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voorwoorD

veel nieuws in dit Tv-rapport! dat weerspiegelt de ontwikkelingen in de markt. vragen en antwoorden. 
hoe snel ontwikkelen de digitale zenders zich en ‘catch up tv’? is er nu wel of geen fragmentatie?  
wij hebben een hoofdstuk aan internet gewijd met speciale nadruk op online video. en in het midden 
van het rapport is een volledig hoofdstuk gewijd aan de televisiemarkt in de uSA. deze wordt bij ons 
vaak als voorloper gezien, maar is dat ook zo? 

wat blijft is het Tv-kijken in de huiskamer. in 2008 zijn meer Tv’s verkocht dan ooit tevoren, waar 
meer dan drie uur per dag naar wordt gekeken. het zijn de ‘programma’s die het hem doen’ wordt vaak 
gezegd. Ook nieuw in dit rapport zijn dan ook enkele pagina’s gewijd aan programmatrends. 

wij bedanken frans kok voor zijn bijdragen aan de hoofdstukken over de uSA en over online video en 
klapper communicatie voor hun overzicht van programmatrends. en natuurlijk reclamebureau fellows, 
voor het nieuwe frisse uiterlijk van het Tv rapport dat past bij de dynamiek van de markt.

het Tv rapport beoogt een compleet overzicht te bieden van de kerncijfers van de televisiemarkt.  
mist u iets, laat het ons weten. wij hopen dat het u steunt bij de uitvoering van uw professie,  
of u nu marketeer, programmamaker, verkoper of manager bent. inhoudelijk of commercieel.  
en we hopen natuurlijk ook dat het leuk is om te lezen.

Amstelveen, september 2009

Paul van Niekerk 
directeur 

Brigit Jacquemijns
research en marketing manager 
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BelaNGriJKste UitKoMsteN

televisietoestellen
in 2008 werden meer dan 1,8 miljoen nieuwe televisietoestellen verkocht, dit is 12% meer dan in 2007 
en een ‘all time high’. de omzet die hiermee gemoeid is groeit naar 1,5 miljard euro.

het Nederlandse huishouden heeft gemiddeld 1,8 Tv-toestellen in zijn bezit. in de uS is dat 2,8.

verreweg het grootste deel van de verkochte televisies heeft een lcd scherm. de nieuwste  
led-televisies zijn nog veel ‘platter’ en soms niet meer dan 2cm dik. de penetratie van de platte 
beeldbuizen neemt snel toe van 11% in 2006 naar 41% in de eerste helft van 2009. 

de 32 inch beeldbuis (81 cm diameter) is het meest verkochte formaat, nog grotere beeldformaten 
worden steeds populairder. 

in 2009 zijn de eerste Net-Tv’s op de markt gekomen. dat zijn Tv-toestellen met ingebouwde  
internet browsers.

High Definition
Tweederde van de verkochte televisies bestaat uit hd ready Tv’s, een kwart van de verkochte televisies 
is full hd. Na de start van enkele special interest hd zenders zijn in de zomer van 2009 ook de publieke 
zenders gestart met het aanbieden van hun zenders in hd en de andere commerciële zenders zullen 
spoedig volgen. voor het bekijken van hd programma’s is echter een speciale decoder nodig.

Hard disk recorders
het bezit van dvd/hard disk recorders groeit gestaag en neemt  in de eerste helft van 2009 toe tot 32%.

ontvangsttechnieken
het totale percentage digitale ontvangst neemt toe tot 47% in de eerste helft van 2009. dus bijna de 
helft van de huishoudens heeft digitale televisie.

het percentage analoge aansluitingen daalt van 73% in 2008 naar 64% in de eerste helft van 2009. 
de grootste kabelaars zijn uPc en ziggo. deze zijn in 2008 door de OPTA verplicht gesteld om hun 
netwerk open te stellen voor derden, maar in de praktijk is dat nog lastig te realiseren.

digitenne, digitale ontvangst via de ether, heeft op dit moment rond 9% aansluitingen op huishoudens, 
de schotel (via satelliet) rond 6%.

glasvezel is een zeer snelle distributietechniek die inmiddels zijn intrede heeft gedaan. de verspreiding 
is nog beperkt (2008: 340.000) en de aansluitingen zijn nog veelal zakelijke adressen. 

het aantal huishoudens met een internetaansluiting ligt rond 83%, 70% heeft een snelle internet 
verbinding. iets meer dan de helft daarvan via een AdSl verbinding (telefoondraad) en de andere helft 
via de kabel. 

mobiele telefoons zijn steeds vaker toegerust voor Tv-kijken en het aanbod van programma’s neemt toe, 
maar het gebruik is nog bescheiden.
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Kijktijd
het gemiddelde dagbereik van televisie ligt op 80%, het dagbereik van televisiereclame ligt op 71%.
er wordt in 2008 gemiddeld 184 minuten televisie gekeken, ruim drie uur per dag. in 2009 blijft de 
kijktijd op ongeveer hetzelfde niveau. 
uitgesteld kijken via een recorder vult in 2008 gemiddeld 1,2% van de kijktijd. dit percentage neemt 
langzaam toe. Opgenomen programma’s worden het meest bekeken (67%) op de uitzenddag zelf of  
de dag erna.

zenders die alleen digitaal via een settopbox te ontvangen zijn (niche zenders) bereiken per week 
gemiddeld 18% van de Nederlanders en rond 35% per maand.  zij genereren momenteel 1-2% van  
de kijktijd.

fragmentatie
in 2008 groeien zowel de top 5, de top 10 als de SPOT zenders (top 21) in kijkersaandeel.  
dit is tegengesteld aan de verwachting. van fragmentatie is vooralsnog geen sprake.

programmatrends
in het rapport zijn voor het eerst programma-trends beschreven. gesproken wordt over  community,  
helping hand, Story food en unlimited dating. daarnaast over de programmeertrends retro-
programmering, blockbusters en de verlenging.

televisie en internet
een derde van de huishoudens zegt weleens televisie te kijken via internet. SkO rapporteert de 
aantallen opgevraagde streams van programma’s, maar de kijktijd is nog niet bekend.

bij de publieke omroep en rTl worden ca. 150 miljoen streams per jaar opgevraagd, dit aantal  
stijgt snel. SbS is wat later gestart, maar biedt nu ook ‘Programma gemist’ aan.

Andere zenders bieden niet zozeer ‘catch up’-tv, maar wel veel videomateriaal dat hoort bij het 
interesseveld van de zender: muziek, documentaires, cartoons. 

Naast de Tv-zenders zijn YouTube, mSN en google de grote video-portals. deze sites vormen 
grote containers van videomateriaal, al dan niet ‘user generated’, en hebben daarbij goede 
zoekmogelijkheden. 

de online video reclame bestedingen (pre roll en dergelijke) worden in Nl niet afzonderlijk 
gerapporteerd. in de uS maken deze in 2008 3% van de totale online bestedingen uit. er wordt  
verwacht dat dit kan oplopen tot boven de 10% in 2013.

tv in de Usa
in het rapport is de televisiemarkt van de uS beschreven met de netwerken, de kabel en de  
locale zenders. 

de bestedingen bij de landelijke netwerken nemen af, maar voor de kabel nemen deze toe.  
Per saldo stijgen de uitgaven voor televisiereclame.

er wordt ruim 5 uur televisie gekeken (in Nl 3 uur). uitgesteld kijken en online video kijken zijn nog 
bescheiden, maar zijn in 2008 met ca. 50% gegroeid. Online video kijken neemt ca. 10% van de 
internettijd voor zijn rekening.
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enkele grote televisiezenders hebben in 2008 hulu opgericht, een internetportal voor televisie-
programma’s. hoewel veel kleiner dan YouTube, wordt hulu toch als de ‘challenger’ gezien.

reclamebestedingen
de reclamebestedingen op televisie zijn in 2008 met 0,5% gestegen tot 855 miljoen euro.  
daarnaast is voor dat jaar 119 miljoen euro aan non spot bestedingen geregistreerd, een stijging van 
28%. de bestedingen krijgen in de eerste helft van 2009 pas echt goed te maken met de economische 
crisis. de netto bestedingen dalen dan met 12%. in de tweede helft van het jaar wordt verwacht dat  
de daling kleiner zal zijn.

reclame aanbod
een aantal kleinere adverteerders haakt in 2009 af, het aantal merken waarvoor wordt geadverteerd 
blijft redelijk op peil. de daling in de bestedingen leidt er toe dat er minder spots worden uitgezonden. 
er worden via de SPOT zenders in 2009 naar verwachting 1,7 miljoen spots aangeboden, tegenover  
ruim 1,8 miljoen in 2008. 

strategie en planning
de inzet van televisiereclame wordt gemiddeld gespreid over vijf flights van zes weken, tezamen 28 
weken aanwezigheid per jaar. Per week worden gemiddeld ruim 150 grPs ingezet.

het aantal campagnes dat gebruik maakt van twin spots blijft toenemen. de verwachting is dat dit in 
2009 verder groeit tot 28% van de campagnes.

de lengte van de commercials 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 opgetelde tijd van twin 
spots loopt iets terug, nu naar 35 seconden voor de twee spots gezamenlijk. 

reclameconsumptie
de reclamedruk bij de consument is al enige jaren stabiel. vanaf 2005 wordt ongeveer 17 minuten 
reclame per dag gekeken. dit is rond 9% van de kijktijd.
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1. De toestaND iN De werelD

2009 is een rampjaar, economisch gezien. wereldwijd krimpt de economie, werkeloosheid stijgt.  
de consument houdt zijn hand op de knip. met de voedingsindustrie, de automotive en de financiële 
branche en vele andere, lijden de media-bedrijven. maar zoals alle ondernemers, zien wij het licht  
al weer gloren aan de horizon, met de stijgende beurskoersen voorop. duitsland, frankrijk en japan 
groeien alweer, china en india stomen door. 

en in deze woelige omgeving ontwikkelt televisie zich al even spectaculair. Aan het eind van de vorige 
eeuw werden we geconfronteerd met zieners die het eind van de wereld voorspelden, inclusief de  
milleniumbug, maar dat kwam niet uit. Niet lang daarna, van 2000-2005, werd het eind van televisie 
voorspeld, maar ook dat is niet uitgekomen. daarna werd het eind van ‘Tv as we know it’ aangekondigd, 
maar inmiddels wordt duidelijk dat ‘Tv as we know it’ voorlopig nog de boventoon voert. in de  
multimediale omgeving neemt main stream televisie nog steeds een grote plaats in. het Tv kijken in  
de woonkamer domineert het mediagebruik en er is ook geen indicatie dat dit snel verandert. 

wel hebben we vanaf 2005 – eindelijk - toegang tot bijna alle technische innovaties die al jaren waren 
aangekondigd: de hard disk recorder, de settopbox met ePg en de red button, het on demand kijken, 
digitale special interest zenders, de internetdistributie, de user generated content en tv kijken op de 
mobiele telefoon. en de mogelijkheid tot kijken ‘when ever, what ever, where ever’. het is er allemaal, 
technisch. de grote vraag is nu wat de consument er uit pikt en wat de adverteerder gaat gebruiken.  

de consument gebruikt alles, maar met mate. Niet in-de-plaats-van, maar ernaast en er bij. het gebruik 
van schermen in zijn totaliteit neemt toe. de cijfers staan in dit rapport uitgebreid weergegeven.  
de consument kan op alle momenten kiezen welk medium of welke media hij/zij op welk moment  
wil gebruiken. 

dat biedt de adverteerder, gespiegeld, de kans om op welk moment of op welke manier dan ook met 
deze consument in contact te treden. door de tijd heen krijgt de adverteerder de ruimte om de consu-
ment via een massamedium te raken, via een individueel medium te kontakten en dan weer opnieuw 
te raken, etc. wij genereren een ‘bouncing’ proces (heen en terug kaatsen), waarbij het effect van een 
campagne stapelt en steeds sterker wordt. de consument is als het ware een molecuul die steeds vaker 
beroerd wordt (in de zin van in beweging brengen) en steeds sneller gaat trillen. in de chemie betekent 
dit dat de materie steeds heter wordt, een mooie beeldspraak voor het activeren van de consument. 

Aan de commerciële kant is de interesse groot om hiervan gebruik te maken: 360˚communicatie,  
multimediaconcepten, crossmediale strategieën. Televisie-exploitanten kunnen met hun multi- 
mediale aanbod goed voorzien in deze wensen: zij bieden een nieuw soort triple play met spot,  
non spot en streamspot. een combinatie van massabereik, experience en de doorvertaling naar het 
individuele contact.

de individualisering van de consumptie wordt door marketeers aangegrepen om zo precies mogelijk  
de doelgroep te specificeren. in april 2009 laat michael fassnacht (draftfcb, NY) een krachtig tegen-
geluid horen in een artikel met de titel: The death of consumer Segmentation? rethinking a traditional 
marketing tool. hij constateert een constante aandacht voor steeds verdergaande segmentatie,  
maar vraagt zich af of dat inmiddels niet overgewaardeerd is en nog wel past bij moderne marketing.  

de Toestand in de wereld was de titel van een wekelijkse radiocolumn van g.b.j. hilterman. hij heeft dit 43 jaar volgehouden  
van 1956 tot aan 1999.
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hij noemt drie overwegingen die de segmentatie-hype zouden moeten temperen:
1.  de consument is onvoorspelbaar en zeker niet statisch. hij leeft in een ‘extremely volatile society’ 

en wisselt in de loop van enkele maanden gemakkelijk van life style groep.  
de persoonlijke dynamiek is veel groter dan 10-20 jaar geleden. Segmenten en zeker  
statische segmenten zijn dus steeds minder betrouwbaar voor het voorspellen van gedrag. 

2.  consumenten zijn nooit deel van maar één segment, zij voelen zich deel van een aantal 
segmenten. de participatie in een segment wisselt in de loop van de dag voortdurend.  
s’ Ochtends is hij de professional, ’s middags de ouder, en ’s avonds met zijn vrienden is  
hij weer de puber. dezelfde mens, maar verschillende consumenten. 

3.  consumenten krijgen meer controle over marketing activiteiten en ze genieten daarvan. 
zij houden ervan relevante informatie te krijgen, maar ze kiezen zélf wat dat is. in de praktijk  
is het zelfs makkelijker om de consument zelf te laten kiezen en beslissen wat relevant is,  
dan dat de marketeer dat voor hem doet. daar kan geen (dure) segmentatie-analyse  
tegenop. de moderne marketeer biedt de consument een ‘zelfsegmentatie’ aan. 

bij deze zelfsegmentatie hoort een breed aanbod met productvarianten op een breed podium.  
dit betekent niet dat segmentatie in het geheel niet meer belangrijk is, maar ‘consumer segmen-
tation and self-segmentation have now entered the stage of equal forces’. Als succesvolle voorbeelden 
worden genoemd Apple, Amazone, facebook, mySpace en google. Tot zover fassnacht.

het succes van moderne televisie lijkt hiervan ook een voorbeeld. een flink aantal zenders met een  
groot aantal programma’s biedt het brede podium en de productvariatie voor televisie-kijkers.  
Ook uitzending gemist e.d. bieden bij uitstek een antwoord op self-segmentation. Op hun beurt kunnen 
adverteerders hier gebruik van maken. Televisie biedt een breed bereik waaruit adverteerders een  
passende ‘environment’ kunnen selecteren, waarmee steeds warmere contacten kunnen worden  
gerealiseerd.

de diepte en lengte van de economische crisis worden versterkt door de voorzichtigheid van de  
consument. diegenen die direkt geraakt worden moeten natuurlijk zuinig aan doen, maar het grootste 
deel van Nederland gaat er in 2009 in koopkracht zelfs nog op vooruit. Niettemin lopen de consumptieve 
bestedingen met enkele procenten terug. de overheidssteun is een belangrijke demper geweest op de 
omvang van de crisis, maar de weg uit het dal moet uiteindelijk toch van de consumenten komen.  
dat is goed voor de economie, voor de bedrijven en voor de media. reclame kan daarbij een aanjager 
zijn voor het weer op gang brengen van de economische groei. Televisiereclame is in die zin een  
compagnon van zowel de overheid als van de adverteerder. 

maar Tv is primair een vriend/vriendin van en voor de consument. wij kunnen er mee lachen, hij helpt 
ons met oplossingen en we horen de nieuwtjes. Als-ie er niet is, missen we hem. en als-ie er wel is 
hebben we er altijd wat aan. 
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2.1 aaNtal verKoCHte televisietoestelleN

het aantal verkochte televisietoestellen is, ondanks de economische crisis, ook in 2008 nog sterk 
gestegen. in 2008 zijn er meer dan 1,8 miljoen toestellen verkocht, een all time high. dit is 12% meer 
dan in 2007. Niet alleen het aantal verkochte televisietoestellen neemt nog steeds toe, ook de waarde 
van het aantal verkochte televisietoestellen neemt toe tot 1,5 miljard euro (stijging van 10%). 

gemiddeld geeft men rond de 800 euro uit aan een nieuw toestel. binnen de consumentenelektronica 
genereert de televisie daarmee verreweg de grootste omzet (bron: fiAr 2009).

Grafiek 1: aantal verkochte televisietoestellen per jaar (x1000)

bron: fiAr

de gestegen verkoop van televisies wordt niet alleen veroorzaakt door grote evenementen zoals het  
ek en de Olympische Spelen, maar ook door de dalende prijzen van platte televisies. de verwachting  
is echter dat in 2009 de verkoopaantallen iets teruglopen (bron: gfk/immovator 2009).
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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). gemiddeld staan er 1,8 televisietoestellen in  
een huishouden. 

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%
2008 48% 50% 1%

bronnen: klO (1988 - 2000), SkO (2002 - 2008)
*resultaten 2001 niet vergelijkbaar wegens andere vraagstelling

2.2  platte televisiesCHerMeN eN BreeDBeelD

Als we kijken naar het soort televisiescherm dan zien we dat verreweg het grootste deel van de 
verkopen bestaat uit de lcd televisies (1,6 miljoen). in 2008 werden ook nog 160.000 plasma Tv’s 
verkocht. hoewel beduidend minder dan de lcd schermen is dit toch nog steeds  een substantieel  
deel van de verkoop. de verkoop van de traditionele beeldbuis is marginaal, in 2008 werden er  
10.000 traditionele beeldbuis televisies verkocht. Nieuw zijn de superdunne led schermen  
(zie volgende pag) (bron: gfk/immovator 2009).

Ook de penetratie van de platte beeldbuizen neemt een enorme vlucht. in de eerste helft van 2009 heeft 
al 41% van de huishoudens een plasma- of lcd scherm voor het meest gebruikte toestel. Nog geen 
drie jaar geleden was dit slechts 11%. in 0,1% van de huishoudens wordt er via een projector naar de 
televisie gekeken. dit percentage is nihil en er is bovendien geen groei waar te nemen in het gebruik 
van projectoren (bron: SkO). in iets meer dan de helft van de huishoudens (55%) heeft men nog een 
traditionele beeldbuis. in 2007 was dit nog meer dan driekwart (76%). de penetratie van de traditionele 
beeldbuis neemt dus snel af.



spot  televisierapport 200917

Grafiek 2: penetratie platte schermen

bron: SkO

lCD,  plasma en leD schermen 
lcd en plasma schermen zijn allebei zogenaamde platte Tv’s, maar wat is 
nu precies het verschil tussen deze twee televisieschermen? Afgezien van de 
technische verschillen zijn er ook verschillen qua formaat en beeldkwaliteit en 
natuurlijk in prijs. 

lCD-schermen (liquid cristal display) zijn veruit het meest populair. dit komt 
doordat lcd televisies goedkoper zijn dan plasma-televisies en leverbaar zijn in 
kleine formaten. een lcd televisie heeft vaak een iets hogere resolutie (behalve 
bij full hd) en is helderder en scherper. maar een lcd scherm is wel minder 
contrastrijk dan een plasma televisie. daarnaast heb je bij een lcd televisie 
weinig last van lichtweerkaatsing, terwijl dit bij plasma televisies vaak voorkomt 
overdag of in fel verlichte ruimtes.  bij lcd televisies kan er tijdens het zappen 
wel een beeldvertraging optreden. bij snelle beelden kan de weergave slechter 
worden en kunnen strepen ontstaan (na-ijleffect). bij de oudere lcd televisies 
is het beeld niet vanuit elke kijkhoek goed zichtbaar. de nieuwste lcd televisies 
hebben daar geen problemen meer mee. 

De plasma televisies zijn in zeer grote formaten leverbaar en je hebt een 
goed beeld vanuit elke kijkhoek. ze zijn wel zwaarder en daardoor lastiger te 
bevestigen aan de muur.

Nieuw zijn leD tv’s. hierbij wordt gebruikt gemaakt van de bekende led-
lampjes (light emiting diode), die bekend staan om hun zuinige energiegebruik 
en hun duurzaamheid. daarnaast zijn ze kleiner en geven ze minder warmte af, 
terwijl de lichtopbrengst toch heel groot is. de led lampjes worden nu gebruikt 
als lichtbron in lcd schermen. het voordeel is dat het scherm nog veel dunner  
(en lichter) kan worden tot bijvoorbeeld ruim 2 centimeter.

dat is echter nog niet alles. in het vervolg op led Tv’s zijn er zogenaamde Oled 
(Organic light emiting diode), waarin scherm en verlichting geïntegreerd zijn.  
dan kunnen er nog dunnere schermen gemaakt worden van slechts enkele 
millimeters dikte.
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de schermen worden steeds groter. het 32’ inch beeldscherm (beelddiameter 81 cm) is nu de meest 
verkochte beeldmaat. een derde van de verkochte lcd/plasma Tv’s heeft een 32’ inch scherm.  
meer dan 35% van de verkochte modellen is groter dan 32 inch (bron: fiar 2009).

in de eerste helft van 2009 heeft 58% van de huishoudens een basistoestel met een breedbeeld scherm 
(16:9). in 2008 was dit nog 52%. Ook hier zien we dus de verschuiving naar de grotere beeldbuizen. in 
2007 zijn alle Nederlandse zenders met hun programma-aanbod overgegaan op dit breedbeeldformaat, 
inclusief de commercials. 

Schermen met de ‘oude’ afmeting van de beeldbuis (4:3) lopen terug van 44% in 2008 naar 38% in 2009 
(bron: SkO). Philips heeft in 2009 beeldschermen van 21:9 geïntroduceerd, hetgeen overeenkomt met de 
beeldverhouding van een groot bioscoopscherm. 

2.3  HiGH DefiNitioN televisioN

het overgrote deel van de verkochte lcd en plasma televisies bestaat uit hd ready Tv’s (66%).  
dit neemt echter wel af ten opzichte van 2007 toen nog 78% van de verkoop uit een hd ready Tv 
bestond. dit komt door de groei in de verkoopaantallen van full hd Tv, die inmiddels een kwart van 
de verkochte televisies uitmaakt. full hd Tv is een verbeterde variant van hd ready Tv en heeft een 
resolutie van 1920 x 1080 pixels. de gemiddelde prijs van een full hd Tv’s ligt hoger dan een hd  
ready Tv. het omzetaandeel van full hd stijgt van 17% naar 43%. het aantal verkochte televisies dat 
niet hd ready is neemt af tot 8% (bron: fiAr).

het aantal zenders in high definition is momenteel nog beperkt, maar dit verandert nu in rap tempo.  
een klein aantal hd zenders richt zich op een specifiek publiek (o.a. hd kanalen van discovery channel 
en National geographic channel). de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is al gestart met het 
doorgeven van Nederland 1, 2 en 3 in hd-formaat, rTl en SbS volgen spoedig. grote evenementen zoals 
het ek, de Olympische Spelen en de Tour de france worden al in high definition uitgezonden.

wat komt er allemaal kijken bij het uitzenden en ontvangen van hd televisie? Allereerst worden de 
programma’s met een high definition camera opgenomen. deze camera heeft een hogere resolutie.  
door de hogere resolutie moet de visagie en de decorstukken worden aangepast. het beeld wordt 
immers veel scherper en daardoor zie je ook meer. daarnaast moet het hd materiaal op een andere 
manier verwerkt worden. hiervoor moeten de regie kamers gemoderniseerd worden.  

de kosten voor een hd productie worden tussen de 10 en 20% hoger ingeschat dan die van een 
standaard Tv programma. Overigens kunnen programma’s die niet met hd apparatuur zijn opgenomen 
‘opgewaardeerd’ worden naar hd kwaliteit. dit leidt tot een sterke verbetering ten opzichte van het 
conventionele signaal. de kabel- en satellietaanbieders moeten de zenders vervolgens in hd kwaliteit 
doorgeven waarvoor extra bandbreedte gereserveerd moet worden. 

Om als consument hd televisie te kunnen ontvangen heb je allereerst een hd (ready)Tv nodig. 
daarnaast heb je een geschikte decoder nodig. Tot slot moet je dan meestal nog een extra abonnement 
(bovenop je gewone abonnement) op de hd kanalen afsluiten.
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hd televisie via de netwerken digitenne en interactieve Tv van kPN gaat vanwege de beperkte 
bandbreedte niet lukken. kPN is wel aan het experimenteren met glasvezeldiensten voor consumenten.

bij het bekijken van HDtv uitzendingen wordt gebruik gemaakt van schermen 
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, dat met een resolutie van 720x576 (720 punten in 
576 lijnen) werkt. in de uSA wordt met de zogenaamde NTSc standaard gewerkt, 
dat minder lijnen gebruikt, waardoor de kwaliteitsstap naar nog hdTv groter is.

full hd Tv 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 gaat echter nog verder. 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 dan ook noodzakelijk. bij hdTv 
wordt geen geïntegreerd teletekst signaal meer doorgegeven. 

2.4 GeïNteGreerDe iNterNet-tv toestelleN

Sinds mei 2009 verkoopt Philips televisies met een internetaansluiting, Net Tv. de nieuwe 
televisietoestellen van Philips zijn voorzien van een ingebouwde browser. hierbij heb je, behalve je 
internetaansluiting, geen extra decoders, computers, abonnementen of diensten nodig. vanaf de online 
startpagina op het televisiescherm kun je met je afstandbediening eenvoudig en snel naar allerlei 
websites. deze websites zijn specifiek en aangepast voor het bekijken op je televisiescherm op basis 
van het open iP-Tv-forum (Oif-normen), zoals ce-hTml. zie onderstaande link voor een informatief 
interview over NeT Tv van Philips: http://hifi.nl.wannahaves.com/item/babefa80/a/1133

de toegang tot internet via Net Tv is gratis. de inkomsten worden gegenereerd uit adverteren. Op het 
startscherm is ruimte voor banners en sponsored links. de gesponsorde links zijn een selectie van de 
aanbevolen diensten, oftewel de bovenste vier links op het startscherm. de aanbieders moeten betalen 
om hierin opgenomen te worden. Op het startscherm is bovendien ruimte voor twee bannerposities. 
 
Philips zal al zijn nieuwe televisietoestellen met de internetoptie gaan uitrusten. er wordt geen 
meerprijs voor gerekend. de drempel voor geïntegreerde internet-tv toestellen is daardoor wel heel 
laag geworden. Phillips is overigens niet de eerste die een televisie op de markt brengt met toegang tot 
internet. Ook Samsung (internet@Tv), Panasonic (vierA Tv) e.a. hebben televisies in hun assortiment 
waarmee je direct op internet kunt.
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een heel ander voorbeeld van geïntegreerde internet Tv is Solocoo, een hybride settopbox die een 
digitenne (kPN) aansluiting heeft waarmee je 24 zenders kunt ontvangen en een dvb-T aansluiting  
met internet hebt. 

2.5 aNDere teCHNisCHe oNtwiKKeliNGeN

Andere productinnovaties bij televisies zijn de toename van het aantal hertz (rustiger beeld), de dikte 
van de schermen en televisies die steeds vaker zijn uitgerust met ingebouwde tuners (decoders).  
met deze tuners kun je een abonnementskaart in de televisie steken en heb je geen aparte settopbox 
meer nodig om digitaal televisie te kunnen kijken (bron: fiAr/gfk 2009). 

Philips heeft investeringen gedaan om een 3d-televisie te ontwikkelen waarbij geen brilletje nodig 
is om diepte te kunnen zien. Aangezien Philips verwacht dat 3d televisie voorlopig niet massaal zal 
doorbreken, heeft het in april van dit jaar besloten de activiteiten op dit gebied stop te zetten. 
Anderen experimenteren hiermee wel verder.

2.6 teleteKst eN viDeoreCorDer

Sinds 2000 beschikt meer dan 90% van de Nederlandse huishoudens over een toestel met teletekst. 
Teletekst houdt verrassend stand tussen de digitale ontwikkelingen. Al jaren ligt het percentage ervan 
boven de 90%. 

uit onderzoek blijkt dat teletekst onverminderd populair is. bijna twaalf miljoen Nederlanders van 
dertien jaar en ouder maken geregeld gebruik van teletekst via de televisie, internet en/of mobiel.  
met name jongeren van 13-19 jaar maken veel gebruik van teletekst. bij de Publieke Omroepen 
gebruiken ouderen vaker teletekst. gemiddeld waardeert men teletekst met een rapportcijfer 7.1 
(bron: rTl Nederland/ SbS broadcasting).   

Nederlandse startpagina van Net Tv van Philips
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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 91%
2004 92%
2005 93%
2006 92%
2007 92%
2008 93%
1e helft 2009 93%

bronnen: klO (1990 - 2001), SkO (2002 – 1e helft 2009)

vanaf 2007 neemt het aantal videorecorders een opvallende duikvlucht: in 43% van de huishoudens 
is nog een videorecorder op een televisie aangesloten. in de 2008 neemt dit verder af naar 37%. in de 
eerste helft van 2009 zien we overigens weer een lichte stijging in het aantal videorecorders (39%), 
maar dit heeft waarschijnlijk te maken met een wijziging in de vraagstelling. er wordt namelijk niet meer 
apart gevraagd naar dvd-speler met videorecorder combinatie.

Grafiek 3: bezit/aansluiting videorecorder

*gewijzigde vraagstelling: ‘vcr in huishouden aanwezig’ gewijzigd in  ‘vcr op televisie aangesloten’ 
** gewijzigde vraagstelling: er wordt niet meer gevraagd naar dvd-speler met videorecorder combinatie
bronnen: klO (1990 - 2001), SkO (2002 – 1e helft 2008) 
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2.7 spelers eN reCorDers

de blu-ray speler is de opvolger van de dvd speler. Ook de blu-ray speler werkt met een los schijfje  
van hetzelfde formaat als een cd of dvd. Op een blu-ray schijfje kan echter vijf keer zoveel informatie 
dan op een dvd. hierdoor is het mogelijk om films met een high definition beeld- en geluidskwaliteit  
op het schijfje te zetten. de uitlezing van een blu-ray schijfje gebeurt met behulp van violet laserlicht. 
hier komt ook de naam ‘blu-ray speler’ vandaan. Standaard dvd’s en -cd’s gebruiken een rode laser.

in 2008 zijn er 35.000 blu-ray spelers verkocht. de gemiddelde prijs voor een blu-ray speler was  
365 euro. de verwachting is dat het verkoopaantal van blu-ray spelers in 2009 flink toe zal nemen  
(bron: fiar/gfk). de penetratiegraad van de blu-ray-spelers is op dit moment nog vrij laag: slechts  
één op de 200 Nederlandse huishoudens heeft een blu-ray-speler. de verwachting is dat dit toeneemt 
tot één op de 50 huishoudens eind 2009 (bron: gfk). 

er vindt een verschuiving plaats van de spelers naar recorders. het aantal (dvd-) spelers daalt naar een 
niveau van rond de 55%. het bezit van recorders stijgt in 2008 tot 30% en neemt in de eerste helft van 
2009 verder toe tot 32%.

Grafiek 4. Bezit DvD/Blu-ray speler en DvD/hard disk recorder 

bronnen: klO (2001), SkO establishment Survey (2002 – 1e helft 2009)

het zijn de hard disk recorders die het opname gedrag voor hun rekening gaan nemen. in totaal 
stijgt de penetratie van hard disk recorders van 10% in 2007 en 15% in 2008 naar 18% in de eerste 
helft van 2009. de vorm van de hard disk recorder verschilt. veel nieuwe hard disk recorders worden 
gecombineerd met de aanschaf van een decoder (6%) of zijn al ingebouwd in het televisieapparaat (1%). 
het percentage dvd-recorders blijft in 2008 en in de eerste helft van 2009 gelijk op 17%.
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Grafiek 5: bezit DvD-recorders en hard disk recorders

bron: SkO establishment Survey
* gewijzigde vraagstelling: toegevoegd is de vraag naar digitale ontvangers met hard disk recorder 

2.8 MoBiele televisie

in 2008 zijn er 5,4 miljoen ‘mobieltjes’ verkocht. in de loop van 2008 zijn dit steeds vaker ‘smartphones’: 
mobieltjes met Pc-achtige eigenschappen. belangrijkste daarvan zijn internet-acces, gebruik van e-mail 
en ook Tv kijken. 

Steeds meer televisie uitzendingen zijn op je mobiele telefoon te ontvangen, al is het gebruik nog 
beperkt. Niet alleen de live uitzendingen, ook video on demand is op de mobiele telefoon te ontvangen. 
dit zijn dan wel alleen de toestellen waarmee je op internet kunt. 

voor de publieke omroep kun je op twee manieren uitzending gemist op je mobiele toestel installeren. 
dit kan door gemiST naar 9090 te sms-en. je ontvangt dan een link naar de mobiele download pagina. 
de andere manier is om met de browser van je toestel naar m.omroep.nl/gemist te gaan. daar kun  
je de instructies volgen en de applicatie in het telefoongeheugen van jouw toestel installeren.  
Op de iPhone was de mobiele variant van uitzendinggemist tot voor kort overigens niet te ontvangen. 
maar de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft een applicatie gelanceerd zodat programma’s van  
de NPO op de iPhone of de iPod Touch te bekijken zijn. het is een gratis applicatie en deze is  
ter goedkeuring ingediend bij Apple. (bron: NPO). 

de website van rTl Nieuws is inmiddels ook geschikt voor de mobiele telefoon. de juiste instellingen 
hiervoor krijgt men door iNTerNeT naar 1300 te SmS-en (dit werkt voor alle Nederlandse providers). 
vervolgens kun je op je mobiele telefoon de laatste headlines, sport, entertainment, weer, verkeer en 
economisch nieuws bekijken. daarnaast wordt ook rTl-z specifiek voor mobiele ontvangst aangeboden. 
de zenders van SbS (NeT5, SbS 6 en veronica) zijn inmiddels ook in mobiele variant beschikbaar.  
de mobiele internetadressen van de sites zijn: m.net5.nl, m.sbs6.nl en m.veronicaTv.nl. Naast actuele 
programma-informatie bieden de sites onder meer Tv-tips en een Tv-gids. Ook andere zenders 
ontwikkelen producten voor mobiele applicaties. mTv, discovery en National geographic channel 
bieden allemaal mobiele televisie aan. 

hoewel de dienst zelf vaak gratis is, kan het gebruik van televisie op een mobiel toch hoge kosten 
met zich meebrengen. het bekijken van video valt namelijk niet altijd onder een ‘onbeperkt internet’ 
(flat-fee) abonnement. vooral dataverwerking in het buitenland kan onverwachts hoge kosten met zich 
meebrengen. 
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3.1 wat is DiGitale televisie?

wanneer we spreken over digitale televisie bedoelen we meestal het digitaal aanbieden van het 
televisiesignaal en niet een digitaal televisietoestel. verreweg de meeste televisietoestellen zijn 
analoog, ook de high definition toestellen! computerschermen zijn daarentegen altijd digitaal. 

kabelaars geven meestal parallel nog analoge en digitale signalen door. het analoge televisie signaal 
kan zonder decoder op de analoge televisie worden aangesloten. Om digitale televisie te kunnen 
bekijken is echter altijd een decoder nodig die het digitale signaal geschikt maakt voor het analoge 
televisietoestel. 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 analoge toestellen. het digitale signaal is veel compacter dan analoge signalen. 
daarom kan de capaciteit van de kabel veel efficiënter worden gebruikt, c.q. kunnen er meer zenders 
worden aangeboden. 

3.2 verspreiDiNG vaN DiGitale televisie

Steeds sneller verliest de analoge ontvangst terrein aan de digitale aanbieders. het percentage 
traditionele, analoge kabelaansluitingen is gedaald van 73% in 2008 naar 64% in de eerste helft van 
2009. het aantal digitale aansluitingen neemt juist toe. in 2008 was het percentage digitale ontvangst 
41%, dit neemt in de eerste helft van 2009 verder toe tot 47%. bijna de helft van de huishoudens heeft 
dus digitale televisie. 

Grafiek 6. ontwikkeling digitale ontvangst televisiesignalen 

bronnen: klO (2000 - 2001), SkO (2002 – 1e helft 2009)  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 of het glasvezelnetwerk heeft in principe de mogelijkheid voor interactiviteit, maar dit is lang niet 
altijd in gebruik. begin 2009 beschikt naar schatting ruim 10% van de huishoudens over een retourpad.
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3.3 DiGitale oNtvaNGstteCHNieKeN

er zijn verschillende digitale ontvangsttechnieken te onderscheiden:
- kabel 
- schotel/satelliet
- ether
- iPTv
- web Tv
- glasvezel
deze worden hieronder verder toegelicht.

het aantal digitale aansluitingen via de kabel groeit van 13% in 2007 naar 19% in 2008. in de eerste 
helft van 2009 neemt dit verder toe tot 23%. Ontvangst via de schotel is per definitie digitaal en groeit 
niet meer. het is nu in 6% van de huishoudens de ontvangsttechniek. Ontvangst via digitenne van kPN 
is inmiddels toegenomen tot 9% van de huishoudens. het gebruik van iPTv is nog marginaal.

Grafiek 7. Digitale ontvangsttechniek op meest gebruikte toestel

bron: SkO 

Kabel (DvB-C)
bij digitale televisie via de kabel neemt men een abonnement (15-20 euro per maand) en gebruikt men 
een decoder bij een televisietoestel. de aansluiting is dus niet per huishouden. Op de overige toestellen 
in het huishouden kan gewoon het analoge signaal worden ontvangen. wil men op meerdere televisies 
een digitaal signaal ontvangen dan moeten er extra decoders gekocht worden. 

voordeel van digitale televisie is de mogelijkheid om zeer veel zenders te ontvangen. vaak worden deze 
naast een basispakket in groepen aangeboden. Op elk van deze groepen kan een abonnement worden 
afgesloten.

bij digitale televisie via de kabel bestaat de mogelijkheid combinaties te maken van telefonie, internet, 
televisie en radio door middel van slechts één kabel. verder krijgt de gebruiker, vaak tegen betaling, 
toegang tot allerlei extra diensten als email, games, video on demand en een ePg. 

men is vooralsnog aangewezen op de kabelmaatschappij die in de woonplaats haar diensten aanbiedt. 
Alleen de zenders die de kabelmaatschappij doorgeeft kan men ontvangen. de OPTA heeft in 2008 de 
kabelaars verplicht om de kabel open te stellen voor derden, maar in de praktijk is dit een lastig proces.
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de kabelaars zijn verenigd onder de naam Nlkabel. zij richten zich op de belangen van de kabelwereld, 
maar zijn ook gestart met consumentenvoorlichting. in 2009 zijn twee nieuwe sites gelanceerd:  
www.overdekabel.nl met informatie over wat de kabel kan en www.kabelkeur.nl met oplossingen  
voor storingen. 

schotel / satelliet (DvB-s)
het grote voordeel van de schotel is het grote zenderaanbod (canal digitaal biedt via de Astra satelliet 
bijvoorbeeld meer dan 400 televisie-en radiozenders). de abonnementskosten zijn vanaf 20 euro 
per maand. Nadelig zijn de kosten voor de aanschaf van de schotel en apparatuur en het ontbreken 
van interactiviteit: het televisiesignaal wordt alleen doorgegeven. de belangrijkste aanbieder is 
canaldigitaal: meer dan 1 miljoen Nederlanders kunnen via canal digitaal digitale televisie kijken.

ether (DvB-t)
Aanbieder van digitale televisie via de ether is digitenne van kPN (7,50 euro per maand, wordt najaar 
2009 verhoogd naar 8,50 euro), de goedkoopste manier van digitaal televisie kijken. het voordeel van 
een signaal via de ether is de draadloze aansluiting, maar je hebt wel een speciale antenne nodig.  
deze kan storingsgevoelig zijn. 

je kan deze antenne eenvoudig meenemen in een caravan of naar een vakantiehuisje. Nadelig is het  
feit dat er een beperkt aantal 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.

iptv
bij iPTv (internet Protocol Television) worden Tv programma’s via internet ontvangen. voor iPTv is een 
AdSl (of AdSl 2+) internetaansluiting en een speciale decoder nodig. 
 
iPTv biedt een flink aantal zenders en een goede beeldkwaliteit. interactieve diensten en een ePg 
behoren tot de mogelijkheden. iPTv-aanbieders die zenders doorgeven zijn Tele2 Tv gold en interactieve 
Tv van kPN (niet te verwarren met digitenne van kPN). interactieve Tv van kPN kost 9,95 euro per 
maand.

web tv
bij iPTv kan het signaal alleen via een decoder worden bekeken en de aanbieder bepaalt hierbij welk 
programma er binnen komt. webTv komt gewoon via internet binnen. Aanbieders zijn alle organisaties 
of individuen die videomateriaal op internet zetten.

voorbeelden van echte 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 van deelnemers. 
met deze techniek zijn er geen dure servers en bandbreedtes meer nodig om televisie in redelijk goede 
kwaliteit af te laten spelen. deze aanbieders zijn nog niet erg populair. joost heeft een groot deel van 
zijn medewerkers ontslagen en sluit de vestiging in leiden. vanuit londen zal het videoplatform verder 
onderhouden worden.

daarnaast bestaat er een groot aantal organisaties die professionele video content aanbieden of ruimte 
bieden voor ugc, user generated content. de meeste Nederlandse zenders bieden video materiaal aan 
in de vorm van ‘uitzending gemist’. de bekendste aanbieder van ugc is YouTube (dochter van google). 
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Glasvezel
glasvezel is meer een distributietechniek dan een televisieproduct. in die zin lijkt het op web Tv. 
glasvezel maakt zeer snelle verbindingen mogelijk (30-100 mb/s). het is daarom wel relevant voor video 
ontvangst. het maakt het bijvoorbeeld mogelijk in zeer korte tijd films te downloaden. 

de belangrijkste aanbieder is kPN. kPN biedt een basispakket met televisie, telefoon en internet voor 65 
euro per maand. een andere bekende naam is bbeyond, maar deze is alleen actief op de zakelijke markt. 

de glasvezel is nog lang niet landelijk verspreid. in 2008 zijn er rond 340.000 aansluitingen, dat moet 
toenemen tot ca. 1 miljoen aansluitingen in 2013 (bron: expertgroep digitale Televisie). 

3.4 aaNBieDers vaN DiGitale televisie 

in onderstaande grafiek is het aantal huishoudens te zien dat is aangesloten op digitale televisie.  
Aan het eind van 2008 zijn er in totaal rond de 3,8 miljoen huishoudens aangesloten op digitale 
televisie. in het eerste kwartaal van 2009 is dit verder toegenomen tot over de 4 miljoen huishoudens. 
we zien dat met name ziggo en kPN digitenne+iPTv flink zijn gegroeid in de afgelopen tijd.

Grafiek 8. aansluitingen digitale televisie (eigen opgave aanbieders)  
(x 1.000) 

bron: monitor digitale Tv,  juni 2009 

3.5 CoMpUterBeZit

in de eerste helft van 2009 bezit 86% van de huishoudens een computer. Op demografisch niveau 
bestaan flinke verschillen: bijna alle huishoudens met kinderen zijn in het bezit van een Pc (97%). verder 
is sociale klasse een belangrijke determinant: in 2008 heeft 93% van de huishoudens uit de hogere 
sociale klasse een computer versus 76% van de huishoudens uit de lagere sociale klasse (bron: SkO).

  tele2

  CanalDigitaal

  KpN Digitenne + iptv

  Kabel overig

  Ziggo

  UpC

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Q1 2007

2.365

Q2 2007

2.547

Q3 2007

2.798

Q4 2007

3.044

Q1 2008

3.221

Q2 2008

3.461

Q3 2008

3.658

Q4 2008

3.846

Q1 2009

4.096



spot  televisierapport 200929

Grafiek 9. Bezit personal computer in Nederlandse huishoudens

bronnen: klO (1994 - 2001), SkO (2002 – 1e helft 2009)

3.6 aaNslUitiNG op iNterNet

Niet alleen hebben steeds meer Nederlanders thuis een computer, er hebben ook steeds meer 
Nederlanders thuis toegang tot internet. uit het onderzoek van Stichting internetreclame (STir) blijkt  
dat in 2008 ruim 83% van de Nederlanders van 13 jaar en ouder thuis toegang heeft tot internet.  
in 2007 was dit nog 80% en in 2006 zelfs 71%. dit neemt dus fors toe. wij lopen voor in europa,  
waar gemiddeld 56% een internetaansluiting heeft (bron: europese commissie).

Als we kijken naar het aantal uren dat men gemiddeld thuis aan het surfen is dan zien we ook hier 
een stijging: 4,9 uur per week in 2008 versus 4,5 uur per week in 2007. Op het werk surft men in 2008 
gemiddeld 1,3 uur (78 minuten). 

in 2008 beschikt 70% over een snelle internetverbinding. Ongeveer 52% van de huishoudens met een 
snelle internetverbinding heeft een AdSl-aansluiting (via de telefoonkabel), de overige 48% doet het  
via de kabel (televisiekabel) (bron: SkO). 

zie verder hoofdstuk 6 voor meer informatie over online televisiekijken. 
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4.1 DaGBereiK eN weeKBereiK

in de eerste helft van 2009 ligt het gemiddelde dagbereik van televisie rond 80%. dat wil zeggen 
dat gemiddeld per dag acht op de tien personen van 6 jaar en ouder bereikt worden met het medium 
televisie. het gemiddelde weekbereik ligt in de eerste helft van 2009 op 96,2%. dit wil zeggen dat per 
week gemiddeld 96% 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 en ligt 
op 71%. Per dag zien dus gemiddeld ongeveer zeven van de tien personen een reclameblok. het 
gemiddelde weekbereik van reclame loopt zelfs op tot 95% (bron: SkO, eerste helft 2009). 

4.2 KiJKtiJD

in onderstaande grafiek zien we dat in 2008 de kijktijd uitkomt op 184 minuten. dit is twee minuten 
minder dan in 2007. de daling in 2007 heeft te maken gehad met de invoering van de gouden Standaard 
(wisseling in standaardweging voor demografie). in 2009 lijkt de kijktijd te stabiliseren rond 184 
minuten: ruim drie uur per dag. 

Grafiek 10: kijktijd etmaal in minuten

bronnen: klO (1991 - 2001), SkO (2002 – 1e helft 2009)
* in 2007 trendbreuk wegens invoering gouden Standaard weging
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in onderstaande tabel zien we de kijktijd uitgesplitst voor verschillende doelgroepen. de 50-plussers  
zijn nog altijd de meest zware kijkers en kijken gemiddeld 236 minuten per dag (dit is bijna 4 uur).  
de 6-12 jarigen en de 13-19 jarigen kijken het minst, gemiddeld 112 minuten per dag, nog altijd  
bijna 2 uur. 20-34 jarigen kijken ruim 2,5 uur per dag.

tabel 3: kijktijd 2008 in minuten per doelgroep 

DOelgROeP kijktijD inDex 
 2008 6+ = 100

6 jaar en ouder 184 100
mannen 6 jaar en ouder 177 96
Vrouwen 6 jaar en ouder 191 104
13 jaar en ouder 192 104
6-12 jaar 112 61
13-19 jaar 112 61
20-34 jaar 160 87
35-49 jaar 183 100
50 jaar en ouder 236 128
20-49 jaar 173 94
boodschappers 20-49 jaar 187 102
mannen 20-49 jaar 167 91
mannen 20-49 jaar, sociale klasse ab1 149 81
Vrouwen 20-34 jaar 175 95
mannen 20-34 jaar 145 78

bron: SkO

sKo metingen  
door alle nieuwe apparatuur en technische mogelijkheden verandert het kijkgedrag van 
de mensen. mensen kijken steeds vaker digitale zenders en kijken programma’s die ze met 
hun dvd recorder of hard disk recorder hebben opgenomen. SkO (Stichting kijkOnderzoek) 
wil graag al dit kijkgedrag blijven meten. het onderzoek van SkO is de afgelopen tijd dan 
ook uitgebreid met o.a. ‘uitgesteld kijken’ (ugk) en ‘digitale zenders rapportage’ en een 
rapportage van ‘streaming video’. hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende 
rapportages van SkO.

Gast kijken in de kijkcijfers wordt vanaf 2003 het gastkijkgedrag meegenomen. 
gastkijkgedrag wordt gevormd door personen die in de panelhuishoudens op 
bezoek zijn en daar naar de televisie kijken. dit kijkgedrag dient als inschatting 
voor het kijkgedrag van de panelleden bij anderen thuis. gasten kunnen zich net 
als de panelleden registreren met behulp van de speciale afstandsbediening.

Uitgesteld kijken in de kijkcijfers is vanaf april 2007 ook het uitgestelde 
kijken meegenomen. uitgesteld kijken is het kijken naar opgenomen uitzendingen 
op de uitzenddag óf binnen zes dagen na het moment van uitzending en op 
normale snelheid afgespeeld (dus exclusief spoelen). het uitgesteld kijken wordt 
gemeten met de enhanced Audio matching techniek (eAm), een van de nieuwste 
technieken voor zenderherkenning. vanaf 1 januari 2008 wordt het uitgesteld 
kijken gedrag niet meer aan de zenders ‘video, ‘hd’ of ‘dvd’ toegekend, maar 
aan de kijkcijfers van het betreffende programma of spot.
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Digitaal kijkgedrag vanaf september 2008 is SkO gestart met een pilot om 
het kijkgedrag naar ‘digital only’ zenders te meten. evenals het uitgesteld kijken 
wordt het kijkgedrag naar de digitale zenders gemeten met de enhanced Audio 
matching-techniek. 40 digitale Tv-zenders participeren in deze pilot. wegens 
de betrouwbaarheid van de gegevens wordt alleen gerapporteerd over het 
cumulatieve bereik per week of per maand. 

online kijken/streaming video Per juli 2008 rapporteert SkO de aantallen 
streams per opgevraagde titel. het betreft in eerste instantie de programma’s  
van rTl Nederland en de Nederlandse Publieke Omroep en andere zenders  
zullen spoedig volgen. gerapporteerd wordt het totaal aantal opgevraagde 
streams van Tv programma’s op hun dag van uitzending en de 6 dagen erna.  
de rapportages van streaming Tv zijn dagelijks beschikbaar via de website  
www.kijkonderzoek.nl. er wordt getest of ook de kijktijd gemeten kan worden.  
zie ook hoofdstuk 6.

4.3 UitGestelD KiJKeN

vanaf 31 december 2007 meet SkO ook het uitgesteld kijken via de dvd- of de hard disk recorder of via 
de kabel. in 2008 was het aandeel van uitgesteld kijken nog vrij klein en varieerde van 0,8% in juni tot 
1,3% in maart en april 2008. in 2009 zien we dat het aandeel van uitgesteld kijken iets toeneemt met 
een maximum van 1,6% in mei.

tabel 4. aandeel uitgesteld kijken in totale kijkdichtheid per maand

maanD 2008 2009

januari 1.1% 1.3% 
februari 1.1% 1.4% 
maart 1.3% 1.5% 
april  1.3% 1.5% 
mei 1.2% 1.6% 
juni 0.8% 1.4%

bron: SkO

in het kijkonderzoek wordt het uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na het uitzendmoment 
gerapporteerd. Als we kijken naar het moment waarop er uitgesteld wordt gekeken dan zien we dat 
opgenomen programma’s het meest gekeken worden op de dag van uitzending zelf (bv het journaal  
van 8 uur opnemen om het later op de avond te kijken als de kinderen in bed liggen) en de eerste dag  
na de uitzending. meer dan tweederde van het uitgesteld kijken vindt plaats op de dag zelf en de  
dag erna (67%).

tabel 5. Uitgesteld kijken per dag na uitzending, 6+, 2008

Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 tOtaal
(zelfDe Dag) 

32% 34% 13% 8% 5% 4% 4% 100%

bron: SkO
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het programma dat in het afgelopen half jaar het meest uitgesteld is gekeken, is net als vorig jaar  
Wie is de mol? dit programma is door 184.000 personen uitgesteld gekeken. dit is gelijk aan bijna 15% 
van de totale kijkdichtheid van dit programma. Op de tweede plaats vinden we de Dik voor mekaar 
show, waarvan de uitzending van 27 februari 171.000 keer is bekeken. dit is gelijk aan 7% van de totale 
kijkdichtheid van dit programma. Op de derde plaats staat de aflevering van Zeg ‘ns aaa van 7 maart 
2009. deze aflevering is ook door 171.000 mensen uitgesteld bekeken en dit is gelijk aan iets meer dan 
8% van de totale kijkdichtheid van dit programma.

daarnaast is te zien dat bij de uitzending van Grey’s Anatomy via uitgesteld kijken nog bijna een kwart 
(22,8%) van het aantal kijkers aan de live uitzending kan worden toegevoegd. dit volume kan dus bij 
individuele programma’s flink oplopen.

tabel 6: top 10 uitgesteld gekeken programma’s, 6+, 1e half jaar 2009

*kdh= kijkdichtheid, gemiddeld percentage dat uitgesteld naar het programma keek  bron: SkO

4.4 GeBrUiK HarD DisK reCorDer

uitgesteld kijken vindt plaats via de hard disk recorder, maar ook via de dvd recorder of nog via de 
video-recorder. de hard disk recorder is echter gemakkelijker in gebruik en het uitgesteld kijken ligt 
daarbij dan ook hoger. 

Niet al het gebruik van de hard disk recorder valt onder uitgesteld kijken. uitgesteld kijken beperkt zich 
in de SkO definitie tot de uitzenddag en de zes dagen daarna. de resterende tijd wordt niet aan de 
programma’s toegewezen. deze resterende tijd vormt 1,2% van de totale kijktijd (6+, 2008). inclusief 
uitgesteld kijken zal het gebruik van de hard disk op dit moment nog onder de 2% kijktijd aandeel 
blijven.

dit getal is laag omdat in veel huishoudens nog geen hard disk recorder aanwezig is. de penetratie 
van de hard disk recorder ligt begin 2009 op ruim 15%. het aandeel kijktijd dat via de hard disk wordt 
gerealiseerd ligt in deze huishoudens naar schatting rond de 10-15%. dit is vergelijkbaar met cijfers 
in de uSA. in engeland ligt het gebruik van de settopbox al iets hoger (15-20%), omdat deze daar door 
bSkyb al langer en beter is ontwikkeld. Ook is de interactiviteit met de hard disk recorder (red button) 
daar verder ontwikkeld.

 Datum titel zenDeR kDH* kijkeRs aanDeel     
     x1.000 uitgestelD 
      kijken

1 26 feb 09 Wie is de mol ned1 1.2% 184 14.8% 
2 27 feb 09 Dik voor mekaar show ned1 1.1% 171 6.7% 
3  7 mrt 09 zeg ‘ns aaa Rtl4 1.1% 171 8.2% 
4 11 mei 09 grey’s anatomy net5 1.0% 152 22.8% 
5 13 mrt 09 Hoofdprijs sbs6 1.0% 151 11.6% 
6  5 jun 09 gtst Rtl4 1.0% 146 13.6% 
7 17 mei 09 boer zoekt vrouw ned1 1.0% 144 6.3% 
8  8 feb 09 bananasplit ned1 1.0% 144 4.5% 
9 26 feb 09 mentalist sbs6 0.9% 135 12.3% 
10  7 mrt 09 mooi weer de leeuw ned1 0.9% 134 7.8%



spot  televisierapport 200935

4.5 DiGitale ZeNDers

in 2008 is SkO een meting gestart van ca. 40 zenders die alleen in een digitale omgeving te ontvangen 
zijn. in juni 2009 bereikten deze digitale zenders gemiddeld per week 18,2% van de Nederlandse 
bevolking van zes jaar en ouder. in huishoudens die beschikken over digitale ontvangst lag dit 
percentage op 32,9%. in diezelfde periode was het bereik van alle televisie zenders 95%. 

hieronder staat een toplijst met de digitale zenders met het grootste gemiddelde bereik in juni 2009.  
de zender die het grootste gemiddelde bereik heeft is Sci fi channel met een bereik van 5,1% onder 
de personen van 6 jaar en ouder. Sci fi channel is een kanaal met science fiction en is een onderdeel 
van Nbc universal. Onder de digitale huishoudens heeft Sci fi channel in juni een bereik van 8,6%.  
Op de tweede plaats vinden we 13th Street, een crime en thriller kanaal en tevens onderdeel van Nbc 
universal. 13th Street had in juni een bereik van 3,5% onder personen van 6 jaar en ouder en bereikte 
6,9% van de personen van 6 jaar en ouder van de digitale huishoudens.  Op de derde plaats staat 101Tv, 
een digitaal kanaal van de Publieke Omroep gerund door bNN, gevolgd door humor Tv 24 een digitaal 
kanaal van de Publieke Omroep met comedy, amusement en cabaret gerund door de vArA. 

tabel 7: top 10 lijst digitale zenders, juni 2009

bereik % 6+ = percentage kijkers dat tenminste een minuut naar een zender heeft gekeken bereik absoluut 6+ = aantal kijkers in 
duizendtallen dat tenminste een minuut naar een zender heeft gekeken bereik % digitaal 6+ = percentage kijkers in huishoudens met 
digitale ontvangst dat tenminste een minuut naar een zender heeft gekeken. bron: SkO 2009

deze groep van zenders blijkt nog te klein te zijn om op dagbasis kijkdichtheden te rapporteren, er wordt 
daarom alleen week- en maandbereik gepubliceerd. Naar schatting wordt 1-2% van de kijktijd aan deze 
groep van zenders besteed. 

4.6 fraGMeNtatie

in het Televisierapport van 2008 hebben wij voor het eerst een paragraaf geschreven over fragmentatie. 
dit was ingegeven door het feit dat er in veel studies gesproken wordt over de fragmentatie van het 
televisiekijken. wij hebben deze analyse nu uitgebreid. dit is weergegeven in grafiek 11 (p. 36). in deze 
grafiek zijn de aandelen weergegeven van resp. de top 5 zenders, de top 10 zenders en de SPOT zenders 
(top 21 zenders). het aandeel van de top 5 ligt rond 60% van de kijktijd, het aandeel van de top 10 rond 
de 80% en van de SPOT zenders tegen de 90%. 

 Digitale zenDeRs beReik % beReik beReik %
  (6+) absOluut (6+ Digitaal)
   (*1.000)(6+) 

1 sCi fi Channel  5,1% 764 8,6%
2 13tH street 3,5% 520 6,9%
3 101tV 2,6% 393 5,1%
4 Humor tV 24 2,6% 386 5,0%
5 Hallmark Channel 2,4% 366 4,8%
5 e! entertainment 2,4% 358 4,4%
7 Discovery travel & living 2,1% 323 3,8%
8 Discovery science 2,1% 317 4,1%
9 Cartoon network 2,1% 313 3,8%
10 History Channel 2,0% 309 3,9%
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Grafiek 11. aandeel van de top 5, top 10 en de spot zenders in de kijktijd

bron: SkO

het aandeel van de top 5 en top 10 zenders loopt in de loop der jaren langzaam terug. het aandeel van 
de SPOT zenders neemt wel toe. Als we de top 10 mogen bestempelen als general interest zenders, 
betekent dit een geleidelijke verschuiving in de richting van de special interest zenders. 

Opvallend is echter de kentering in 2008. de aandelen van zowel de top 5, de top 10 en SPOT zenders 
stijgen dan aanzienlijk. Nadere beschouwing laat zien dat dit grotendeels wordt veroorzaakt door de 
groei/het herstel van de Publieke Omroep. deze groei gaat niet zozeer ten koste van de andere grotere 
zenders, maar meer ten koste van de grote groep kleinere en buitenlandse zenders. 

vooralsnog is dus geen sprake van fragmentatie. 

technische opmerkingen:
1.  Natuurlijk hangt deze uitkomst er ook van af of alle kijkgedrag, met name van kleinere zenders 

wordt gemeten. in 2008 is door SkO een groot aantal  digitale zenders aan de meting toegevoegd. 
het is dus in ieder geval niet zo dat deze digitale zenders tot fragmentatie hebben geleid, zoals 
enkele jaren geleden nog werd voorspeld.

2.  een andere factor is dat vanaf 2008 ‘uitgesteld kijken’ wordt bijgeschreven bij de originele 
programma’s. het gaat hier om het kijken naar programma’s via een recorder bij de Tv.  
dit vormt in 2008 1,2% van de kijktijd. dit kan als een vorm van fragmentatie wordt beschouwd. 
de toename van het marktaandeel van de grootste zenders in 2008 is echter groter dan het deel 
dat is gebaseerd op uitgesteld kijken. 

3.  een derde factor is het ‘weglekken’ van kijktijd door het kijken naar programma’s via de Pc. 
hiervan wordt op dit moment wel de frequentie gemeten, maar nog niet de tijd die hieraan wordt 
besteed. wellicht dat we daar volgend jaar meer over kunnen zeggen. 

4.7 proGraMMatreNDs

de kracht van televisie is gebaseerd op de fascinatie van de consument voor televisieprogramma’s. 
wat bieden de Nederlandse zenders de consument op dit moment aan? welke trends in genres 
en programmering kunnen worden onderscheiden? klapper communicatie publiceert jaarlijks een 
trendrapport over programma-ontwikkelingen, gebaseerd op een internationale scan. zij hebben 
voor ons deze paragraaf verzorgd. Op basis van het klappercom Trendreport 2008-2009 worden de 
belangrijkste trends in de non-fictie op een rij gezet. 
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Community
Opvallend is dat er nogal wat programma’s zijn gestart op de Nederlandse Tv waarin buren & buurten 
centraal staan. de zogenaamde community programma’s richten zich op het verhaal en cohesie in 
de buurt en proberen de saamhorigheid en samenwerking tussen de buurtbewoners te bevorderen. 
Afgelopen jaren waren er incidenteel al spelshows te zien en klusprogramma’s waarin straten worden 
opgeknapt, maar vanaf 2008 zette de community trend zich definitief door. hoewel het Amerikaanse 
programma The ugliest house on the block iets anders doet vermoeden, gaat het ook hierin om het 
gezamenlijk opknappen van het huis van een buur, die het moeilijk heeft.  

-  leefbaarheid buurt: Beste buurtplan Ncrv, De Moestuin llink, Landroof vPrO
-  gastvrijheid: Nu we er toch zijn bNN, Yvon in de buurt krO, Achter de voordeur Ncrv
-  uitwisseling culturen: Hollandse krijgers veronica, Patat pom of pasta Teleac, Puberruil XXl krO
-  elkaar bijstaan: Zwarte hand, Voor elkaar, Club van 100 rvu

Helping Hand
de coaching trend, programma’s waarin personen mentale hulp krijgen van een coach, ontwikkelde 
zich in 2008/2009 langzamerhand tot de zogenaamde ‘helping hand’ trend. Niet de mentale training 
staat centraal, maar de hulp bij concrete zaken zoals je recht halen, je huis opknappen of verkopen, 
je financiële situatie, etc. deze trend gaat de kant op van ‘hulp in crisistijd’, een recente trend op de 
engelse televisie.   

-  hulp in huis: Help mijn man is een klusser/heeft een hobby rTl4, Ultieme woondroom SbS6
-  zelfhulpcursus: Angst de baas? Beter Slapen? Minder drinken? Doe-het-zelf Teleac, 

Fear fighters eO
-  uit de crisis: Dubbeltje op zijn kant, Effe geen cent te makken, Uitstel van executie rTl4, 

Verkoop je huis SbS6
-  in je recht: Das je goed recht, Red mijn vakantie SbS6, Knelpunt, Groeten van Max mAX

story food
het maken van stap-voor-stap gerechten op Tv door professionals heeft plaatsgemaakt voor het 
verhaal achter het koken. liefhebbers koken voor elkaar en vertellen over de achtergrond van bijzondere 
recepten. Ook is de authenticiteit toegevoegd aan de kooktrend, waarbij het gaat om het verhaal van de 
herkomst van voedsel. 

-  verhalend koken: Liefde gaat door de maag Human, Taarten van Abel vPrO
-  competitie amateurkoks: Smaken verschillen Net5, Wie is de chef rTl4
-  Authentiek koken: Eet smakelijk llink, Puur smaak rTl4

Unlimited Dating 
het thema dating is niet nieuw, maar vanaf 2008 wordt de mogelijke match niet zomaar in een 
afspraakje geregeld. daten wordt nu gevolgd in groepen, vindt plaats in het buitenland of is gekoppeld 
aan huishouden als klussen of eten. in duitsland koken singles zelf voor hun (blind) date, in Nederland 
doet een kok dat in de keuken van de single. in Amerika zijn formats te zien waarin exen ten tonele 
verschijnen om de date te verpesten.   

-  daten zonder grenzen: The Irish matchmaker, De buitenlandse bruid rTl8
-  daten in huis: Doe-het-zelf date Net5, Eten & Daten rTl4
-  groepsdating: Take me out rTl5, De 100: Singles Ncrv
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Naast programmatrends zijn afgelopen jaar ook trends te onderscheiden in de programmering  
van de Nederlandse zenders. van welke programmeringvormen maken de omroepen/zenders gebruik  
in 2008/2009?

1. Retro programmering 
bijna alle omroepen hebben nu remakes van vroegere shows op de buis gebracht, zoals In de Hoofdrol, 
Joris’ Showroom, Bananasplit, Top of Flop, Wie ben ik?, Zeg ‘ns AAA en ’t Vrije Schaap. 

2. Blockbusters 
Naar analogie van de filmwereld, is in de Tv wereld de term blockbusters opgekomen. hiermee wordt 
letterlijk bedoeld programma’s die een ‘blok’ in de avondprogrammering overschrijden. in 2000 waren 
italië en Spanje koplopers in het uitzenden van avondvullende shows. in Nederland werd daar toen 
badinerend over gesproken, kijkers zouden dat immers nooit accepteren. maar toen in 2004 ook de 
engelse zenders langere timeslots introduceerden, volgden duitsland en Nederland al snel en nu worden 
programma’s van 1,5 tot 2 uur heel gewoon gevonden. Publieke omroepen hebben thema-avonden 
(Kiloknallers, Belastingdienst, Nahuwelijk, Zooóó30, etc.) en commerciële omroepen hebben lang 
durende spel- en talentenshows (Ik hou van Holland, Miljoenenjacht, Wie ben ik?, De nieuwe 
Uri Geller, etc.). 

3. De verlenging
deze programmeringvorm (een 2e deel van een programma wordt later uitgezonden als vervolg op 
het 1e deel) wordt vaak gebruikt om uitslagen van talentenshows bekend te maken later op de avond. 
voorbeelden met een passende titel zijn de zondageditie van Mooi! Weer de Leeuw: Day after en 
de maandageditie van Kassa de verlenging. de engelsen maken al langer gebruik van titels van 
verlengingen op de digitale kanalen zoals Stars on Ice Defrosted of Britain’s got more talent. 
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veelvuldig wordt in Nederland verwezen naar de media ontwikkelingen in de vS. deze wordt daarbij 
beschouwd als voorloper op de eu en Nederland. de situatie in de vS is echter lang niet altijd 
vergelijkbaar met die in europa. Soms wordt er dan ook verkeerd geïnterpreteerd wat er in de vS gaande 
is. juist ook daarom in dit deel van het televisierapport een beschrijving van televisiewereld in de vS. 

de vS vormen een markt van meer dan 290 miljoen mensen die bijna allemaal gek zijn op televisiekijken. 
in 98,9% van de Amerikaanse huishoudens staat minstens één televisietoestel. gemiddeld staan er in 
een huishouden 2,8 toestellen. dat is veel meer dan in Nederland, waar 1,8 toestellen per huishouden 
staan. in bijna 30% van de huishoudens staat een dvr (digital video recorder). hierin ontlopen de 
twee landen elkaar niet veel. de Amerikaanse vrouw kijkt op een dag gemiddeld 5 uur en 25 minuten 
televisie, haar mannelijke tegenhanger kijkt gemiddeld 4,8 uur. kids en Teens zitten gemiddeld 3,5 uur 
voor de buis. de Amerikanen kijken dus veel langer televisie dan de Nederlanders.

5.1 aaNBieDers

hoe ziet de televisiemarkt er in Amerika uit? de volgende partijen spelen een rol:
-  Zes open televisienetwerken (Network Tv): Abc, cbS, Nbc, fox, cw en univision. 

deze ‘over-the-air’ zenders zijn gratis te ontvangen door kijkers die in het uitzendgebied wonen.
-  twee satelliet tv netwerken: directTv en dish Network. de kijker betaalt abonnementsgeld 

voor de zenders die hij via de schotel ontvangt.
-  Meer dan honderd kabelnetwerken / kabelmaatschappijen (Cable tv), zoals uSA 

Network (entertainment), eSPN en versus (sport), mTv (muziek), fox News en cNN (nieuws), disney 
channel (familie), Nickelodeon en cartoon Network (kinderen), National geographic, discovery en 
Animal Planet (documentaires). Ook kabelnetwerken ontvangt de kijker tegen betaling (abonnement).

-  Meer dan honderd syndicated tv-stations, stations die eigen, lokaal georiënteerde 
producties verzorgen, meestal nieuws, en dat aanvullen met programma’s die zij van de grote 
televisienetwerken overnemen.

-  Naast deze nationale spelers, zijn er duizenden lokale, vaak particuliere, stations die 
uitzendingen verzorgen. deze lokale stations vallen onder de noemer ‘Spot Tv’, wat tot enige 
verwarring kan leiden. ‘spot’ verwijst hier namelijk niet naar ‘spotjes’ of ‘commercials’, maar naar 
regio’s of lokale markten (‘targeting spots’) die met lokale zenders goed bereikt kunnen worden,  
soms beter dan met nationale televisienetwerken.

voor de Amerikaanse adverteerder is ook de lokale markt erg interessant (Spot en Syndicated Tv).  
Qua omvang doet de gemiddelde lokale markt niet onder voor de Nederlandse markt. men koopt 
lokaal in bij een lokale Tv zender of bij een lokale kabeltelevisiemaatschappij op basis van specifieke 
doelgroepen. inkopen gebeurt rechtstreeks door een adverteerder (vaak een adverteerder die alleen 
lokaal inkoopt) of via een mediabureau (vaak in opdracht van nationaal georiënteerde adverteerders). 
daarnaast is het mogelijk om op lokaal niveau in te kopen bij zogenaamde syndicaten (‘Syndicated Tv’).

5.2 MeDiaiNKoop: UpfroNt eN sCatter

doorgaans wordt reclamezendtijd ingekocht aan de hand van wat men ‘upfront’ noemt. de diverse 
netwerken presenteren tijdens de upfront wat zij het komende jaar op de programmering hebben staan. 
Adverteerders kopen vervolgens groot in, waarbij de tegenprestaties van de zenders gegarandeerd zijn. 
mochten de zenders onverhoopt onderpresteren, dan moeten zij dit compenseren.

deze upfront vindt plaats eind mei / begin juni en er wordt een spetterende show van gemaakt.  
de televisienetwerken en producenten trekken alles uit de kast om de adverteerder te verleiden zoveel 
mogelijk budget beschikbaar te stellen. in 2009 wordt bij de upfront sales voor het eerst rekening 
gehouden met uitgesteld kijken. 
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zo betalen adverteerders bij Nbc universal voor kijkers die tot drie dagen na ‘live’ nog naar 
reclameboodschappen hebben gekeken via de dvr.

Naast upfront is ook sprake van een ‘scatter ‘ markt waarin letterlijk de ‘leftovers’ of de restjes van 
de upfront sales worden verhandeld. gemiddeld wordt jaarlijks 80% via upfront en 20% via scatter 
verkocht. deze scatter markt wordt steeds belangrijker nu adverteerders hun budgetten terugschroeven 
naar aanleiding van de financiële crisis. je zou het kunnen vergelijken met last minute aanbiedingen van 
vliegtickets. Tegen het sluiten van de markt zijn de tarieven relatief laag om het vliegtuig toch nog vol te 
krijgen. er zit wel een risico aan vast: het kan zijn dat het vliegtuig toch vol zit, of dat je niet kan kiezen 
waar je wilt zitten. Ook kan het zijn dat de prijzen helemaal niet zo laag zijn als gehoopt. het voordeel 
van upfront is immers dat er door de inkoopvolumes scherper onderhandeld kan worden.

5.3 oNtwiKKeliNG reClaMe BesteDiNGeN 

de totale bestedingen in 2008 kwamen uit op 142 miljard dollar. dit geeft reliëf aan de ca.  
5 miljard euro (7 miljard dollar) die Nielsen als bruto cijfers voor Nederland rapporteert. 

de top tien adverteerders in Amerika spendeerden in 2008 27,7 miljard dollars aan reclame in alle media 
(zie tabel 8), gemiddeld ongeveer 2% minder dan in het jaar daarvoor. Niet alle adverteerders laten 
echter een dalend budget zien. het gemiddelde is opgebouwd uit flinke plussen en flinke minnen. 

gemiddeld schroefden de top 100 adverteerders in de verenigde Staten hun budgetten terug met een 
percentage van 2,6%. hier blijkt opnieuw dat de helft van de top 100 adverteerders méér heeft besteed 
in 2008. wallmart bijvoorbeeld was één van de bedrijven die meer geld uitgaf aan reclame (+ 15,9%). 
voor deze discounter is de recessie juist een kans om meer klanten over de winkelvloer te krijgen.

tabel 8: totaal mediabestedingen top 10 adverteerders in de v.s. 
2007/2008 (in miljoenen dollars)

bron: Adage.com

Terwijl in 2008 de reclamebudgetten dus nog redelijk stand houden, slaat in 2009 de economische crisis 
in volle hevigheid toe. in de eerste helft van 2009 dalen de bestedingen meer dan 15%. Ook de Tv 
bestedingen leiden onder de crisis, maar minder hard dan andere media.

Ranking   meDiabesteDingen
2008 2007 beDRijf HOOfDkWaRtieR 2008$ 2007$ VeRsCHil%

1 1 Procter & gamble Co Cincinnati  4.838 5.180 -6.6
2 3 Verizon Comm. new York  3.700 3.379 9.5
3 2 at&t  Dallas  3.073 3.430 -10.4
4 4 general motors Corp Detroit  2.901 3.060 -5.2
5 8 johnson & johnson  new brunswick, n.j.  2.529 2.408 5.0
6 7 unilever Rotterdam/london  2.422 2.417 0.2
7 10 Walt Disney Co burbank, California 2.217 1.997 11.0
8 5 time Warner  new York  2.207 2.754 -19.9
9 13 general electric Co fairfield, Conn.  2.019 1.791 12.7
10 11 sears Holdings Corp Hoffman estates, ill.  1.864 1.956 -4.7
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5.4 tv is NUMMer ééN

meer dan tweehonderd jaar voerden kranten de lijst aan van advertentiemedia. in 1994 kwam daar  
een einde aan. Televisie is sindsdien in Amerika de nummer 1, in 2008 gevolgd door tijdschriften.  
in grafiek 12 wordt een overzicht gegeven van de bestedingen in 2008. Aan Tv-reclame wordt meer  
dan 65 miljard dollar besteed (46% van het totaal).

Grafiek 12. Bestedingen in de v.s. naar mediumtypen in 2008 
(‘measured media’)

bron: TNS media intelligence

hoe ontwikkelen deze aandelen zich? welke media hebben het meeste last van de verminderde 
uitgaven in de v.S.? in tabel 9 (p. 44) wordt door Nielsen company een schatting gegeven van de 
‘winnaars’ en de ‘verliezers’ in 2008 als je de bestedingen afzet tegen die van 2007. 

voor wat betreft televisie is het duidelijk dat de grote landelijke netwerken onder druk staan: -3,5%. 
dit is een cijfer waar in Nederland vaak aan wordt gerefereerd. Aan de andere kant hebben de kleinere 
lokale zenders te leiden onder het concentreren op hoofdmedia: - 4,6%.

maar andere televisiesegmenten groeien juist in bestedingen. cable Tv stations doen het erg 
goed (+7,8%) en voor hispanic cable Tv geldt zelfs een aanzienlijke groei (+9.6%). er is bij de 
televisiebestedingen dus een duidelijke verschuiving naar een meer inhoudelijk gesegmenteerde 
programma-omgeving. 

Network tv $ 26,5 mld
18,78%

Dagbladen $ 25,1 mld
18,78%

tijdschriften $ 28,6 mld
20,08%

internet$ 9,7 mld
6,89%

outdoor $ 4 mld
2,8%

radio $ 9,5 mld
18,78%

Cable tv $ 18,8 mld
13,29%

syndicated $ 4,4 mld
3,10%

spot tv $ 15,2 mld
10,69%
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in het totaal groeien de televisiebestedingen in de vS dus. Omdat in Nederland vaak naar de 
landelijke networks wordt verwezen, ontstaat snel een foute indruk van de ontwikkeling van de 
televisiebestedingen in de vS. 

de overige media verliezen terrein ten opzichte van het jaar 2007. vooral de printmedia hebben het 
moeilijk, gemiddeld verliezen dagbladen en tijdschriften circa 10% van de advertentie-inkomsten die  
zij in 2007 nog in de boeken konden bijschrijven.

tabel 9: verschil in mediabestedingen 2008 t.o.v. 2007 in de vs

meDium VeRsCHil 2008 Vs 2007
 
Hispanic Cable tV  9.6%
Cable tV  7.8%
spot tV top 100 -0.3%
syndication tV -0.8%
National Sunday Supplement -1.9%
Hispanic broadcast tV -2.4%
Network Radio -3.3%
broadcast network tV -3.5%
Local Magazine -3.7%
Spot Radio -4.0%
spot tV 101-210 -4.6%
Outdoor -5.0%
FSI Coupon -5.2%
Internet* -6.4%
National Magazine -7.6%
National Newspaper -9.6%
Business to Business -9.7%
Local Newspaper -10.2%
Local Sunday Supplements -11.0%
tOtal -2.6%

* internetreclame is in de schattingen van Nielsen onvolledig. de schattingen zijn gebaseerd op cPm-based imago campagnes. uitgesloten 
zijn o.a. search, text only, paid fee diensten, performance-based campagnes, sponsorships, barters, in-stream (‘pre-rolls’) players, 
messenger applications, partnership advertising, promotions en email campagnes. bron:  Nielsen company

5.5 KiJKeN: Het tHree sCreeN report vaN NielseN

vanaf 2008 publiceert Nielsen per kwartaal haar zogenaamde Three Screen report. hiermee wordt 
verwezen naar het videogebruik via televisie, internet en mobiel en de bijbehorende trends.  
het bereik van deze media ligt in Q1 2009 als volgt.



spot  televisierapport 200945

tabel 10. Bereik video-media in de Usa, Q1 2009

 aantal (x mln) % Van tV kijkeRs
 
tV kijkers 285 100%
Weleens uitgesteld kijken 80 28%
internet aansluiting 163 57%
Video kijken op internet 131 46%
gebruikers mobiele telefoon 230 81%
Video abonnement bij mobiel 13 5%

bron: Nielsen A2/m2 Three Screen report

ervan uitgaande dat de gehele bevolking weleens televisie kijkt, heeft 57% een aansluiting op internet 
en een groot deel daarvan kijkt weleens video op internet. de mobiele telefoon is algemeen verspreid 
(81%), maar video kijken via het mobieltje doet nog slechts 5%.

Naast deze bereikcijfers wordt ook de tijdbesteding in kaart gebracht. er wordt ruim 5 uur per dag 
televisie gekeken. uitgesteld kijken levert gemiddeld 5 minuten per dag op. dit is weinig, mede omdat 
de penetratie van de hard disk e.d. nog beperkt is. maar ook in huishoudens mét opname-apparatuur 
wordt slechts 16 minuten uitgesteld gekeken. Op het totaal van ruim 5 uur televisiekijken per dag, is 
dit dus beperkt en in schril contrast met de verwachtingen die rond 2000 bij de introductie van de TivO 
werden voorgeschoteld. er is het laatste jaar wel een sterke toename te zien van uitgesteld kijken.

internetters zitten bijna een uur per dag achter de computer. voor online video kijken gebruiken ze 6 
minuten per dag, dat is ongeveer 10% van de internettijd. het internetgebruik groeit langzaam, maar het 
online video gebruik neemt ‘explosief’ toe met meer dan 50% in het laatste jaar. 

het gebruik van het mobieltje voor video kijken wordt door slechts een kleine groep gedaan, 5% hebben 
we hierboven gezien. deze groep zit per dag 7 minuten video te kijken op hun telefoon. 

tabel 11. tijdbesteding schermmedia in de Usa, Q1 2009

 uRen/minuten  uRen/minuten tOename
 PeR Dag tOtale PeR Dag laatste
 beVOlking gebRuikeRs  jaaR
    
thuis tV kijken 5:07  5:07 2%
uitgesteld tV kijken 0:05  0:16 40%
internetten 0:33  0:59 5%
Video kijken via internet 0:03  0:06 53%
Video kijken op mobiel 0:00  0:07 n.a.

bron: Nielsen A2/m2 Three Screen report. cijfers omgerekend door SPOT.

5.6 oNliNe viDeo KiJKeN, oNliNe televisie KiJKeN

YouTube staat in Amerika onbetwist op nummer één. hulu pakt de nummer twee positie. Yahoo, fox 
en Abc.com completeren de top 5. de top 10 in de maand mei 2009 is weergegeven in tabel 12 (p. 46). 
ruim 95 miljoen internetgebruikers keken in die maand naar meer dan 60 filmpjes op YouTube. in de 
tabel is goed te zien dat de televisiewereld een stevige positie heeft in de online video markt.
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tabel 12. top 10 online video aanbieders in de maand mei 2009 in de vs*

*exclusief video advertising  bron: Nielsen Online (videocensus)

hulu, gestart in 2008 is de grote uitdager van YouTube. het is een initiatief van Nbc, News corporation 
(eigenaar van fOX en trouwens ook van bSkyb in engeland) and disney (eigenaar van Abc) en 
opgebouwd rond ‘televisie’-programma’s. hulu wordt geheel geëxploiteerd op basis van advertentie-
inkomsten. Nbc heeft een exclusieve relatie met hulu voor het aanbieden van programma’s en 
bijbehorende video content (buiten de uSA niet af te spelen). Ook fOX en Abc bieden programma’s  
aan via hulu. 

Nbc, een van de grootste netwerken, is actiever dan de andere netwerken in het zoeken naar 
alternatieve ‘outlets’ voor haar programma’s: dat betekent verschuiven naar cable en naar online.  
Nbc is zelf ook eigenaar van een flink aantal cable stations (Nbc is ook aktief op de Nederlandse markt 
met digitale zenders, zie paragraaf 4.5.). eerlijkheid gebied te zeggen dat Nbc de laatste jaren minder 
succesvol is op de network-kijkersmarkt dan bijvoorbeeld cbS en daarom wellicht ook genoodzaakt is 
om naar alternatieven te kijken. de toekomst zal uitmaken welke strategie het beste heeft gewerkt. 

5.7 effeCtiviteit vaN televisiereClaMe 

de Arf, the Advertising research foundation, is een gerenommeerd instituut in de uS waarin 
adverteerders, mediabureaus, reclamebureaus, media en onderzoeksbureaus samenwerken om de  
know how over het vakgebied verder te ontwikkelen. de Arf is een organisatie met autoriteit in  
de vS en wordt veelvuldig geraadpleegd en geciteerd. 

in 2008 publiceert de Arf een studie naar de effectiviteit van televisiereclame. zij somt een aantal 
actuele discussies op die recentelijk gevoerd worden: gebruik dvr, irritatie, clutter, aandacht en 
mulitasking, concurrentie van internet. maar wat is mythe en wat is realiteit: 
‘The purpose of this paper is to factually inform this issue of whether or not the effectiveness of  
Tv advertising has substantially changed over time, and if so, has it decreased, as many presume,  
or actually increased.’
(…)
Seven different databases, accounting for a total of 388 case histories, were accessed to conduct a form 
of meta-analysis to address this issue. These databases include results from advertising weight tests, 
marketing mix modelling, copy testing, return on marketing analysis from quasi-experimental design, 
and media planning tools. 

 aantal stReams unieke kijkeRs bekeken  
  (x 1.000)  (x 1.000) filmPjes

Youtube 6.048.666 95.357 63
Hulu 382.322 10.106 38
Yahoo! 208.202 25.224 8
fox interactive media 190.135 16.029 12
abC.COm 175.102 6.309 28
nickelodeon kids and family network 153.414 5.699 27
msn/Windows live 148.358 12.454 12
turner sports and entertainment 141.350 6.848 21
Digital network
mtV networks music 126.927 6.733 19
Cbs entertainment network 98.228 6.647 15
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(…)
in this paper, three hypotheses were examined that, if accepted, would lead us to conclude that Tv 
advertising has declined over time in its effectiveness. (…) The evidence we studied does not support 
the acceptance of any of these hypotheses, leading us to conclude that Tv appears to be as effective 
as ever, possibly even increasing in effectiveness, in terms of unit sales lift from incremental grP 
advertising pressure. in terms of specific marketing objectives, the evidence suggests that the impact 
of Tv on sales lift appears to operate primarily by generating awareness/brand recognition, suggesting 
that an effective marketing plan that uses Tv should do so in conjunction with multiple forms of 
marketing in order to impact all parts of the purchase process.’
(onderstreping door SPOT)

een mooie grafiek die in deze studie staat opgenomen, is die van dratfield. de definitie voor effectiviteit 
is hier het toegenomen volume per Tv inzet (grP), door de jaren heen op gelijke wijze gemeten.  
Als 2005 op index=100 wordt gezet, stijgt de effectiviteit de daaropvolgende jaren met 20-30%. 

Grafiek 13. ontwikkeling effectiviteit tv reclame 2005-2008

bron: empirical evidence of Tv Advertising effectiveness, Arf, 2008

Televisiereclame wordt door veel Amerikanen dan ook als een belangrijke informatiebron beschouwd.  
in een studie van de Television bureau of Advertising in 2008 onder personen van 18 jaar of ouder, 
scoort televisie het hoogste als leverancier van informatie over producten en merken. 

figuur 14: via welk advertentietype leert u het meeste over  
producten en merken?

bron: Tvb media comparisons Study, 2008
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Online video en online video advertising zijn explosief groeiende fenomenen. in een persbericht van 
juni 2009 voorspelt technologiebedrijf cisco dat het wereldwijde iP-verkeer de komende vijf jaar zal 
vervijfvoudigen tot tweederde zettabyte. uitgedrukt in bytes: een 1 met 21 nullen erachter, of één 
biljoen gigabytes. duizelgetallen die het voorstellingsvermogen ver te boven gaan. de belangrijkste 
aanjager voor de verwachte groei van iP-verkeer is volgens cisco: video. in 2013 verwacht cisco 
dat meer dan negentig procent van het iP-verkeer door consumenten in beslag wordt genomen door 
videotoepassingen als televisie, video on demand, internetvideo en peer-2-peer.

die enorme omvang en groei is uiteraard ook van toepassing op de Nederlandse markt. het iAb 
Nederland (interactive Advertising bureau) heeft een ruwe inschatting gemaakt van het aantal 
videostreams. zij rapporteert een getal van 164,6 miljoen videostreams in het eerste kwartaal van 2008. 
doorgerekend is dat 658,4 miljoen op jaarbasis. hierin zitten dan nog niet de cijfers verwerkt van grote 
partijen als google (met YouTube) en zoom.in.

6.1  ZeNDers eN streaMs

Ook andere bronnen melden imposante aantallen. ‘uitzendinggemist’, het online programma-archief 
van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), heeft volgens eigen zeggen in 2008 meer dan 130 miljoen 
streamverzoeken gehad. De Lama’s (6,3 miljoen keer opgevraagd), Onderweg naar Morgen (4,8 miljoen 
keer) en Boer zoekt vrouw (4,4 miljoen) waren de toppers van 2008. bij uitzendinggemist meldden zich in 
2008 gemiddeld 1,6 miljoen unieke bezoekers per maand, een stijging van 44% ten opzichte van 2007.

rTl Nederland krijgt op ‘rTl gemist’ veel streamverzoeken en verwacht in 2009 een groei naar 150 
miljoen streams. in 2008 zou het volgens hen gaan om ruim 91 miljoen opgevraagde streams.

SbS broadcasting biedt eveneens online videotoepassingen. Najaar 2009 zal zij een video on demand 
portal openen onder de naam veamer met films, televisie series en eigen SbS programma’s. Al eerder 
heeft SbS broadcasting ‘Programma gemist’ geïntroduceerd. 

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. 

Andere zenders bieden niet zozeer ‘catch up’-tv, maar wel veel videomateriaal dat hoort bij het 
interesseveld van die zender: muziek, documentaires, cartoons. 

Televisiezenders en omroepen zijn niet de enige partijen die zich op het terrein van online video content 
begeven. Andere grote aanbieders zijn YouTube, mSN en google. deze sites vormen grote containers 
van videomateriaal en hebben daarbij goede zoekmogelijkheden. 

6.2 televisieKiJKeN via iNterNet

Tegelijk met de groei van het aanbod en naarmate er steeds meer mensen thuis toegang hebben tot 
snel internet groeit ook het gebruik van de computer bij het televisiekijken. in de eerste helft van 2009 
keek meer dan een derde (34%) van de huishoudens wel eens naar een Tv-programma via de computer 
(bron: SkO). in 2008 was dit nog iets meer dan een kwart (27%). vanaf 2008 is de vraagstelling echter 
aangepast, waardoor de cijfers niet geheel vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. 
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Grafiek 15: weleens televisiekijken via personal computer 

* gewijzigde vraagstelling: ‘welke manier via Pc naar Tv-programma’s kijken (Tv-kaart, mediaspeler)’  is gewijzigd in ‘welk type 
programma’s’ (gemiste uitzending, uitzending die tegelijkertijd op televisie wordt uitgezonden, anders). 
bron: SkO

vanaf 2008 meet en rapporteert SkO ook het aantal ‘opgevraagde streams’ die kunnen worden gelinkt 
aan televisieprogramma’s. zij verzamelt alleen cijfers over content die eerder lineair is aangeboden of 
delen daarvan. deze cijfers bevatten het totaal aantal opgevraagde streams gedurende de week na de 
uitzending. hier wordt dus dezelfde norm gehanteerd als voor uitgesteld kijken via de hard disk recorder. 
in eerste instantie zijn alleen de cijfers van NPO en rTl beschikbaar. het is de bedoeling om in de 
tweede helft van 2009 van meer zenders de streaming informatie beschikbaar te stellen.

tabel 13. top 10 meest gestarte streams van programma’s in de eerste 
helft van 200

* SkO Streams meet het aantal opgevraagde streams tot en met 6 dagen na de uitzenddag. bron: SkO

in de rapportages staat naast het aantal opgevraagde streams ook de kijkdichtheid van het betreffende 
programma via de televisie. van streams is wel het aantal opvragingen bekend, maar niet de tijd dat 
er wordt gekeken. daarom zijn er nog geen ‘gemiddelde kijkdichtheidcijfers’ van bekend. maar door de 
cijfers naast elkaar te plaatsen, krijg je toch een redelijk inzicht in de verhouding tussen online kijken en 
televisiekijken. 
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in de eerste helft van 2009 is X Factor van 20 maart het programma dat het meest via internet is 
bekeken: meer dan 200.000 opgevraagde streams. via televisie hebben gemiddeld 1.790.000 personen 
naar het programma gekeken. Op de tweede plaats komt de soapserie Goede Tijden Slechte Tijden van 
7 mei met meer dan 150.000 opgevraagde streams (gemiddeld 1.188.000 miljoen tv-kijkers). Onderweg 
naar Morgen, eveneens op 7 mei, staat derde met iets minder dan 150.000 opgevraagde streams 
(gemiddeld 397.000 tv-kijkers). hier blijkt dus dat het online kijken een substantieel deel van het  
bereik heeft gevormd. 

in het algemeen zien we dat, net als bij ‘uitgesteld kijken’, met name fictie en amusementsprogramma’s 
populair zijn om via internet te bekijken. 

6.3 aDverteNtieMoGeliJKHeDeN BiJ oNliNe viDeo

Online video geeft adverteerders tal van nieuwe mogelijkheden om doelgroepen te bereiken.  
de belangrijkste standaarden van online video advertising zijn op dit moment de volgende:
-  pre-roll: een reclamespot of streamspot van 15 seconden (soms ook langer) die wordt vertoond 

voorafgaand aan een opgevraagde video. deze vorm van video advertising, waarbij sprake is van 
een ‘forced exposure’, wordt momenteel het vaakst ingezet. Onderzoeken van de Ster en van rTl 
Nederland toonden aan dat kijkers geen probleem hebben met deze  vorm. Pre-roll advertising wordt 
door de kijker begrepen en gewaardeerd ondanks de gedwongen exposure. de kijker blijkt de reclame-
uiting als ruilmiddel te accepteren: ‘ik kijk één korte commercial en krijg mijn content vervolgens gratis 
en op maat geserveerd’, zo luidt de gedachte.

-  reclamespot of streamspot tijdens de video-uitzending. hier worden twee varianten toegepast: 
het videofragment wordt even onderbroken voor de commercial of de commercial wordt als een layer 
vertoond, over het programma heen. deze vorm wordt daarom ook wel overlay video advertising 
genoemd. het betreft hier net als bij de pre-roll een vorm van gedwongen exposure.

-  videobanner of webcommercial: een banner waarin videocontent wordt afgespeeld (meestal 
met de mogelijkheid om het geluid zelf aan te zetten). deze vorm van online video leidt niet tot een 
gedwongen exposure.

Online adverteren kent drie grote richtingen: search, direct response en brand strength. Search en 
direct response zijn uitnodigend, omdat de kwantiteit van een campagne direct gemeten kan worden. 
merkenreclame past bij uitstek bij online video, maar is nog betrekkelijk jong en er moet nog ervaring 
worden opgedaan om de inzet en strategie te optimaliseren. 

verondersteld wordt dat de aandacht en het engagement bij online video advertising meerwaarde heeft 
voor de overdracht van de boodschap. Ook wordt wel gesproken over een ‘view through conversion’ 
(naar analogie van click through conversion), waarmee bedoeld wordt dat de consument na het zien van 
de online commercial zelf verder zoekt naar het merk via search, door direct het webadres in te typen 
of via social media. deze is echter moeilijker te meten. de honger naar meer kennis leidt er dan ook toe 
dat er flink wordt geïnvesteerd in onderzoek naar de effecten van reclame bij streaming video.
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6.4 oNliNe viDeo BesteDiNGeN

het in kaart brengen van de online bestedingen is nog niet uitgekristalliseerd. het iAb Nederland is in 
overleg met Nielsen Nederland om dit te verbeteren. de nu gepubliceerde cijfers van iAb betreffen de 
grote groepen, maar online video advertising is daarin nog niet uitgesplitst en wordt nu gerubriceerd 
onder display. zij schatten de totale internet reclamebestedingen voor 2008 op 794 miljoen euro.

tabel 14. Budgetverdeling soorten online advertising  in Nl, 2008
 
search    50% 
Display   27% 
Classifieds   21% 
e-mail    2%

bron: iAb Nederland

de Amerikaanse markt is door Nielsen media research gedetailleerder in beeld gebracht. Onderstaande 
grafiek laat zien hoe de online bestedingen (totaal $ 23,4 miljard in 2008) zijn verdeeld over de diverse 
online media. digital video, waartoe online video advertising gerekend wordt, omvat met 3% nog 
slechts een bescheiden deel van de totale online bestedingen. het grootste deel van het budget wordt 
gestoken in Search engine Advertising (45%). 

de bestedingen voor online video staan dus nog in de kinderschoenen, maar juist hier wordt een sterke 
groei verwacht. in 2009 denkt men op 4,3% uit te komen en de bestedingen zouden daarna door moeten 
groeien tot 11% van de online bestedingen en 5,5% van de totale Tv bestedingen in 2013  
(bron: mediaweek, 11-8-2009).

Grafiek 16. Budgetverdeling soorten online advertising in vs, 2008

bron: Nielsen media research

video 3%
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7.1 BesteDiNGeN

spot
in onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de netto bestedingen voor televisiereclame van 1990  
t/m 2008 weergegeven. Ondanks het begin van de economische crisis nemen de bestedingen in 2008 
nog toe met 0,5% ten opzichte van 2007. de bestedingen voor televisiereclame bedragen in 2008 ruim 
855 miljoen euro. 

Grafiek 17: ontwikkeling netto bestedingen voor televisiereclame in 
reclameblokken, 1990-2008 (x mln euro’s)

bron: 1990-1998: veA, 1999-2008: SPOT

in de eerste helft van 2009 ontkomt de televisiemarkt echter ook niet meer aan de gevolgen van  
de economische crisis en zien we een daling in de netto bestedingen voor spots in reclameblokken 
van 12%. 

hoewel de daling bij de televisiebestedingen groot is, valt deze kleiner uit dan bij andere mediumtypen. 
Adverteerders concentreren zich bij besparingen vaak op het hoofdmedium televisie. daarnaast 
functioneert televisie in tijden van crises voor de consument als een goedkope ontspanningsbron, 
waardoor de adverteerder juist ook in crisistijd deze consument effectief en efficiënt kan bereiken. 
hierdoor neemt het aandeel van televisie in de totale bestedingen toe. in de eerste helft van 2009 
neemt het aandeel van televisie met 1,4% toe tot 51,2%.

tabel 15. ontwikkeling bruto bestedingsaandelen van mediumtypen, 
2008-2009*

 eeRste Helft eeRste Helft  gROei/kRimP
 2008 % 2009 % %

televisie  49,8  51,2 + 1,4
Radio   9,2   8,9 - 0,3
Dagbladen  15,3  15,0 - 0,3
tijdschriften  10,7   9,4 - 1,3
Outdoor   4,7   4,5 - 0,2
folders   9,3  10,0 + 0,7
Overig   1,0   1,0   0,0
 100,0 100,0 

* ex internetbestedingen. deze zijn voor h1 2009 nog niet bekend. bron: Nielsen
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Non spot
de bestedingen voor non-spot reclame op televisie namen in 2008 fllink toe ten opzichte van 2007. in 2007 was 
dit nog 93 miljoen euro, in 2008 lag dit rond de 119 miljoen euro. dit wil zeggen dat de bestedingen aan non spot 
reclame zijn gegroeid met maar liefst 28%. 

Onder de non spot bestedingen wordt verstaan:
-  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 zijn niet tot de non spot 
bestedingen gerekend. betalingen direct aan publieke omroepen of aan productiehuizen zijn onbekend en niet in 
de cijfers opgenomen.

Grafiek 18: ontwikkeling netto bestedingen voor non spot televisiereclame, 
1993-2008 (x mln euro’s)

bron: SPOT, 1993-2005 is schatting

totaal
de totale televisiebestedingen komen in 2008 hiermee uit op 974 miljoen euro. dit is een stijging van 3,2% ten 
opzichte van 2007. het aandeel van de non spot bestedingen in de totale televisiebestedingen is toegenomen tot 
12%. in 2007 was dit nog 10%. de verwachting is dat dit aandeel in de loop van de tijd verder toeneemt.

Grafiek 19: ontwikkeling totaal netto bestedingen voor televisiereclame  
1990-2008 (x mln euro’s)

bron: SPOT
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7.2 aDverteerDers eN MerKeN

in deze paragraaf wordt gekeken naar het aantal adverteerders en het aantal merken door de tijd heen. 
er zijn meer merken dan adverteerders, omdat één adverteerder meerdere merken onder zijn hoede  
kan hebben. 

in grafiek 20 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. het aantal merken waarvoor geadverteerd wordt neemt ook iets af, zij het langzamer. 
er is dus sprake van concentratie. Omdat de bestedingen in 2008 zijn gestegen, kunnen we concluderen 
dat er in 2008 per merk meer besteed is. Of dit in 2009 ook zo zal zijn, valt te betwijfelen aangezien in 
de eerste helft van 2009 de bestedingen zijn gedaald. 

Grafiek 20: aantal televisieadverteerders op jaarbasis

bron: hmi (1991 - 2001), SkO (2002 - 2008), prognose 2009 van SPOT

Grafiek 21: aantal merken op jaarbasis

bron: hmi (1991 - 2001), SkO (2002 – 2008), prognose 2009 van SPOT 
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7.3 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 22 is te zien dat de uitzendfrequentie in de loop der jaren flink is toegenomen.  
in 2005 wordt een commercial gemiddeld 101 keer uitgezonden. in 2008 is dit toegenomen  
tot 150 keer. de verwachting is dat de uitzendfrequentie in 2009 weer iets daalt. 

Grafiek 22: uitzendfrequentie commercials

bron: hmi (1997 - 2001), SkO (2002 - 2008), prognose 2009 van SPOT

Grafiek 23: aantal spots (x1000)

bron: hmi (1991 - 2001), SkO (2002 – 2008), prognose 2009 van SPOT

het aantal uitgezonden spots op de Nederlandse televisie is de afgelopen jaren ook flink gestegen tot 
ruim 1,8 miljoen in 2008. in 2009 verwachten we echter een afname in het aantal uitgezonden spots 
naar ruim 1,7 miljoen. 

het aantal twincampagnes blijft maar toenemen. in 2008 is iets meer dan een kwart van de campagnes 
een twincampagne. in 2009 zal het aantal twincampagnes verder toenemen. Twincampagnes zijn 
campagnes waarbij binnen een blok twee of meer delen van een commercial worden uitgezonden, 
onderbroken door commercials voor andere adverteerders.
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Grafiek 24: single versus twincampagnes

bron: hmi (1996 - 2001), SkO (2002 – 2008), prognose 2009 van SPOT

spotlengte
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 25: spotlengte (alleen single spots, maximaal 90’)

bron: hmi (1991 - 2001), SkO (2002 - 2008), prognose 2009 van SPOT

vanaf 1999 is de spotlengte gedaald van ruim 28 seconden naar rond de 24 seconden in 2008.  
de verwachting is dat de spotlengte in 2009 verder zal dalen tot net onder de 24 seconden. 
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Grafiek 26: spotlengte twinspots (totaal beide delen)

bron: hmi (1991 - 2001), SkO (2002 - 2008), prognose 2009 van SPOT 

Naast de lengte van single spots hebben we de totale spotlengte berekend van de twinspot 
(de twee spotlengtes opgeteld). hoewel de gemiddelde lengte van twinspots door de tijd heen een 
beetje schommelt zien we dat ook de lengte van de twinspots langzaamaan iets afneemt.  
in 2003 lag de gemiddelde spotlengte van twinspots rond de 39 seconden in 2008 was dit nog 36 
seconden. de verwachting is dat de gemiddelde lengte in 2009 verder afneemt tot 35 seconden. 
door een afwijking in de meetmethode zijn de cijfers over 2002 niet beschikbaar.

7.4 NieUwe reGels Uit eUropa vertaalD Naar NeDerlaND 

de nieuwe europese richtlijn voor televisie biedt ruimte voor versoepeling van de reclameregels.  
in 2008 is dat vertaald naar Nederlandse wetgeving, ingaande op 1 januari 2009.  
de belangrijkste wijzigingen houden in:
-  films mogen om de 30 minuten onderbroken worden door reclameblokken. voorheen was dat om 

de 45 minuten.
-  de reclameblokken mogen korter duren. minimale lengte is nu 1 minuut, dit was 2 minuten. 

vooral bij onderbrekingen van sportprogramma’s biedt dit meer mogelijkheden.
-  de afstand tussen de reclameblokken is vrij. voorheen moest er minimaal twintig minuten zitten 

tussen twee reclameblokken. 
-  meer ruimte voor splitscreen reclame.
het maximum van 20%=12 minuten reclame per uur is ongewijzigd gebleven. door de grotere  
flexibiliteit zal de reclameruimte toch iets kunnen toenemen. 

7.5 KiJKeN Naar reClaMe

in grafiek 27 is te zien dat in 2008 van de in totaal 184 minuten die men per dag kijkt, er 17 minuten naar 
reclame wordt gekeken. in 2007 werd er van de 186 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 2009 afneemt tot 
16 minuten. 

40

35

30

25

20

33,0 32,8

36,9 36,9

34,8 34,0

37,1
38,3

36,6 36,2

39,0 38,5

36,2
37,5

35,8 35,7 35
36,6

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20052003 2006 2004 2007 2008 progn 
2009



spot  televisierapport 200961

Grafiek 27: aantal gekeken reclameminuten per dag

bron: hmi (1991 - 2001), SkO (2002 - 2008), prognose 2009 van SPOT

Als we het aantal gekeken reclameminuten afzetten tegen de totale kijktijd, zien we een langzame 
stijging in de loop der jaren. in 2008 is het aandeel toegenomen tot 9,2% van de kijktijd. Aangezien 
we verwachten dat de reclamekijktijd in 2009 iets afneemt en de kijktijd stabiel blijft zal het aandeel 
reclame in de kijktijd iets afnemen. we verwachten dat dit rond de 8,9% zal zijn in 2009. 

Grafiek 28: aandeel reclame in kijktijd

bron: hmi (1991 - 2001), SkO (2002 - 2008), prognose 2009 van SPOT 

7.6 strateGie

in tabel 16 (p. 62) is te zien dat in 2008 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 2008 gemiddeld per jaar 5 flights en zijn per flight 6 weken actief 
met meer dan 150 grP’s per week. gemiddeld zetten zij per jaar ruim 4300 grP’s in. de top 3 van 
grootste merken heeft in 2008 iets meer grP’s ingezet dan in 2007 (20.165 versus 19.277 in 2007),  
dit geldt ook voor de top 10 grootste merken (14.980 versus 14.239 in 2007).  
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tabel 16: strategiegegevens 2008

meRken aantal aantal Weken gRP’s aantal aanDeel
  Weken  fligHts PeR PeR gRP’s gRP’s
 aCtief  fligHt aCtieVe PeR
    Week meRk

top drie 50 3 17 403 20.165 3%
top tien 48 3 16 312 14.980 8%
      
Vijfdeling naar     
grootte: 
20% grootste merken 28 5 6 154 4.310 70%
tweede quintile 14 4 4 90 1.257 20%
derde quintile 9 2 5 54 484 8%
vierde quintile 10 2 5 13 129 2%
20% kleinste merken 5 2 3 4 21 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.)

de lengte van de flight is in de loop van de jaren korter geworden en ligt in 2008 net als in 2007 rond de 
6 weken. 

Grafiek 29: aantal weken per flight bij de top 20% merken

bron: door SPOT bewerkte data van SkO

het aantal grP’s per actieve week (dat wil zeggen weken waarin het merk uitzendt) is de laatste jaren 
gestabiliseerd en ligt rond de 150 grP’s per week. grotere adverteerders zitten daar ruim boven.  
de mediadruk van de Top 10 televisie-adverteerders van Nederland is dubbel zo hoog. zij zetten 
gemiddeld ruim 300 grP’s per week in.
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Grafiek 30: aantal Grp’s per actieve week bij de top 20% merken 

bron: door SPOT bewerkte data van SkO

afsluiting
Tot zover het Televisierapport 2009. zoals gezegd ontwikkelt de markt zich bijzonder snel en is het  
up-to-date zijn met de ontwikkelingen voor iedere beslisser of adviseur essentieel. de data in dit 
rapport zijn zo aktueel mogelijk, tot aan augustus 2009. hopelijk vormt dit een stevig fundament bij de 
uitwerking van de plannen voor volgend jaar. wij wensen u veel succes met de strategie voor 2010! 
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BiJlaGe 1: KerNCiJfers strateGie 

gemiDDelDe aantal gRP’s

meRken 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

tOP DRie 17031 12524 15444 19479 25430 23369 17846 19277 20165

tOP tien 10134 10073 10960 13200 15130 15291 13575 14239 14980

quintiles:         

20% gROOtste meRken 2751 2937 3082 3582 4076 4010 4034 4291 4310

tWeeDe quintile 847 887 839 889 1049 1109 1128 1196 1257

DeRDe quintile 377 349 302 293 342 352 397 460 484

VieRDe quintile 116 89 64 59 69 71 89 116 29

20% kleinste meRken 14 11 10 10 12 13 11 16 21

         

gemiDDelD 821 855 860 967 1110 1111 1131 1216 1240

         

aanDeel in gRP’s

meRken 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

tOP DRie 5% 3% 4% 4% 5% 4% 3% 1% 3%

tOP tien 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8%

quintiles:         

20% gROOtste meRken 67% 69% 72% 74% 73% 72% 71% 71% 70%

tWeeDe quintile 21% 21% 20% 18% 19% 20% 20% 20% 20%

DeRDe quintile 9% 8% 7% 6% 6% 6% 7% 8% 8%

VieRDe quintile 3% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 2% 2%

20% kleinste meRken 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

         

aantal Weken aCtief

meRken 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

tOP DRie 47 48 51 48 51 46 49 48 50

tOP tien 46 47 48 47 47 45 46 45 48

quintiles:         

20% gROOtste meRken 26 27 27 28 28 28 27 29 28

tWeeDe quintile 14 13 13 14 14 13 14 15 14

DeRDe quintile 9 9 11 12 12 10 10 9 9

VieRDe quintile 9 11 9 9 10 9 9 11 10

20% kleinste meRken 5 5 5 5 4 4 4 4 5

         

gemiDDelD 13 13 13 14 14 13 13 14 13
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aantal fligHts

meRken 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

tOP DRie 3 3 3 3 3 3 2 3 3

tOP tien 3 3 3 3 4 3 3 3 3

quintiles:         

20% gROOtste meRken 5 5 5 5 5 5 5 5 5

tWeeDe quintile 3 3 3 3 3 3 3 4 4

DeRDe quintile 2 2 2 2 2 2 2 2 2

VieRDe quintile 2 2 2 2 2 2 2 2 2

20% kleinste meRken 2 2 2 2 2 2 2 2 2

         

gemiDDelD 3 3 3 3 3 3 3 3 3

         

aantal gPR’s PeR aCtieVe Week

meRken 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

tOP DRie 362 261 303 403 502 508 364 402 403

tOP tien 220 214 228 282 323 343 295 316 312

quintiles:         

20% gROOtste meRken 106 109 114 128 146 141 149 148 154

tWeeDe quintile 61 68 65 64 75 86 81 80 90

DeRDe quintile 42 39 27 24 29 36 40 51 54

VieRDe quintile 13 8 7 7 7 8 10 11 13

20% kleinste meRken 3 2 2 2 3 3 3 4 4

         

gemiDDelD 63 66 66 69 79 85 87 88 95

         

aantal Weken PeR fligHt

meRken 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

tOP DRie 16 16 17 16 17 15 25 16 17

tOP tien 15 16 16 16 12 15 15 15 16

quintiles:         

20% gROOtste meRken 5 5 5 6 6 6 5 6 6

tWeeDe quintile 5 4 4 5 5 4 5 4 4

DeRDe quintile 5 5 6 6 6 5 5 5 5

VieRDe quintile 5 6 5 5 5 5 5 5 5

20% kleinste meRken 3 3 3 3 2 2 2 2 3

         

gemiDDelD 5 4 5 5 5 4 4 4 4

bron: Telmar*Peaktime         
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BiJlaGe 2: BroNNeN

in het rapport is gebruik gemaakt van diverse bronnen. wij hebben ernaar gestreefd zoveel mogelijk 
de geschiedenis vanaf de jaren negentig weer te geven. echter, niet in alle gevallen zijn deze cijfers 
beschikbaar, in die gevallen rapporteren wij over een kortere periode. waar mogelijk zijn de data 
doorgetrokken tot en met de eerste helft 2009 en/of een prognose voor heel 2009.

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. bij de interpretatie van 
tijdreeksen over meerdere jaren moet daarom soms 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 2008, fiAr
-  monitor digitale Tv in Nederland, t/m 1e kwartaal 2009 (juni 2009)
-  establishment Survey SkO, jaarrapport 2008 en eerste half jaar 2009
-  Tijdbestedingsonderzoek 2008 van SPOT
-  het A2/m2 Three Screen report van Nielsen (t/m 1e kwartaal 2009)

Telmar*Peaktime (voorheen het media instituut) heeft voor ons de data voor hoofdstuk 7 geleverd. 
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BiJlaGe 3: over spot

SPOT is het Nederlandse kenniscentrum 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. voor de uitvoering van haar taken is SPOT onder meer op 
de volgende wijzen actief:

1.  Onderzoek naar het gebruik van televisie en de effecten van televisiereclame
2.  Participatie in de Stichting kijkOnderzoek (SkO) voor de dagelijkse meting van de kijkcijfers en de 

controle van de uitgezonden commercials
3.  TiP, het Televisie informatie Punt, voor het stroomlijnen van het informatie-verkeer tussen zenders 

en markt
4. vertegenwoordiging van de televisiezenders bij reclameregulering

in SPOT participeren de volgende organisaties:

STer       
rTl Nederland   
SbS broadcasting      
mTv Networks  
discovery Networks
National geographic channel
jetix  
OrN 
AT5
 
voor meer informatie, zie www.spot.nl.
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