediabedrijven: 

Ster, RTL, Talpa Media Solutions, BrandDeli, ORN en Disney Channels

Benelux.


