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  SPOT 

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door 
middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van SPOT te Amstelveen. 
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VOORWOORD 
 
De kracht van televisiereclame is gebaseerd op de fascinatie van de consument voor 
televisieprogramma’s. De kijktijd blijft onverminderd hoog op ruim 3 uur per dag. In 
2007 wordt meer uitgegeven aan televisies en worden meer televisies verkocht dan 
ooit tevoren.  
  
De effectiviteit van televisiereclame is onverminderd sterk, zo bevestigen ook 
adverteerders en mediabureaus. De specifieke eigenschappen van televisiereclame 
komen tegemoet aan de moderne adverteerders-eisen van snelheid en 
accountability, zo blijkt uit het ROI onderzoek dat onlangs is gepubliceerd.  
 
Maar we zitten ook in een overgangsperiode. Innoverende, crossmediale formats en 
branded content geven belangrijke impulsen voor nieuwe, indringende communicatie. 
Het aanbod en de consumptie van televisie via internet maken een stormachtige 
ontwikkeling door.  
 
Op het moment van dit schrijven staat de wereld in financiële brand. De financiële 
crisis die in Amerika is uitgebroken, heeft gevolgen voor de hele wereldeconomie. 
Ook in Nederland zijn de gevolgen voelbaar. De consumenten worden voorzichtiger 
en houden de hand op de knip. Of dit ook geldt voor adverteerders en hun 
bestedingen aan televisiereclame is nog afwachten. In onzekere tijden wordt 
televisiereclame vaak als een goede investering gezien op basis van bewezen succes. 
Ondanks het voorzichtige sentiment van de consumenten, verwachten de 
televisiebedrijven een redelijk jaar voor de televisie-bestedingen.  
 
 
Amstelveen, november 2008 
 
 
Paul van Niekerk 
Directeur  

 Brigit Jacquemijns 
Research en Marketing Manager 
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BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN 
 
Televisietoestellen 
De markt voor televisieapparatuur groeit 
hard. In 2007 werden 1,6 miljoen 
nieuwe televisietoestellen verkocht, dit is 
13% meer dan in 2006. De omzet groeit 
hiermee naar 1,3 miljard euro. 
 
90% van de verkochte televisies heeft 
een platte beeldbuis. De penetratie van 
de platte beeldbuizen neemt dan ook 
snel toe van 11% in 2006 naar 19% in 
2007 en 28% in de eerste helft van 
2008. De 32 inch beeldbuis (81 cm 
diameter) is nog steeds het meest 
verkochte formaat, maar de grotere 
beeldformaten worden steeds 
populairder. In de helft van de 
huishoudens is het basistoestel inmiddels 
een breedbeeld televisie (16:9). 
 
DVD en Hard Disk recorders 
Het aantal DVD-spelers stabiliseert zich 
rond een niveau van 59%. Het bezit van 
DVD/Hard Disk recorders ligt in 2007 op 
iets meer dan een kwart (26%). In de 
eerste helft van 2008 neemt dit verder 
toe tot 31%. 
 
Blu-ray spelers zijn de opvolgers van de 
DVD-spelers met nog betere 
beeldkwaliteit. Blu-ray is tot de uniforme 
standaard uitgeroepen (en niet hd-dvd). 
 
Ontvangsttechnieken 
Het percentage traditionele analoge 
kabelaansluitingen daalt van 79% in 
2007 naar 73% in de eerste helft van 
2008. Het aantal digitale aansluitingen 
via de kabel neemt echter toe van 13% 
in 2007 naar 18% in de eerste helft van 
2008. Het totale percentage digitale 
ontvangst neemt toe tot 40% in de 
eerste helft van 2008. Het blijkt echter 
dat in digitale huishoudens nog veel 
analoog naar de televisie wordt gekeken. 
 
Digitenne (digitale ether) heeft op dit 
moment rond 7% aansluitingen op 
huishoudens, de schotel (via satelliet) 
rond 8%. 
 
Het aantal huishoudens met een 
internetaansluiting ligt rond 80%, 66% 
heeft een snelle internetverbinding. 
Grofweg de helft daarvan via een ADSL 

verbinding (telefoondraad) en de andere 
helft via de kabel.  
 
De ontvangst via de mobiele telefoon 
staat nog in de kinderschoenen. Al enige 
tijd bestaat de mogelijkheid televisie te 
kijken via internetontvangst op de 
mobiele telefoon. Nieuw is de ontvangst 
via DVB-H: dit is televisiedistributie door 
de ether (vergelijkbaar met Digitenne), 
speciaal voor mobiele telefoons. DVB-H 
wordt in de markt gezet door KPN. 
 
Kijktijd 
Er wordt in 2007 gemiddeld 186 minuten 
televisie gekeken, ruim drie uur per dag. 
In 2008 wordt ongeveer hetzelfde niveau 
gehaald. Kijktijd vult bijna de helft van al 
onze mediatijd. Internet vult ongeveer 
een kwart van de kijktijd. 
 
Uitgesteld kijken via een recorder vult 
ruim 1% van de kijktijd. Entertainment 
(series) neemt het grootste deel hiervan 
voor zijn rekening. 
 
De kijktijd voor online bekeken 
programma’s is nog niet goed in kaart 
gebracht. Wel rapporteert SKO sinds juli 
de aantallen streams van de meest 
online bekeken programma’s. 
 
Televisie en computer 
Het video kijken op de computer begint 
te groeien. Het aanbod van 
televisieprogramma’s wordt ook steeds 
groter. In 2008 zegt 26% weleens 
gebruik te maken van de computer voor 
televisiekijken. Vooral jongeren lijken 
deze manier van televisiekijken te 
ontdekken. 13-19 jarigen zeggen 
gemiddeld 14 minuten per dag televisie 
te kijken via een computer. 
 
Internetten op de televisie vindt nog niet 
of nauwelijks plaats. Het is wachten op 
de brede introductie van 
televisietoestellen met een geïntegreerde 
internetontvangst.  
 
Fragmentatie 
Hoewel veel gesproken wordt over de 
fragmentatie van televisiekijken, is 
hiervan feitelijk weinig terug te vinden. 
De top 20 zenders nemen bijna 90% van 
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de kijktijd voor hun rekening en dit is 
eerder stijgende dan dalende. 
 
Op prime time kijkt 45% van de 
bevolking televisie. Het gemiddelde 
dagbereik ligt op 81%, het dagbereik 
van televisiereclame ligt op 72%. 
 
Reclamebestedingen 
De reclamebestedingen op televisie zijn 
in 2007 met 7% gestegen tot 851 
miljoen euro. Daarnaast is voor dat jaar 
93 miljoen euro aan non spot 
bestedingen geregistreerd, een stijging 
van 10%. De bestedingen zijn in de 
eerste drie kwartalen van 2008 verder 
toegenomen. 
 
Reclame aanbod 
Adverteerders concentreren de merken 
die zij exploiteren. Het aantal merken 
waarvoor wordt geadverteerd daalt, de 
inzet per merk stijgt. Dit komt tot 
uitdrukking in een groter aantal actieve 
weken per jaar (in 2007 gemiddeld 29) 
met bijna 150 GRPs per week. Er wordt 
dus niet gestreefd naar een grotere 
reclamedruk, maar naar een zo lang 
mogelijke aanwezigheid (continuity). Er 
worden in totaal in 2008 naar 

verwachting 1,8 miljoen spots 
aangeboden via de SPOT zenders. 
 
Reclame strategie  
De inzet van reclame wordt gemiddeld 
gespreid over vijf flights van zes weken, 
tezamen bijna 30 weken aanwezigheid 
per jaar.  
 
Het aantal campagnes dat gebruik maakt 
van twin spots lag een aantal jaren op 
23%. In 2008 lijkt deze strategie weer 
verder te groeien (naar 26% van de 
campagnes). 
 
De lengte van de commercials (single 
campagnes) wordt de laatste jaren 
steeds korter. In 1999 werd een 
gemiddelde lengte van 28 seconden 
gemeten, dat daalt de laatste jaren naar 
24 seconden. Ook de tijd van twin spots 
loopt iets terug, nu naar 36 seconden 
voor de twee spots gezamenlijk.  
 
Reclame consumptie 
De reclamedruk bij de consument is 
stabiel. Vanaf 2005 wordt ongeveer 17 
minuten reclame per dag gekeken. Dit is 
rond 9% van de kijktijd. 

 

 Televisierapport 2008 pagina 6 van 39 



1 TELEVISIES EN TELEVISIE APPARATUUR 
 
 
1.1 Televisietoestellen 

 
Het aantal verkochte televisietoestellen zit de laatste jaren sterk in de lift. In 2007 
zijn er meer dan 1,6 miljoen toestellen verkocht, dit is 13% meer dan in 2006. Niet 
alleen het aantal verkochte televisietoestellen neemt nog steeds toe, ook de waarde 
van het aantal verkochte televisietoestellen neemt toe tot 1,3 miljard euro (stijging 
van 13%). Binnen de consumentenelektronica genereert de televisie daarmee 
verreweg de grootste omzet.  
 
Gemiddeld geeft men 824 euro uit aan een nieuw toestel. De gemiddelde prijs van 
een LCD/Plasma televisie daalt nog steeds en ligt in 2007 rond de € 936.  In 2004 
lag dit nog rond de 2000 euro, dus die prijzen dalen snel. Voor een LCD tv betaalt 
men in 2007 gemiddeld 888 euro. Een plasma tv is nog iets duurder en kost 
gemiddeld 1420 euro (bron: FIAR). 
 

Grafiek 1: aantal verkochte televisietoestellen per jaar (x1000) 
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Vrijwel alle Nederlanders beschikken over een televisietoestel. De helft van de 
huishoudens beschikt over twee of meer televisietoestellen (zie tabel 1).  
 

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% 
2007 47% 51% 2% 

Bronnen: KLO (1988 - 2000), SKO (2002 - 2007) 
*resultaten 2001 niet vergelijkbaar wegens andere vraagstelling 
 
 
1.2 Televisieschermen 
 
Van de 1,6 miljoen verkochte televisies is 1,4 miljoen een LCD of een Plasma 
televisie, oftewel bijna 90% van de verkochte televisies heeft een platte beeldbuis 
(bron: FIAR). In de keuze tussen LCD/Plasma is weinig veranderd: er worden 10 LCD 
TV’s verkocht tegenover 1 Plasma TV. Deze keuze wordt mede bepaald doordat LCD 
in steeds grotere beeldformaten beschikbaar is. 
 

Grafiek 2: penetratie plasma- en LCD schermen 
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In de aanloop naar het WK van juni 2008 werden 70.000 extra tv’s verkocht. Dit 
leverde meer dan 60 miljoen euro extra omzet. Uit data van GFK Marketing Services 
blijkt dat ook in voorgaande jaren in de maand mei een piek te zien is van het aantal 
verkochte televisies, ook als er geen grote sportevenementen plaatsvonden. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is dat het vakantiegeld in veel gezinnen besteed wordt 
aan een nieuwe televisie (bron:GFK Benelux Marketing services in trib magazine 
september 2008). 
 
In de eerste helft van 2008 heeft al 28% van de huishoudens een plasma- of LCD 
scherm voor het meest gebruikte toestel. In 2007 was dat 19% en in 2006 11%. De 
penetratie van plasma- of LCD schermen neemt dus snel toe. In rond de 0,2% van 
de huishoudens wordt er via een projector naar de televisie gekeken. In 2006 lag dit 
ook rond de 0,2%, er is dan ook geen groei waar te nemen in het gebruik van 
projectoren (bron: SKO). 
 
De 32” inch beeldbuis (beelddiameter 81 cm) is nog steeds het meest populaire 
formaat. Maar alle formaten groter dan de 32”inch beeldbuis stijgen in 2007 qua 
verkoop. Uitschieter hierbij is de 43-49” waarbij de verkoopaantallen bijna 6 maal zo 
hoog liggen als in 2006. 
 
In de eerste helft van 2008 heeft 50% van de huishoudens een basistoestel met een 
breedbeeld scherm (16:9). In 2007 was dit nog 45%. In 46% van de huishoudens 
staat een basistoestel van normale afmeting (4:3). In 2007 was dit 51% (bron: 
SKO). Ook hier zien we dus de verschuiving terug naar de grotere beeldbuizen. 
 
 
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 32 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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Full HD TV is een verbeterde variant van HD TV en heeft een resolutie van 1920 x 
1080 pixels. Full HD-TV’s worden in 2007 breder in de markt aangeboden. Dit is met 
name te merken aan de omzetstijging, omdat de gemiddelde prijs hoger ligt dan die 
van een HD-Ready TV. Het omzetaandeel van Full HD stijgt van 3% naar 17% . Het 
aantal verkochte televisies dat niet HD-Ready is neemt af. De niet HD-Ready 
toetstellen met kleinere beeldformaten die nog worden verkocht, worden met name 
gekocht als tweede TV of voor de caravan of boot (bron: FIAR). 

Blu-ray spelers zijn de opvolgers van de DVD-spelers met nog betere beeldkwaliteit. 
Blu-ray is de uniforme standaard geworden (en niet hd-dvd), waardoor de verkoop 
van Blu-ray spelers zal stijgen ten koste van hd-dvd apparatuur. 

1.3 Teletekst en videorecorder 
 
Sinds 2000 beschikt meer dan 90 van de Nederlandse huishoudens over een toestel 
met teletekst. Teletekst houdt verrassend stand tussen binnen de digitale 
ontwikkelingen. 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% 
2007 92% 

  1e helft 2008 93% 
Bronnen: KLO (1990 - 2001), SKO (2002 – 1e helft 2008) 
 
Anders ligt dat voor de videorecorders. In 2007 neemt het aantal videorecorders een 
opvallende duikvlucht: in 43% van de huishoudens is nog een videorecorder op een 
televisie aangesloten. In de eerste helft van 2008 neemt dit verder af naar 38%. 
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 veel terrein verliest.  
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Grafiek 3: bezit/aansluiting videorecorder 
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1.4 DVD- en Hard Disk Recorders 
 
Het aantal DVD-spelers daalt naar een niveau van rond de 60%. Er vindt een 
vervanging plaats van de spelers naar recorders. In totaal zien we dat het bezit van 
DVD- en Hard Disk Recorders in 2007 op iets meer dan een kwart ligt (26%) en in de 
eerste helft van 2008 verder toeneemt tot 31%. 
 

Grafiek 4: bezit DVD-speler en Hard Disk Recorder  
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Bronnen: KLO (2001), SKO Establishment Survey (2002 – 1e helft 2008) 
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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. 
  
 
 
Verwacht werd dat de DVD-recorder de opname functie van de videorecorder zou 
overnemen. Deze verwachting komt echter niet uit. Het aantal DVD-recorders blijft 
steken op 17%. Wel zien we een toename in het bezit van Hard Disk Recorders naar 
13%. Het bezit van Hard Disk Recorders die in een televisie ingebouwd zijn is nog 
niet substantieel en is 1%. 
 
De toename van de hard disk recorder hangt ook samen de opkomst van digitale 
televisie met een time-shift en opname functie in de set top box. De gemiddelde prijs 
van een DVD recorder daalde van 345 euro in 2006 naar 319 euro in 2007. (bron: 
FIAR). 
 

Grafiek 5: bezit DVD-recorders en hard disk recorders 
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2 ANALOGE EN DIGITALE TELEVISIE 
 
2.1 Ontwikkeling en gebruik digitale televisie 
 
Langzaamaan verliest de analoge ontvangst terrein aan de digitale aanbieders. Het 
percentage traditionele, analoge kabelaansluitingen is gedaald van 79% in 2007 naar 
73% in de eerste helft van 2008. Het aantal digitale aansluitingen toe. In 2007 was 
het percentage digitale ontvangst 33%, dit neemt in de eerste helft van 2008 verder 
toe tot 40%.  
 

Grafiek 6: ontvangst televisiesignalen meest gebruikte toestel 
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Bron: SKO  
 
De digitale ontvangst kan op verschillende wijzen plaatsvinden (zie ook 2.2). Het 
aantal digitale aansluitingen via de kabel groeit van 7% in 2006 naar 13% in 2007. 
In de eerste helft van 2008 neemt dit verder toe tot 18%. Ontvangst via de schotel is 
per definitie digitaal en is op dit moment in 8% van de huishoudens de 
ontvangsttechniek. Ontvangst via Digitenne van KPN is inmiddels toegenomen tot 
7% van de huishoudens. Het gebruik van IPTV is nog marginaal. 
 
 
 
 
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.  
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Grafiek 7: ontwikkeling digitale ontvangst televisiesignalen  

4%

8%
10% 10%

13%

17%

25%

33%

40%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2000 2001 2002 2003 2004* 2005 2006 2007 1e
helft
2008

 
Bronnen: KLO (2000 - 2001), SKO (2002 – 1e helft 2008) 

  2004 schatting wegens wijziging vragenlijst 
 
Niet alle digitale ontvangsten zijn per definitie ook interactief. Via de satelliet/schotel 
en de ether is geen retourpad beschikbaar en dus geen mogelijkheid voor 
interactiviteit. Digitale televisie via de kabel, IPTV en het glasvezelnetwerk (FTTH, 
Fiber To The Home) hebben in principe de mogelijkheid voor interactiviteit, maar dit 
is lang niet altijd in gebruik. Het aantal huishoudens met retourpad wordt op dit 
moment op 10-15% geschat.  
 
In een flink aantal digitale huishoudens wordt toch nog analoog naar de televisie 
gekeken. Waarom kijken huishoudens die de mogelijkheid hebben digitaal naar de 
televisie te kijken (en dus beter beeldkwaliteit en meer keuze in zenders) nog steeds 
analoog naar de televisie? Uit onderzoek van Stichting Kijkonderzoek blijkt dat 
bezitters van een digitaal abonnement in bepaalde gevallen onbewust analoog blijven 
kijken. Vooral in de beginperiode van het digitale abonnement bestaat geregeld 
verwarring bij een aantal gezinsleden, vooral bij de vrouwen en de wat oudere 
kijkers. Naast het onbewuste analoge kijken kijkt men soms met opzet via de 
analoge verbinding omdat het makkelijker is dit even snel aan te zetten. Ook 
gebruikt men de analoge verbinding als men teletekst wil kijken, omdat teletekst niet 
altijd digitaal beschikbaar is. Verder zijn andere televisies dan het huiskamertoestel 
in digitale huishoudens (bijvoorbeeld op de slaapkamer) verantwoordelijk voor een 
deel van het analoge kijken (bron: SKO). 
 
2.2 Digitale ontvangsttechnieken 
 
Er zijn verschillende digitale ontvangsttechnieken te onderscheiden: 
• schotel/satelliet 
• kabel  
• ether 
• IPTV 
• Internet/Web TV 
 
Schotel / satelliet (DVB-S) 
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 
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en het ontbreken van interactiviteit: het televisiesignaal wordt alleen doorgegeven. 
Een aanbieder is bijvoorbeeld CanalDigitaal: meer dan 1 miljoen Nederlanders kijken 
digitale televisie via Canal Digitaal. 
 
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 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. Men is afhankelijk van de zenders die de kabelmaatschappij 
doorgeeft. 
 
Een aanbieder van digitale televisie via de kabel is bijvoorbeeld UPC. Eind juni 2008 
had UPC Nederland 592.100 digitale kabeltelevisie abonnees. Het totaal aantal TV –
abonnees (analoog en digitaal) ligt rond de 2,1 miljoen (bron:UPC.nl). 
 
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 7,50 euro per 
maand. Nadelig is het feit dat er een beperkt aantal 25 zenders worden 
doorgegeven: 23 televisiezenders en 19 radiozenders. Ook hier geldt dat er geen 
sprake van interactiviteit is, maar er is wel een EPG 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.).  
 
Digitenne is voor 10 euro extra per maand uit te breiden met Eredivisie Live voetbal. 
Dit digitale voetbalkanaal had 3 weken na de start in begin september al meer dan 
200.000 abonnees.  
 
IPTV 
(Voor televisie en internet, zie ook hoofdstuk 3 en 5.5) 
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 ADSL (of ADSL 2+) 
Internetaansluiting en een speciale decoder nodig.  
  
IPTV biedt een groot aantal zenders en een uitstekende beeldkwaliteit. Interactieve 
diensten en een EPG behoren tot de mogelijkheden. IPTV-aanbieders die zenders 
doorgeven zijn momenteel Tele2 TV Gold en Interactieve TV van KPN (9,95 euro per 
maand). 
 
Internet/WebTV 
WebTV is niet hetzelfde als IPTV. WebTV komt gewoon via internet binnen en biedt 
een onbeperkt aantal webkanalen aan. Bij IPTV kan het signaal alleen via een 
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decoder worden bekeken en de aanbieder bepaalt hierbij welk programma er binnen 
komt.  
 
Voorbeelden van WebTV zijn Joost en Tribler. Deze aanbieders maken gebruik van de 
peer to peer techniek (p2p TV), het delen van bestanden en informatie binnen een 
netwerk. Met deze techniek zijn er geen dure servers en bandbreedtes meer nodig 
om televisie in redelijk goede kwaliteit af te laten spelen.  
 
2.3 Het openbreken van de kabelmarkt  
 
De twee grootste aanbieders van televisie via de kabel zijn momenteel UPC en Ziggo 
Ziggo is voortgekomen uit de fusie van Multikabel, @home en Casema en daarmee 
een zeer grote speler geworden. Samen hebben zij een marktaandeel van 81%.  
 
De OPTA (telecomtoezichthouder) vindt dat de kabelmaatschappijen een te hoog 
marktaandeel hebben en wil UPC en Ziggo extra verplichtingen opleggen. De OPTA 
wil dat alternatieve aanbieders hun eigen digitale TV-pakket moeten kunnen 
aanbieden over de kabel. Daarnaast wil de OPTA UPC en Ziggo verplichten om de 
analoge kabelaansluiting administratief door te verkopen aan andere bedrijven. Deze 
bedrijven moeten dan wel nog zelf de uitzendrechten regelen. De consument kan dan 
volledig overstappen naar een alternatieve aanbieder. Ook heeft de consument dan 
de keuze via de kabelaansluiting tussen verschillende (plus) pakketten en 
serviceniveaus. De OPTA verwacht bovendien dat er door de toenemende 
concurrentie druk op de prijzen ontstaat wat de televisiekijker financiële voordelen 
kan opleveren. Eind 2008 of in 2009 wordt hierover een beslissing verwacht (bron: 
OPTA).  
 
2.4 Televisie op de mobiele telefoon 
 
Televisieontvangst via de mobiele telefoon kan op twee manieren plaatsvinden: via 
internet en via DVB-H.  
 
Nu internetontvangst via de mobiele telefoon steeds sneller en makkelijker gaat, kan 
er via web-tv televisie worden ontvangen. Aanbieders van mobiel tv kijken zijn 
bijvoorbeeld T-mobile met “Mobile TV” wat een onderdeel vormt van het web‘n‘walk 
Plus abonnement. Hiermee kun je internetten op je mobiel en TV kijken (€ 14,95 per 
maand). Ook via Vodafone kun je televisie op je mobiel kijken met het TV en video 
abonnement (€5 extra per maand).  Deze laatste gaat via het UMTS netwerk.  
 
Daarnaast kan sinds kort televisie worden ontvangen via de ether: DVB-H. DVB-H 
staat voor Digital Video Broadcasting for Handheld.  Dit is de mobiele variant van 
DVB-T, de digitale televisieverspreiding via de ether die door Digitenne wordt 
gebruikt. Om televisie te kunnen kijken op je mobiel via DVB-H heb je een toestel 
nodig met een speciale ingebouwde ontvanger. Interactiviteit is echter alleen 
mogelijk met een UMTS-retourpad.  
 
De KPN introduceert als eerste Telecomoperator een grootschalig netwerk voor  
DVB-H televisie: MobielTV. MobielTV biedt een pakket van tien zenders. Hierbij zijn 
er enkele reguliere zenders die worden doorgegeven, maar ook enkele zenders die 
speciaal voor mobiele ontvangst zijn gemaakt. De zenders die momenteel via 
MobielTV zijn te ontvangen zijn: Ned1 en Ned3, RTL4, SBS6, Jetix/Veronica, 
Discovery Channel, RTL24, MTV Music, Xcite en Nick Toons. Onbeperkt kijken naar 
MobielTV van KPN kost 9,95 euro per maand en wordt in eerste instantie 
geïntroduceerd met de Samsung p960 TV en de LG KB620. 
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Links: LG KB620  Rechts: Samsung SGH P960 TV 
Bron: (http://www.kpn.com/mobiele-telefonie/internet-mobiel/mobieltv.htm) 
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3 TELEVISIE EN INTERNET 
 
3.1 Computer bezit 
 
In de eerste helft van 2008 bezit 84% van de huishoudens een computer, in 16% 
van de huishouden is nog geen computer thuis aanwezig. Op demografisch niveau 
bestaan flinke verschillen: bijna alle huishoudens met kinderen zijn in het bezit van 
een PC (95%). Verder is sociale klasse een belangrijke determinant: in 2007 heeft 
90% van de huishoudens uit de hogere sociale klasse een computer versus 74% van 
de huishoudens uit de lagere sociale klasse. 
 

Grafiek 8: bezit personal computer in Nederlandse huishoudens 
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3.2 Aansluiting op Internet 
 
Niet alleen hebben steeds meer Nederlanders thuis een computer, er hebben ook 
steeds meer Nederlanders thuis toegang tot internet. Uit het STIR onderzoek blijkt 
dat in 2007 acht op de tien Nederlanders van 13 jaar en ouder thuis toegang hebben 
tot internet. Dit is 9% meer dan in 2006, toen was dit nog 71%.  
 
Van de PC-bezitters heeft zelfs 95% thuis toegang tot internet. Dit betekent dat 
vrijwel elke PC-bezitter thuis online is. Als we kijken naar het aantal uren dat men 
gemiddeld thuis aan het surfen is dan zien we ook hier een stijging: 4,5 uur per week 
in 2007 versus 4,2 uur per week in 2006 (stijging van 7%). Ook op het werk wordt in 
2007 meer gesurft dan in 2006, we zien een toename van 1,1 uur naar 1,4 uur 
(stijging van 27%). 
 
Uit cijfers van SKO blijkt dat in de 1e helft van 2008 79% van de huishoudens 
internettoegang heeft via de PC. Dit resultaat stemt dus overeen met de uitkomsten 
van het STIR.  
 
In 2007 beschikt 66% over een snelle internetverbinding. Ongeveer 54% van de 
huishoudens met een snelle internetverbinding heeft een ADSL-aansluiting (via de 
telefoonkabel), de overige 46% doet het via de kabel (televisiekabel) (bron: SKO).  
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3.3 Televisiekijken via internet 
 
Naarmate er steeds meer mensen thuis toegang hebben tot snel internet groeit ook 
het gebruik van de computer bij het televisiekijken. Televisieprogramma’s worden 
inmiddels door bijna alle zenders via hun website aangeboden. In verband met de 
uitzendrechten zijn het in het algemeen programma’s van eigen productie. Meestal is 
dit gratis, maar er worden ook programma’s aangeboden tegen betaling.  
 
Uit cijfers van SKO blijkt dat het aantal mensen dat wel eens via de PC naar de 
televisie kijkt toeneemt. In 2007 keek 17% van de huishoudens wel eens naar een 
tv-programma via de computer. In de eerste helft van 2008 is dit verder toegenomen 
tot meer dan een kwart (26%).  
 

Grafiek 9: weleens televisiekijken via personal computer  
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Bron: SKO 
 
Zie verder hoofdstuk 5.5 voor meer informatie over online televisiekijken. 
 
3.4 User Generated Content 
 
YouTube is inmiddels algemeen bekend als de site waarop consumenten allerlei 
informatie zoals foto’s, recensies, weblogs, maar met name ook video’s kunnen 
plaatsen. Het is hét voorbeeld van user generated content.  
 
Er is ook kritiek op de website aangezien er illegaal, dus zonder rechten, veel 
beeldmateriaal te zien is. Zo heeft het Italiaanse mediaconcern Mediaset een proces 
aangespannen tegen YouTube wegens illegaal gebruik van beeldmateriaal. Mediaset 
eist 500 miljoen euro schadevergoeding wegens ruim 4500 filmpjes (totale lengte 
van 325 uur) die op YouTube staan, waarvan Mediaset de uitzendrechten bezit en 
waarvoor niet is betaald. Ook Het Amerikaanse concern Viacom en het Franse TF1 
voeren soortgelijke rechtszaken.  
Andere bedrijven, waaronder bijvoorbeeld BBC sluiten juist contracten af met 
YouTube om hun videoclips te laten vertonen op de website.  
 
Momenteel is Google/ YouTube bezig met een nieuwe feature voor videobewerking. 
Hiervoor heeft Google het bedrijf Omnisio overgekocht. Met de videobewerkingstools 
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van Omnisio kunnen gebruikers teksten toevoegen aan video’s (bv mbv 
tekstballonnetjes), bestaande webvideo’s aan elkaar plakken en presentaties 
toevoegen aan video’s. Google is nog bezig dit verder te ontwikkelen.  
 
Een nieuw initiatief is de website www.StartYourStation.com. Via deze site kan men 
videobestanden uploaden en in een (lineair) programma zetten. Bovendien kan je 
daarbij een tv-gids samenstellen. Zowel particulieren als commerciële partijen 
kunnen op deze manier een eigen tv-station beginnen. 
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4 TIJDVERDELING  
 
4.1 Mediagebruik 
 
In maart 2008 heeft SPOT samen met het RAB (radio) en PBE (buitenreclame) een 
Tijdbestedingsonderzoek laten uitvoeren. Door dit Tijdbestedingsonderzoek is het 
mogelijk om de tijdbesteding aan verschillende activiteiten single source met elkaar 
te vergelijken.  
 
In totaal wordt er bijna 5 uur per dag aan media besteed. Van die tijd neemt 
televisiekijken het grootste deel in: bijna de helft van de mediatijd gaat naar het 
kijken van televisie. Iets meer dan een kwart van de mediatijd gaat naar internetten 
en bijna 15% wordt besteed aan lezen (kranten, tijdschriften, folders en boeken). Zie 
onderstaande grafiek1. 
 

Grafiek 10: Verdeling mediatijd (20-65 jaar, exclusief radio) 
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Bron: Tijdbestedingsonderzoek SPOT 2008 
 
De sterkste groei zien we bij de internetactiviteiten. In de meting in 2008 neemt het 
internetten 80 minuten (1 uur en 20 minuten) per dag voor haar rekening. Onder 
internetten wordt de totale tijd gerekend besteed aan surfen, MSN-en en e-mailen. 
De groei van internet zien we terug bij alle bevolkingsgroepen. Wel is het zo dat 
jongeren veel meer chatten en volwassenen veel meer e-mailen en surfen. Dagelijks 
is 44% van de bevolking op de een of andere manier actief met internet. 
 

                                          
1 De data voor radio zijn niet gerapporteerd. 
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Prime time voor televisie ligt rond 21.30 uur met 45% bereik. Prime time internet ligt 
een uurtje eerder rond 20.30 uur met een bereik van 12%. Eten en internetten gaan 
niet goed samen, maar de televisie gaat vaak juist al aan tijdens het avondeten.   
 

Grafiek 11: Verdeling van tv kijken, internetten en eten over de dag (20-65 jaar) 
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Bron: Tijdbestedingsonderzoek 2008 

 

Grafiek 12: Verdeling van krant, boek en tijdschrift lezen over de dag (20-65 jaar) 
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Bron: Tijdbestedingsonderzoek 2008 
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Het bereik van gedrukte media ligt op een lager niveau. ‘Prime time’ voor dagbladen 
ligt ’s ochtends rond 9.30 uur met een bereik van 4%. Tijdschriften worden meer 
gespreid over de hele dag gelezen door bijna 1% van de mensen. Opvallend is dat er 
vaker in boeken wordt gelezen dan in tijdschriften. Voor het boeken lezen ligt het 
bereik overdag rond de 1,5% en een piek om 22 uur ’s avonds van 2%.  
 
4.2 Multitasking/singletasking  
 
Het meeste singletasken zien we bij televisie en de spelcomputer (zie ook grafiek 15 
op de volgende pagina). De televisiekijktijd is voor bijna tweederde singletasking. 
Tijdens het grootste deel van de kijktijd worden er dus tegelijkertijd geen andere 
activiteiten gedaan en wordt er alleen televisie gekeken. 
 
We zien dat de sterke groei van tijd besteed aan internetten samen gaat met een 
stijging van het percentage multitasking tijd. Dit betekent ook vaak het mixen van 
surfen en e-mailen. 
 
Juist tijdens lezen van kranten en tijdschriften wordt er veel gemultitasked (resp. 
68% en 74% van de leestijd). Het multitasken tijdens het lezen van tijdschriften is 
ook flink toegenomen in vergelijking met 2006. Waarschijnlijk heeft het lezen van 
tijdschriften steeds vaker een entertainmentfunctie, waardoor het gemakkelijker kan 
worden gecombineerd met andere activiteiten. 
 

Grafiek 13: Aandeel singletasken in de gebruikstijd per medium (20-65 jaar) 
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Bron: Tijdbestedingsonderzoek SPOT 2008 
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5 KIJKGEDRAG  
 
5.1 Dagbereik en weekbereik 
 
In de eerste helft van 2008 ligt het gemiddelde dagbereik van televisie rond 81%. 
Dat wil zeggen dat er gemiddeld per dag 81% van de personen van 6 jaar en ouder 
bereikt worden met het medium televisie. Het gemiddelde weekbereik ligt in de 
eerste helft van 2008 op 96,9%. Dit wil zeggen dat per week gemiddeld bijna 97% 
van de personen van 6 jaar en ouder bereikt worden.  
 
Het gemiddelde dagbereik van een reclameblok ligt iets lager, maar is nog steeds vrij 
hoog op 72,4%. Per dag ziet dus gemiddeld bijna driekwart van de personen een 
reclameblok. Het gemiddelde weekbereik van reclame loopt zelfs op tot 95,9 % 
(bron: SKO, eerste helft 2008).  
 
5.2 Kijktijd 
 
In onderstaande grafiek zien we dat in 2007 de kijktijd 11 minuten lager is dan in 
2006. Dit heeft mede te maken met a) de invoering van de gouden standaard 
(wisseling in standaard voor demografie), b) in 2006 was het EK Voetbal in Duitsland 
en c) warm weer in begin 2007 (bron SKO). In 2008 lijkt de kijktijd te stabiliseren 
rond 186 minuten: ruim drie uur per dag.  
 

Grafiek 14: kijktijd etmaal in minuten 
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Bronnen: KLO (1991 - 2001), SKO (2002 – 1e helft 2008) 
 
5.3 Kijktijd per doelgroep 
 
In onderstaande tabel zien we de kijktijd uitgesplitst voor verschillende doelgroepen. 
De 50-plussers zijn nog altijd de meest zware kijkers en kijken gemiddeld 237 
minuten per dag (dit is bijna 4 uur). De 6-12 jarigen kijken het minst, gemiddeld 116 
minuten per dag (dit is bijna 2 uur per dag). 
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Tabel 3: kijktijd 2007 in minuten per doelgroep  

Doelgroep 
 

Kijktijd 2007 
 index  

6+ = 100 

6 jaar en ouder 186 100 
Mannen 6 jaar en ouder 177 95 
Vrouwen 6 jaar en ouder 195 105 
13 jaar en ouder 194 104 
6-12 jaar 116 62 
13-19 jaar 122 66 
20-34 jaar 167 90 
35-49 jaar 184 99 
50 jaar en ouder 237 127 
20-49 jaar 176 95 
Boodschappers 20-49 jaar 190 102 
Mannen 20-49 jaar 168 90 
Mannen 20-49 jaar, sociale klasse AB1 153 82 
Vrouwen 20-34 jaar 181 97 
Mannen 20-34 jaar 151 81 
 
Bron: SKO 
 
 
5.4  Uitgesteld kijken 
 
Vanaf 31 december 2007 meet SKO ook het uitgesteld kijken via de DVD- of de hard 
disk recorder. In september 2008 was het aandeel uitgesteld kijken tot en met 6 
dagen na uitzending 1,3% van de totale kijkdichtheid. In maart, april en september 
heeft uitgesteld kijken het grootste aandeel in de totale kijkdichtheid (1.3%). In juni 
heeft uitgesteld kijken het kleinste aandeel in de totale kijkdichtheid (0.8%). 
 

Tabel 4: aandeel uitgesteld kijken per maand in 2008 

Maand 
Aandeel uitgesteld kijken in 
totale kijkdichtheid 

Januari 1.1% 
Februari 1.1% 
Maart 1.3% 
April  1.3% 
Mei 1.2% 
Juni 0.8% 
Juli 0.9% 
Augustus 0.9% 
September 1.3% 
 
Bron: SKO 
 
Het programma dat in het afgelopen half jaar het meest uitgesteld is gekeken, is Wie 
is de mol? Dit programma is door 155.000 personen uitgesteld gekeken. Dit is gelijk 
aan 10% van de totale kijkdichtheid van dit programma. Op de tweede plaats vinden 
we de soapserie Goede Tijden Slechte Tijden, waarvan de uitzending van 17 maart 
131.000 keer is bekeken. Dit is gelijk aan 11%van de totale kijkdichtheid van dit 
programma. Op de derde plaats staat de aflevering van Grey’s Anatomy van 7 april. 
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Deze aflevering is door 130.000 mensen uitgesteld bekeken en dit is gelijk aan maar 
liefst 21% van de totale kijkdichtheid van dit programma. 

Tabel 5: Top 10 uitgesteld gekeken programma’s, 6+, 1e half jaar 2008 

 Datum Titel Zender KDH* Kijkers 
x1.000 

UGKA* 

1 28 februari ‘08 Wie is de mol Ned1 1.0% 155 9.9% 
2 17 maart ‘08 GTST RTL4 0.9% 131 10.8% 
3 7 april ‘08 Grey’s Anatomy Net5 0.9% 130 20.5% 
4 3 januari ‘08 Wie is de mol Ned1 0.9% 129 6.7% 
5 25 februari ‘08 GTST RTL4 0.9% 129 10.0% 
6 3 februari ‘08 Peter R de Vries 

Misdaadverslaggever 
SBS6 0.9% 129 1.8% 

7 6 maart ‘08 Wie is de mol Ned1 0.9% 128 8.2% 
8 2 januari ‘08 Inspector Lynley Misteries Ned1 0.8% 119 8.1% 
9 13 mei ‘08 GTST RTL4 0.7% 111 12.7% 
10 7 maart ‘08 Lama’s Ned3 0.7% 110 9.2% 
*KDH= kijkdichtheid, gemiddeld percentage dat naar het programma keek  
*UGKA=het aandeel dat uitgesteld kijken heeft in de kijkdichtheid van een programma 
 
Bron: SKO 
 
 
5.5 Online kijken 
 
Vanaf 1 juli wordt door SKO het kijkgedrag naar TV programma’s op internet in kaart 
gebracht. In eerste instantie worden alleen de programma’s van RTL Nederland en de 
Nederlandse Publieke omroep gemeten. Later in het jaar zal dit worden uitgebreid 
met andere SKO zenders. Gerapporteerd wordt het totaal aantal opgevraagde 
streams van TV programma’s op hun dag van uitzending en de 6 dagen erna. 
 

Tabel 6: Top 10 meest gestarte streams van programma’s in september 2008 

* SKO Streams meet het aantal opgevraagde streams tot en met 6 dagen na de uitzenddag 

SKO 
Streams* 

Common Currency 
Kijkonderzoek   

 

  
nStreams KDH 6+ Kijkers 6+ 

1 9-9-2008 di GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL4 99.159 6,9 1.026.000 

2 19-9-2008 vr LAMA'S Ned3 83.758 7,4 1.114.000 

3 25-9-2008 do SO YOU THINK YOU CAN DANCE RTL5 55.773 3,2 481.000 

4 20-9-2008 za MOOI WEER DE LEEUW Ned1 50.810 12,1 1.815.000 

5 7-9-2008 zo TRY BEFORE YOU DIE Ned3 41.160 3,1 466.000 

6 12-9-2008 vr CAN'T BUY ME LOVE RTL5 40.136 1,7 260.000 

7 6-9-2008 za FREE KEMPI Ned3 38.620 1,0 157.000 

8 22-9-2008 ma FLIKKEN MAASTRICHT Ned1 38.079 7,4 1.111.000 

9 21-9-2008 zo OP ZOEK NAAR JOSEPH Ned1 36.701 8,9 1.340.000 

10 1-9-2008 ma ONM Ned3 36.204 2,1 320.000 

Bron: SKO KijkOnderzoek 
Bron: SKO 
Streaming 
onderzoek 

 

Bron: SKO KijkOnderzoek 

 
Bron: SKO 
 
In de laatste twee kolommen wordt de normale kijkcijferinformatie van de 
betreffende programma’s getoond. Het betreft dus twee verschillende grootheden 
waardoor we de cijfers niet bij elkaar op kunnen tellen.  
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We zien dat in de maand september de soapserie Goede Tijden Slechte Tijden het 
programma is dat het meest via internet is bekeken (rond de 99.000 opgestarte 
streams).  
 
Bovenstaande cijfers laten zien dat bepaalde programma’s een flink deel van hun 
kijkpubliek door middel van internet bereiken. Het aantal opgestarte streams bij de 
documentaire Free Kempi van BNN vormt bijvoorbeeld een kwart van het totale 
kijkersdeel. Zo begint het via internet bekijken van televisieprogramma’s 
substantiële vormen aan te nemen. 
 
5.6  Convergentie televisie en computer 
 
In hoofdstuk 3 meldden we al dat meer dan een kwart van de Nederlanders wel eens 
TV kijkt op de computer (SKO). In het Tijdbestedingsonderzoek is ook de tijd 
gemeten die hieraan wordt besteed. Bij jongeren laat de computerkijktijd een 
spectaculaire groei zien. Jongeren van 13-19 jaar zeggen gemiddeld al 14 minuten 
per dag via de computer televisie te kijken. Dit was 4 minuten in 2006. Gemiddeld 
laat het televisiekijken op een computer echter nog geen stijging zien.  
 

Tabel 7: ontwikkeling televisiekijken op een computerscherm per doelgroep 

Doelgroep: 2006 2008 
 minuten minuten 
6-9 jaar 2 4 
10-12 jaar 5 1 
13-19 jaar thuiswonend  4 14 
20-29 jaar thuiswonend 4 6 
20-29 jaar alleenstaand 4 9 
20-29 jaar, samen, no kids 1 2 
20-29 jaar, samen, met kids 2 4 

Bron: Tijdbestedingsonderzoek 2006 en 2008 
 
Er zijn nog geen kwantitatieve gegevens beschikbaar over het koppelen van een 
computer aan het televisietoestel om programma’s te bekijken. Technisch wordt dit 
echter steeds makkelijker. Bij nieuwe televisies is een kabeltje al voldoende om 
televisieprogramma’s die via de computer binnenkomen op het televisietoestel te 
laten verschijnen.  
 
Internetten op het televisietoestel is ook in de tijdmeting van 2008 op nul blijven 
steken. Er zijn in Nederland bijna nog geen geïntegreerde apparaten te koop. Vorig 
jaar schreven we dat deze toestellen binnen afzienbare tijd op de Nederlandse markt 
zouden verschijnen, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. 
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5.7 Fragmentatie? 
 
In veel publicaties over de media-ontwikkelingen wordt gesproken over de 
fragmentatie. Ook televisie wordt daarbij genoemd. Wij hebben daarom de 
ontwikkeling nog eens in kaart gebracht. Wij hebben daarbij de top 20 zenders als 
uitgangspunt genomen, wat ongeveer overeenkomt met het aandeel dat de SPOT-
zenders hebben in de totale kijktijd. De regionale zenders zijn daarbij in totaal als 1 
zender geteld. Dat geeft het volgende beeld. 
 

Tabel 8: Aandeel kijktijd 6+ van de top 20 zenders 

 

 
marktaandeel 

top 20 zenders 
2007 89% 
2005 89% 
2003 88% 
2000 87% 

 
Bron: door SPOT bewerkte cijfers van SKO en KLO 
 
Het aandeel van de top 20 zenders ligt tegen de 90%. In tegenstelling tot de 
verwachting zien we dit aandeel niet dalen, maar juist zelfs nog iets stijgen. Hoewel 
het aanbod van zenders zich de laatste jaren gestaag heeft uitgebreid, heeft dit 
vooralsnog niet geleid tot een verdere fragmentatie van het kijkgedrag. 
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6 TELEVISIERECLAME 
 
6.1 Bestedingen 
 
In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de netto bestedingen voor 
televisiereclame van 1990 t/m 2007 weergegeven. Vrijwel ieder jaar nemen de 
bestedingen toe, uitgezonderd 1996 en 2001. In 2007 liggen de bestedingen voor 
televisiereclame op 851 miljoen euro. Dit is een toename van 7% ten opzichte van 
2006. In de eerste drie kwartalen van 2008 zijn de netto bestedingen voor 
televisiereclame verder doorgestegen.  

Grafiek 15: Ontwikkeling uitgaven voor televisiereclame 1990-2007 (x mln euro’s) 
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Bron: 1990-1998: VEA, 1999-2007: SPOT 
 
 
De bestedingen voor non-spot reclame op televisie lagen in 2007 rond de 93 miljoen 
euro. In 2006 was dit nog 84,7 miljoen euro. Dit wil zeggen dat de bestedingen aan 
non spot zijn gegroeid met 8,3 miljoen euro (10% groei). Onder de non spot 
bestedingen verstaan we: 
- alle in program branding activiteiten 
- alle in program price marketing activiteiten 
- billboarding (“dit programma wordt u aangeboden door…”) 
- cromo’s (commerciële aankondigingen van programma’s) 
- alle productiekosten 
Inkomsten uit internetactiviteiten, teletekst, rechten en directe 
consumenteninkomsten worden niet tot de non spot bestedingen gerekend. 
Betalingen direct aan publieke omroepen of aan productiehuizen zijn onbekend en 
niet in de cijfers opgenomen. 
 
De totale televisiebestedingen komen in 2007 hiermee uit op 944 miljoen euro. De 
non spot bestedingen vormen nu 10% van de totale televisiebestedingen. De 
verwachting is dat dit aandeel in de loop van de tijd toeneemt. 
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6.2 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. Vanaf 2007 zien we echter weer een daling in het 
aantal adverteerders dat actief is op televisie. Ook het aantal merken waarvoor 
geadverteerd wordt neemt iets af. Er is dus sprake van concentratie. Omdat de 
bestedingen stijgen, kunnen we concluderen dat per merk meer besteed wordt. 
 

Grafiek 16: aantal televisieadverteerders op jaarbasis 
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Bron: HMI (1991 - 2001), SKO (2002 - 2007), prognose 2008 van SPOT 
 
 

Grafiek 17: aantal merken op jaarbasis 
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Bron: HMI (1991 - 2001), SKO (2002 – 2007), prognose 2008 van SPOT 
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6.3 Commercials en spots 
 
In deze paragraaf komt informatie over commercials en spots aan de orde. Met een 
commercial bedoelen we de reclamefilm. Een uitzending van een commercial noemen 
we een spot. Indien een commercial in een campagne bijvoorbeeld 100 keer wordt 
uitgezonden, spreken we van 100 spots. 
 
In grafiek 17 is te zien dat de uitzendfrequentie flink is toegenomen. In 2006 werd 
een commercial gemiddeld 112 keer wordt uitgezonden. In 2007 is dit toegenomen 
tot gemiddeld 138 keer. Voor 2008 verwachten we dat de uitzendfrequentie verder 
toeneemt.  

Grafiek 18: uitzendfrequentie commercials 
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Bron: HMI (1997 - 2001), SKO (2002 - 2007), prognose 2008 van SPOT 
 
 

Grafiek 19: aantal spots (x1000) 
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Bron: HMI (1991 - 2001), SKO (2002 – 2007), prognose 2008 van SPOT 
 
Het aantal uitgezonden spots op de Nederlandse televisie is de afgelopen jaren ook 
flink gestegen tot 1,7 miljoen in 2007. In 2008 verwachten we een voortgaande groei 
tot ruim 1,8 miljoen spots.  
 
Ook hier zien we de concentratie terug. Het aantal merken waarvoor op televisie 
wordt geadverteerd neemt af, maar de uitzendfrequentie neemt per merk flink toe.  
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Ongeveer een kwart van de campagnes is een twincampagne, driekwart is een single 
campagne. Na een stabilisatie gedurende de afgelopen jaren, is de verwachting dat 
het aantal twincampagnes in 2008 weer iets gaat stijgen.  
 

Grafiek 20: singles versus twincampagnes 
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Bron: HMI (1996 - 2001), SKO (2002 – 2007), prognose 2008 van SPOT 
 
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 21: spotlengte (alleen single spots, maximaal 90”) 
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Bron: HMI (1991 - 2001), SKO (2002 - 2007), prognose 2008 van SPOT 
 
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 verder gedaald tot iets meer dan 24 seconden. In 2007 en naar 
verwachting ook in 2008 zal de spotlengte rond deze 24 seconden blijven hangen.  
 
Naast de lengte van single spots hebben we de totale spotlengte berekend van de 
twinspot (de twee spotlengtes opgeteld). De gemiddelde lengte van twinspots samen 
ligt logischerwijs op een hoger niveau dan dat van de single spot. In 2007 ligt de 
gemiddelde spotlengte van twinspots rond de 36 seconden. Hoewel de gemiddelde 
lengte van twinspots door de tijd heen een beetje schommelt is de verwachting dat 
de gemiddelde lengte in 2008 ook rond de 36 seconden ligt. Door een afwijking in de 
meetmethode zijn de cijfers over 2002 niet beschikbaar. 
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Grafiek 22: spotlengte twinspots (totaal beide delen) 
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Bron: HMI (1991 - 2001), SKO (2002 - 2007), prognose 2008 van SPOT 
 
 
6.4  Kijken naar reclame 
 
In onderstaande grafiek is te zien dat in 2007 van de in totaal 186 minuten die men 
per dag kijkt, er 17 minuten naar reclame wordt gekeken. In 2006 werd er van de 
197 minuten die men keek ook 17 minuten naar reclame gekeken. Hoewel de totale 
kijktijd dus iets gedaald is blijft het aantal reclame minuten gelijk. Het aantal 
bekeken reclameminuten ligt vanaf 2005 op 17 minuten. De verwachting is dat dit in 
2008 gelijk blijft.  

 

Grafiek 23: aantal gekeken reclameminuten per dag 

6 6
7

8 8 8
9

10
11

12 12
13

15
16

17 17 17 17

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 progn
2008

 
Bron: HMI (1991 - 2001), SKO (2002 - 2007), prognose 2008 van SPOT 
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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 stijgen tot rond de 9,5% van de kijktijd.  
 

Grafiek 24: aandeel reclame in kijktijd 
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Bron: HMI (1991 - 2001), SKO (2002 - 2007), prognose 2008 van SPOT  
 
 
6.5 Strategie 
 
In onderstaande tabel is te zien dat de 20% grootste merken ruim 70% van de grp’s 
voor hun rekening nemen. Dit patroon is ook in de voorgaande jaren te zien. Zij 
bepalen in feite het beeld van reclame op televisie.  
 
De 20% grootste merken hebben in 2007 gemiddeld per jaar 5 flights en zijn per 
flight 6 weken actief met bijna 150 GRP’s per week. Gemiddeld zetten zij per jaar 
bijna 4300 GRP’s in. Dit is meer dan in 2006, toen was dit ruim 4000 GRP’s. Ook de 
top 10 van grootste merken zetten wat meer GRP’s in dan in het voorgaande jaar 
(14.239 GRP’s versus 13.575 GRP’s in 2006). 
 

Tabel 9: strategiegegevens 2007 

 
 
 
Merken: 

aantal 
weken 
actief 

aantal 
flights 

weken 
per 

flight 

grp’s 
per 

actieve 
week 

aantal 
grp’s 
per 

merk 
aandeel 

grp’s 
Top drie 48 3 16 402 19.277 3% 
Top tien 45 3 15 316 14.239 8% 
       
Vijfdeling naar grootte:       
20% grootste merken 29 5 6 148 4.291 71% 
tweede quintile 15 4 4 80 1.196 20% 
derde quintile 9 2 5 51 460 8% 
vierde quintile 11 2 5 11 116 2% 
20% kleinste merken 4 2 2 4 16 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.) 
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De lengte van de flight is in de loop van de jaren korter geworden en ligt in 2007 
rond de 6 weken.  
 

Grafiek 25: aantal weken per flight bij de top 20% merken 

10

8

7

6

7 7 7

6 6

5 5 5

6 6 6

5

6

0

2

4

6

8

10

12

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

Bron: door SPOT bewerkte data van SKO 
 
 
Het aantal grp’s per actieve week (dat wil zeggen weken waarin het merk uitzendt) 
stbiliseert de laatste jaren op iets onder de 150 GRP’s per week. 
 
 

Grafiek 26: aantal grp’s per actieve week bij de top 20% merken  
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Bron: door SPOT bewerkte data van SKO 
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BIJLAGE 1: Kerncijfers strategie  
 
 
Tabel 10: gemiddelde aantal grp’s 

Merken 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
top drie 9175 9547 12377 12544 17031 12524 15444 19479 25430 23369 17846 19277 
top tien 6967 7045 8694 9058 10134 10073 10960 13200 15130 15291 13575 14239 

quintiles:             
20% grootste merken 2098 2373 2709 2736 2751 2937 3082 3582 4076 4010 4034 4291 

tweede quintile 614 681 840 816 847 887 839 889 1049 1109 1128 1196 
derde quintile 258 318 387 368 377 349 302 293 342 352 397 460 
vierde quintile 97 128 151 121 116 89 64 59 69 71 89 116 

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

gemiddeld 616 695 822 810 821 855 860 967 1110 1111 1131 1216 
             

Tabel 11: aandeel in GRP’s 
merken 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
top drie 4% 4% 4% 4% 5% 3% 4% 4% 5% 4% 3% 1% 
top tien 9% 9% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 

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

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

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

Tabel 12: aantal weken op televisie 
merken 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
top drie 39 46 49 51 47 48 51 48 51 46 49 48 
top tien 44 49 47 46 46 47 48 47 47 45 46 45 

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

tweede quintile 13 13 14 14 14 13 13 14 14 13 14 15 
derde quintile 8 9 10 9 9 9 11 12 12 10 10 9 
vierde quintile 7 8 8 9 9 11 9 9 10 9 9 11 

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

gemiddeld 12 13 13 13 13 13 13 14 14 13 13 14 
             

Tabel 13: aantal flights 
merken 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
top drie 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
top tien 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 

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

tweede quintile 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
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 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
             

gemiddeld 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
             

Tabel 14: aantal grp’s per actieve week 
merken 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
top drie 235 208 253 246 362 261 303 403 502 508 364 402 
top tien 158 144 185 197 220 214 228 282 323 343 295 316 

quintiles:             
20% grootste merken 78 85 93 98 106 109 114 128 146 141 149 148 

tweede quintile 47 52 60 58 61 68 65 64 75 86 81 80 
derde quintile 32 35 39 41 42 39 27 24 29 36 40 51 
vierde quintile 14 16 19 13 13 8 7 7 7 8 10 11 

20% kleinste merken 2 3 5 3 3 2 2 2 3 3 3 4 
             

gemiddeld 51 53 63 62 63 66 66 69 79 85 87 88 
             

Tabel 15: aantal weken per flight 
merken 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
top drie 20 15 16 26 16 16 17 16 17 15 25 16 
top tien 15 16 16 15 15 16 16 16 12 15 15 15 

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

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

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

gemiddeld 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 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 de eerste helft 2008. 
 
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 o.a. de volgende bronnen 
gebruik gemaakt: 

• De Nederlandse markt voor Consumer Electronics Entertainment Jaaroverzicht 
2007, FIAR 

• Establishment Survey SKO, jaarrapport 2007 en eerste half jaar 2008 
• Tijdbestedingsonderzoek 2008, SPOT 
 
 

 
Telmar*Peaktime / Het Media Instituut B.V. heeft voor ons enkele analyses voor 
hoofdstuk 6 gedaan.  
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