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TV DOMININEERT MEDIALEVEN MILLENNIALS 

De ERU, VCT en EGTA brachten de belangrijkste cijfers in kaart gebracht over het mediaconsumptiegedrag van 
jonge kijkers. Hoeveel uren TV kijken Millennials? Hoe dominant is de vorm van video in hun leven is? Hoe 
staan jongeren tegenover TV-reclame? Wereldwijd verzamelden TV-organisaties ter ere van World Television 
Day 2015 de nieuwste statistieken over de hedendaagse relatie tussen Millennials en TV.  
 

 
 
MILLENNIALS KIJKEN PER DAG UREN TV 

Alhoewel verschillende landen TV-consumptie op verschillende manieren meten en rapporteren, wordt het 
duidelijk uit de wereldwijde statistieken dat Millennials veel TV-kijken: 

 In de VS, kijken mensen tussen 18 en 24 jaar gemiddeld 2 uur en 33 minuten TV- per dag. Mensen tussen 25 
en 34 jaar kijken gemiddeld 3 uur en 50 minuten per dag (bron: Nielsen, Total Audience Report, Q2 2015)  

 Mensen in Ierland tussen 15 en 34 jaar kijken gemiddeld 2 uur en 25 minuten TV- per dag. 86% hiervan 
wordt live bekeken (bron: Nielsen, jan-okt 2015) 

 Mensen tussen 16 en 34 jaar kijken per dag 2 uur en 23 minuten lineaire TV op een TV-toestel (bron: BARB, 
H1 2015) 

 Mensen in Duitsland tussen 18 en 34 jaar kijken 2 uur en 21 minuten TV per dag (bron: AGF/GfK jan-okt 
2015) 

 In België kijken mensen tussen 12 en 24 jaar gemiddeld 1 uur en 29 minuten TV per dag, 10 minuten meer 
per dag dan in 2010 (bron: Audimetrie CIM, 2014 vs 2010) 

 Italianen tussen 15 en 34 jaar kijken gemiddeld 2 uur en 33 minuten TV per dag (bron: Auditel, nov 2014-
okt 2015) 

 Mensen tussen 18 en 34 jaar in Canada kijken 2 uur en 43 minuten lineaire TV per dag (bron: Numerous, 
sept 2014-aug 2015) 

 

 

 

Factsheet Millennials World Television Day 2015 

http://www.worldtelevisionday.com/facts-and-figures/
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TV DOMINEERT DE VIDEOWERELD VAN MILLENIALS 

Sommige nieuwe videoservices, zoals Netflix en Youtube, hebben de afgelopen jaren aan populariteit 
gewonnen. De gegevens die zijn verzameld in verschillende landen tonen hun populariteit onder de jongere 
generaties in verhouding met TV: 

 In Duitsland beslaat online video 74% van de videoconsumptie van mensen tussen 14 en 29 jaar (bron: TNS 
Convergence Monitor 2015) 

 TV-inhoud beslaat 70% van de videoconsumptie van mensen tussen 15 en 24 jaar in Frankrijk (bron: 
Mediamétrie, 2015) 

 TV beslaat 65% van de totale videoconsumptie van mensen tussen 16 en 24 jaar in het Verenigd Koninkrijk; 
7% is YouTube en 4% is betaalde VOD-diensten zoals Netflix (bron: Thinkbox, ‘Truth about youth’, 2015) 

 Mensen tussen 18 en 34 jaar in Canada besteden wekelijks 7,6 maal meer tijd aan het kijken van TV dan aan 
YouTube (19 uur vs. 2,5 uur), 17 maal meer tijd aan TV dan aan Netflix (1,1 uur) en 3,3 maal meer aan TV 
dan aan Facebook, Instagram en Twitter bij elkaar (respectievelijk 5,2 uur/ 0,4 uur/0,2 uur) (bron: Digital: 
comScore Media Metrix; Multi-Platform; sept 2014 - aug 2015)  

 TV beslaat 41% van de media-dag van mensen tussen de 14 en 24 jaar oud in het Verenigd Koninkrijk. De 
volgende meest populaire media-activiteit is social networking/messaging, dat 15,7% van het mediagebruik 
beslaat (bron: IPA Touchpoints, 2014) 

 In de VS brengen mensen tussen 18 en 34 jaar meer tijd online door met adverterende TV-merken dan met 
Google, AOL, MSN en Yahoo! bij elkaar of met Facebook. Gemiddeld besteden mensen in de VS tussen 18 
en 34 jaar oud maandelijks 39 minuten aan online TV-kijken, vergeleken met 25 minuten aan 
Google/AOL/MSN/Yahoo! en 23 minuten aan Facebook (bron: Nielsen Npower Live+7 juli 2015 P18-34/ VAB 
analyse van comScore gekopieerd juli 2015 data, mediametrix, multiplatform A18-34) 

 38% van de mensen tussen 15 en 34 jaar in België zegt dat TV het medium is dat ze het meeste zouden 
missen, in vergelijking met 16% voor sociale netwerken (bron: TNS, ‘La perception des médias’, 2015) 

 In Spanje besteden mensen tussen 15 en 34 jaar meer tijd aan TV-kijken dan aan iedere andere online 
activiteit. Ze besteden 2 uur en 28 minuten per dag aan TV-kijken, drie maal zoveel als zij online doorbrengen 
(bronnen: Kantarmedia /Comscore MMX, 2015)  

 In Spanje gebruiken 9 van de 10 mensen tussen 15 en 34 jaar oud het internet om TV te kijken (bron: 

Comscore MMX, 2015) 

 

HET TV-TOESTEL IS HET FAVORIETE SCHERM VAN MILLENIALS 

Omdat het aantal schermen toeneemt, betekent het dat TV waar en wanneer mensen dan ook maar willen 
gekeken kan worden. Het TV-toestel blijft echter de favoriete manier waarop millenials TV kijken: 

 In het Verenigd Koninkrijk vindt 70% van de totale videoconsumptie - waarvan 65% TV is - van mensen tussen 
16 en 24 jaar plaats op een TV-toestel (bron: Thinkbox, ‘The Truth about Youth’) 

 In Australië besteden mensen tussen 25 en 34 jaar 80,1% van hun schermkijktijd aan TV-uitzendingen op 
een TV-toestel, in vergelijking met 9,3% die video bekeken (incl. TV) op laptops, 5,6% op smartphones en 
5,1% op tablets (bron: ‘Australian Multi-Screen report Q2 2015’) 

 Voor mensen tussen 18 en 24 jaar in Australië geldt een vergelijkbaar beeld: 60,9% kijkt TV-uitzendingen op 
een TV-toestel, 21,9% op laptops, 12,5% op smartphones en 4,7% op tablets (bron: ‘Australian Multi-Screen 
report Q2 2015’) 

 Het TV-toestel is veruit het meest populaire toestel voor mensen tussen 15 en 34 jaar in Finland. 60% van 
de tijd dat zij TV en andere video-content kijken doen zij dat op TV-toestellen (bron: Nelonen media/TNS 
Gallup, ‘The Future of TV May’, 2015) 

 Van alle millennials is 47% het er mee eens dat het hebben van meerdere mogelijkheden om TV showt te 
bekijken aanzet tot het bekijken van meer TV shows. (base = Dutch market, N = 550) (bron:  VIMN/BrandDeli, 
‘TV (Re)defined’) 
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 In Duitsland gebeurt 76% van het totale videocontact van mensen tussen 14 en 25 jaar met een TV-toestel 
(bron: IP Fourscreen Touchpoints, 2014) 

 In Zweden geeft 51% van de mensen tussen 18 en 34 jaar de voorkeur aan video-content kijken op een TV-
toestel, 33% geeft de voorkeur aan een laptop, 10% geeft de voorkeur aan een tablet en 5% geeft de 
voorkeur aan hun mobiele toestel (bron: Reklamkraft, 2015) 

 
 
TV BEREIKT MILLENNIALS ALS NIETS ANDERS 

TV is 's werelds meest populaire medium voor iedere leeftijdsgroep. In een gemiddelde week bereikt TV: 

 89,9% van de mensen tussen 16 en 34 jaar in het Verenigd Koninkrijk (bron: BARB, H1 2015) 

 82,6% van de mensen tussen 25 en 39 jaar in Australië (bron: OzTAM,  1 jan-15 okt 2015, alleen commerciële 
TV) 

 85% van de mensen tussen 15 en 34 jaar in Finland (bron: Finnpanel Oy, H1 2015)  

 77% van de mensen tussen 18 en 34 jaar in Duitsland (bron: AGF/GfK jan-okt 2015) 

 88% van de mensen tussen 13 en 34 jaar in Nederland (bron: SKO, jan-okt 2015) 

 96,1% van de mensen tussen 18 en 34 jaar in Canada (bron: Numeris, 1 september 2014-30 augustus 2015) 

 64% van de mensen tussen 15 en 34 jaar in Frankrijk (bron: Mediamétrie, 2015) 

 72% van de mensen tussen 15 en 29 jaar in Zwitserland (bron: Mediapulse Fernsehpanel, 2015) 

 71% van de mensen tussen 15 en 24 jaar in Zweden (bron: IIS, 2015) 

 74,6% tussen 15 en 34 jaar in Italië (bron: Auditel, nov 2014-okt 2015) 
 
 
HOUDINGEN VAN MILLENIALS TEGENOVER RECLAME 

De gegevens wijzen ook uit dat Millennials gunstiger tegenover TV-reclame staan dan andere vormen: 

 Mensen tussen 16 en 24 jaar in het Verenigd Koninkrijk vinden TV-reclame vermakelijker, memorabeler en 
grappiger dan andere media. 54% geniet van TV-reclame, vergeleken met 16% van social media; 69% zegt 
dat TV-reclame ze aan het lachen maakt, vergeleken met 24% voor social media; en 73% zegt dat TV-reclame 
memorabel is, vergeleken met 17% voor social media (bron: Ipsos Mori, ‘TV Nation’, 2014) 

 65,7% van de Italianen tussen 18 en 34 jaar beweert dat ze aandacht besteden aan TV-reclame. Ze vinden 
het ook nuttiger dan de gemiddelde bevolking (bron: Gfk Eurisko, 2015) 

 In Canada zeggen mensen tussen de 18 en 34 jaar dat ze het waarschijnlijkst aandacht besteden aan TV-
reclame vergeleken met andere media: 39% koos TV, vergeleken met 12% voor sociale netwerken en 2% 
voor mobiel.  Ze kozen ook TV als de vorm van videoreclame die ze het meest waarschijnlijk zouden kijken: 
64% voor TV vergeleken met 7% voor telefoon, 11% voor tablet en 16% voor computer (bron: Omnivu 
survey, 2015) 
 

MEER ONDERZOEK OVER MEDIACONSUMPTIEGEDRAG MILLENNIALS 

In de wetenschap dat de werkelijkheid van land tot land verschillend kan zijn, vind je op de website van World 
Television Day een verzameling van de onderzoeken. Deze zijn in de verschillende markten uitgevoerd en 
gebruikt voor bovenstaande samenvatting.  
 

http://www.worldtelevisionday.com/facts-and-figures/

