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Voorwoord

de constante factor in onze branche is die van verandering. maar het tempo 

waarmee die veranderingen zich aandienen, ligt steeds hoger. Nieuwe distributie-

kanalen, nieuwe devices, nieuwe formats, nieuwe spelers op de markt. het gaat

razendsnel. Voor mij persoonlijk een fantastische tijd om daar dichtbij getuige 

van te zijn. “Never a dull moment!”

door al die veranderingen heen spelen ook nog allerlei spannende en soms 

onzekere macro-economische ontwikkelingen. de combinatie leidt tot een bizarre

mix van enerzijds een overvloed aan nieuwe mogelijkheden en anderzijds een

schaarste aan geld en middelen. Volgens mij de juiste ingrediënten voor inno -

vaties en ontdekkingen. het heeft in elk geval geleid tot een boeiend TV-jaar -

rapport, vol met cijfers, ontwikkelingen en bespiegelingen op de roerige markt

van televisie en tv-reclame.

hoewel het nog niet precies duidelijk is hoe alle mediabestedingen in het jaar 2011

zullen uitpakken, is het wel zonder meer helder dat televisie het goed doet. in 2010

herstelde televisie zich beter van het rampjaar 2009 dan welk ander medium en

dat beeld lijkt zich te consolideren in 2011. de vooruitzichten voor 2012 zijn even-

eens hoopgevend. ik heb er in elk geval alle vertrouwen in dat televisie koploper

blijft in het medialandschap.

ik wens u veel leesplezier.

Michel van der Voort

Directeur SpoT
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Begin deze eeuw voorspelde futuroloog 

Peter Schwartz (Global Business Network) dat

internet in de toekomst alles zal overnemen.

Dag bladen worden Internet, radio wordt Inter -

net, tijdschriften worden Internet, televisie

wordt Internet. Internet wordt hét leidende 

en allesbepalende medium. Nu, tien jaar later,

zal ook hij moeten erkennen dat Internet welis-

waar een belangrijk medium is, maar dat het

niet een vervanging is van andere media, zeker

niet als het televisie betreft.

Nog nooit zijn de mediabestedingen op televisie zo

hoog geweest als in 2011; 4,3% groei ten opzichte

van 2010. In het afgelopen jaar werd er weer mas-

saal televisie gekeken, vergelijkbaar met de kijktijd

in 2010. Dat is opvallend, want in 2011 waren er

geen grote sportevenementen, traditiegetrouw de

aanjagers van veel kijken. 

Zowel aan adverteerderszijde als aan de kant van

de kijker is er volop vertrouwen in en binding met

het medium televisie. Dat zie je ook terug bij zen-

ders en producenten. Vele nieuwe formats zien het

levenslicht en de strijd om de gunst van de kijker

wordt op vele podia uitgevochten. Misschien is dat

wel het geheim achter het succes van televisie.

Veel succesvolle programma’s worden als multi-

media experiences gepositioneerd, waarbij meer-

dere schermen in het huishouden worden gemobi-

liseerd. Met een keur aan nieuwe advertentie -

mogelijkheden tot gevolg. 

De kracht van het medium televisie is ongekend

groot. Dat werd nog eens onderstreept door Kevin

Slavin tijdens zijn presentatie op het Mediapark

Jaarcongres afgelopen jaar. Slavin is oprichter van

Starling TV en area/Code Entertainment. Hij hield

een boeiend betoog over de relatie tussen publiek

en televisie. Zijn stelling luidt dat mensen een 

programma meer waarderen als ze weten dat er

meer mensen kijken. Met de komst van nieuwe

technologie en sociale media heeft het publiek 

de mogelijkheid in handen om écht met elkaar 

in verbinding te staan. Het publiek is niet langer

onzicht baar. ook niet voor elkaar. Het gebruik 

van social media stelt mensen in staat om samen

te kijken en om samen programma’s te beleven. 

“De gezamenlijke beleving zorgt voor de magic”,

stelt Kevin Slavin. Daarmee raakt hij de kern van

televisie kijken. 

In dit verband wordt weleens het verschil tussen

“push” en “pull” aangehaald. Bij “pull-tv” bepaalt de

kijker zelf welk programma hij wanneer bekijkt

(en waar). Die mogelijkheid bestaat natuurlijk al,

maar het is marginaal als je het afzet tegen dat wat

we “push-tv” noemen, kijken aan de hand van het

vaste uitzendschema. De meerwaarde van “samen

kijken” en het feit dat het overgrote deel van de

kijkers televisie kijkt ter ontspanning, zal het

bestaan van lineair/live kijkgedrag nog lange tijd

rechtvaardigen.

De opmars van digitale televisie en Digitale Video

recorders (DVr) blijkt geen negatief effect te heb-

ben op de advertentie-inkomsten van televisie.

Volgens Deloitte blijven DVr-bezitters grotendeels

live kijken, ook al hebben ze de mogelijkheid om

reclameblokken over te slaan. Deloitte verklaart

dit door te wijzen op de sociale component van

televisie kijken: mensen willen op hun werk of

school, of via social media mee kunnen praten. 

De onderzoekers constateren verder dat het over-

grote deel van DVr-gebruikers eerst naar de nor-

male tv-programmering kijkt, voordat eventueel 

de DVr wordt gestart. En wordt er via de DVr geke-

ken, dan wordt de “Fast Forward” knop tijdens het

reclameblok slechts door een minderheid gebruikt.

Kortom: nieuwe technologieën bieden weliswaar

de mogelijkheid om anders televisie te kijken, 
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in de praktijk blijft de kijker vasthouden aan zijn

vaste kijkpatroon. DVr’s en internet vormen daar-

voor geen bedreiging, maar voegen juist iets toe.

Televisie enerzijds en TV-gerelateerde content 

via internet anderzijds vormen een ijzersterke

com binatie. adverteerders krijgen door de samen -

 wer king met zenders en producenten een totale 

“funnel” tot hun beschikking, waarbij zij via het

massabereik van televisie de dialoog kunnen

voortzetten op internet. Het “second screen” in de

woonkamer bevordert dat proces. Internet is een

aanvulling op televisie, geen vervanging. of zoals

Kevin Slater zei in zijn betoog: “Er is geen tweede

scherm, er zijn meer schermen dan je kunt tellen.”

Bovendien: zonder televisie(-content), geen ver-

volgactie op internet. Het feit dat veel online video

content afkomstig is van broadcasters, is veelzeg-

gend. Zij kennen als geen ander de toegevoegde

waarde van online voor televisie en andersom.

Social media als Twitter, Facebook en Hyves ver-

sterken het samen televisie kijken. al menigmaal

heeft een Nederlands televisieprogramma het tot

“trending topic” op Twitter geschopt. Berichten via

social media bevatten ook kijktips en beïnvloeden

op die manier programmakeuzes. Vermoedelijk

heeft een kijktip van iemand uit jouw online

social community meer impact dan de kijktip in

een programmablad.

ondanks de economisch onzekere tijd zijn er vol-

doende signalen dat 2012 het succes van 2011 zal

overtreffen. In 2012 kunnen we in elk geval reke-

nen op het EK Voetbal en de olympische Spelen.

Daarnaast zullen weer veel nieuwe programma -

formats het levenslicht zien en zullen bestaande

successen worden voortgezet. over de periode

2011-2015 becijfert pwC een groei van gemiddeld

6,3% per jaar. Wanneer ook online stream spots en

mobile tv advertising worden meegerekend, dan

gaat het om een jaarlijkse groei van de televisie

advertententiemarkt van gemiddeld 6,7% tot en

met 2015.

Televisie in Nederland bestaat op de kop af zestig

jaar. ondanks deze respectabele leeftijd kunnen

we stellen dat televisie springlevend is. Televisie

was, is en blijft een krachtig medium met een

ijzersterke propositie, voor zowel consumenten,

adverteerders als producenten. 

De "magic" van TV verdwijnt nooit.
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TV-RECLAME 
IN NEDERLAND



Dit TV-Jaarrapport van SPOT opent uiteraard

met een hoofdstuk over televisiereclame. We

kijken in dit hoofdstuk naar de mediabestedin-

gen van de afgelopen tijd. In eerste instantie

worden de mediabestedingen tot en met 2011

uitgelicht. Daarna volgen de cijfers over aan-

tallen adverteerders, merken en commercials.

Vervolgens wordt stilgestaan bij een forecast

van de mediabestedingen tot en met 2015.

Afgesloten wordt met een aantal opvallende

nieuwsberichten van de afgelopen periode.

1.1 TV-bestedingen in Nederland 

overstijgen 1 miljard.

De netto TV-bestedingen zijn in 2011 gestegen 

met 4,3% tot € 1.017 miljoen. Voor het eerst in de

Neder landse media-geschiedenis doorbreekt een

medium de 1 miljard euro. Bijna 900 miljoen werd

uitge geven aan spot en meer dan 118 miljoen aan

non-spot. Netto groei van 4,3%. Zowel spot als non-

spot groeiden ten opzichte van 2010 en bereikten

zo een recordhoogte. In absolute bedragen gaat

het om een stijging van € 42 miljoen. 

De netto TV-bestedingen aan spot stegen in 2011

met 4,1% t.o.v. 2010. De

stijging is minder

groot dan in 2010, toen

was het herstel relatief

groter ten opzichte

van 2009; 2009 was echter een dramatisch diepte-

punt voor alle mediumtypen. TV had het verlies in

2010 alweer goedgemaakt.
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Meer dan 1 miljard aan
TV-reclame in 2011.
Netto groei van 4,3%.
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vertrouwen, het zijn allemaal factoren die maken

dat ook adverterend Nederland voorzichtiger

wordt met haar uitgaven over de hele linie. In 

hoeverre dit doorzet in 2012 is moeilijk te zeggen.

Het overzicht van alle netto mediabestedingen in

2011 is op dit moment nog niet voorhanden. Naar

verwachting publiceert Nielsen de netto-totaal -

balans medio 2012. Wel kunnen we terugblikken

op de netto cijfers van de eerste helft van 2011.

Deze gegevens komen uit het halfjaarrapport

"Netto Mediabestedingen 2011" van Nielsen.

ook non-spot kende een forse groei in de beste -

dingen. In 2011 werd 5,8% meer aan non-spot

advertising uitgegeven dan in het jaar daarvoor. 

In totaal werd ruim 118 miljoen euro aan non-spot

gespendeerd. ook hier zien we een positieve 

ontwikkeling in de bestedingen in de afgelopen

vijf jaar, alleen 2009 liet een dip zien. 

Zoals af te lezen is in grafiek 1.4 is de groei van de

netto bestedingen in 2011 vooral ontstaan in de

eerste drie kwartalen van het afgelopen jaar. De

netto bestedingen zijn in het derde kwartaal met

7,4% gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal

in 2010 en kwamen uit op € 190 miljoen. Hiermee

noteert TV opnieuw een recordomzet. 

Het vierde kwartaal sloot af met een lichte daling

ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2010. 

De berichten over een nieuwe recessie, de aan -

houdende euro-crisis, het dalende consumenten-

eerste Kwartaal Tweede Kwartaal derde Kwartaal Vierde Kwartaal

grafiek 1.4  Netto televisie bestedingen aan spot vanaf 2009 per kwartaal
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Volgens het CpB komt de groei van de Nederlandse

economie in 2011 uit op 1,5%. Deze groei van de 

economie is vooral te danken aan de fors stijgende

export. De export groeit doordat de wereldeconomie

zich herstelt en de wereldhandel toeneemt. 

De lagere koers van de euro maakt Europese pro-

ducten bovendien goedkoop voor het buitenland.

Nederland profiteert hier als open handelseconomie

sterk van. De export trekt weliswaar aan, maar de

binnenlandse gezinsconsumptie groeit nauwelijks.

Dit hangt samen met een laag consumentenvertrou-

wen, een matige inkomensontwikkeling en met ver-

mogensverlies. Het lage consumentenvertrouwen

leidt ertoe dat Nederlanders meer sparen en minder

uitgeven. Doordat de werkloosheid hoger is en de

cao-lonen beperkt stijgen, hebben mensen in 2010

en 2011 minder te besteden. Bovendien zijn de pen-

sioenaanspraken en beleggingen van veel burgers

minder waard geworden. De behoefte om geld opzij

te zetten om deze verliezen te compenseren kan

ertoe leiden dat mensen tijdelijk minder uitgeven.

Zoals gesteld is de economische groei in 2011 vrij-

wel geheel export gedreven. Dat betekent dat de

binnenlandse investeringen niet aantrekken en dat

is van directe invloed op de ontwikkeling van de

mediabestedingen die daar sterk van afhankelijk

zijn. op basis van deze verwachtingen en gezien de

ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2011 ver-

wacht Nielsen dat de netto mediabestedingen over

heel 2011 met 0,5% zullen stijgen.

De netto mediabestedingen in Nederland zijn in 

het eerste halfjaar van 2011 licht gedaald met 0,5%

tot € 1,88 miljard. Terwijl TV en Internet forse groei

noteerden, liepen de bestedingen aan print

wederom sterk terug. De daling van de totale netto

mediabestedingen in de eerste zes maanden van

2011 kan volledig toegeschreven worden aan print.

De gedrukte media leken zich in het eerste halfjaar

van 2010 te herstellen, maar over heel 2010 gezien

zakten de netto mediabestedingen toch weer. In 

de eerste helft van 2011 zette die trend zich bij de

meeste printmedia voort. ook radio had te maken

met een daling van 0,6% en noteerde als enige non-

print mediumtype geen groei.

Mediumtypen die ondanks de recessie sterk over-

eind blijven zijn TV en Internet. Met een toename

van bijna 10% groeide Internet in de eerste helft van

2011 vrijwel net zo hard als TV. Met name de beste-

dingen aan display advertising stegen met 18% heel

sterk, net als die aan search (+15%). De allergrootste

toename binnen internet vond met meer dan 30%

plaats bij de categorie "overig". Daarbinnen vallen

de opkomende vormen van online advertising, zoals

video en mobile.

Bioscoop heeft een bescheiden aandeel in de totale

netto mediabestedingen, maar met bijna 7% was

ook hier sprake van een stevige groei. out of home

heeft met een groei van 4% een goed eerste halfjaar

in 2011 achter de rug. 
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Tabel 1.5  mediabestedingen en aandeel in eerste helft 2011 t.o.v. eerste helft 2010

besteding aandeel
1 st HJ 2010 1 st HJ 2011 % 1 st HJ 2010 1 st HJ 2011 %

dagbladen € 306 € 265 -13,4% 16,1% 14,0% -13,0%

h-a-h/Nieuwsbladen € 272 € 254 -6,6% 14,3% 13,5% -6,2%

tijdschriften € 139 € 127 -8,6% 7,3% 6,7% -8,2%

vakbladen € 131 € 111 -15,3% 6,9% 5,9% -14,9%

TV € 396 € 431 8,8% 20,9% 22,8% 9,4%

Radio € 106 € 106 0,0% 5,6% 5,6% 0,5%

Bioscoop € 2 € 3 50,0% 0,1% 0,2% 50,7%

Out of home € 82 € 85 3,7% 4,3% 4,5% 4,2%

online search & classified € 307 € 333 8,5% 16,2% 17,6% 9,0%

online others € 155 € 175 12,9% 8,2% 9,3% 13,4%

Totaal € 1.897 € 1.888 -0,5% 100,0% 100,0% 0,0%

Bestedingen in miljoenen. Bron: Nielsen



1.2 Adverteerders, merken en commercials

Het aantal adverteerders dat in 2011 het medium

TV inschakelde is vrijwel gelijk gebleven ten op -

zichte van 2010. In totaal hebben 1.012 adverteer-

ders TV in hun mediamix opgenomen. Het aantal

merken waarvoor werd geadverteerd is in 2011

licht gestegen naar 1.969 verschillende merken.

Nog nooit was het aantal merken op televisie zo

groot als in 2011.

Wat leveren al die inspanningen van adverteer-

ders aan reclamezendtijd op? In tabel 1.7 wordt

een overzicht gegeven van een aantal kengetallen.

Bij elkaar opgeteld is er voor 12.611 uur aan recla -

me uitgezonden op de Nederlandse televisiezen-

ders, een stijging van 7%. Non-spot advertising is

hier niet in meegerekend.

In totaal zijn 10.547 verschillende commercials ver-

toond, waarvan 9.630 (91%) nieuwe commercials.

De gemiddelde spotlengte bedroeg 24,21 seconden,

een fractie korter dan in 2010. Binnen de doelgroep

20-49 jarigen zijn 1,4 miljoen Grp's gerealiseerd.
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grafiek 1.6  Aantal adverteerders en merken op de Nederlandse televisie
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Tabel 1.7  Reclamezendtijd en aantallen spots op televisie 

2008 2009 2010 2011 Index 2011
t.o.v. 2010

Aantal zenders 23 23 26 29 112

Aantal seconden 38.481.665 35.990.440 42.474.910 45.398.095 107

Aantal spots* 1.407.772 1.322.285 1.574.917 1.650.224 105

Spotlengte* 25,27 24,94 24,46 24,21 99

gRP's 20-49* 1.301.744 1.292.647 1.413.049 1.395.552 99

Aantal commercials 9.902 9.816 10.607 10.547 99

Aantal nieuwe commercials 9.000 8.922 9.640 9.630 100

* Twinspot wordt als één commercial geteld

Bron: SKo/Telmar 



Het aantal minuten dat de consument naar reclame

kijkt op televisie is in 2011 gelijk aan het gemiddeld

aantal minuten in 2010: 18 minuten (Bron: SKo/

Telmar, 6+, over de hele dag). als we de kijktijd naar

televisiereclame afzetten tegen de totale kijktijd,

dan zien we de laatste jaren een zeer stabiel beeld.

Vanaf 2005 ligt het percentage reclamekijktijd op

de totale kijktijd rond de 9%. of anders gesteld: van

alle tijd die we kijken, kijken we 9% naar reclame.

Dat is exclusief de tijd die we naar non-spot kijken.

1.3 Vooruitblik mediabestedingen

Het zijn lastige tijden voor analisten en voorspel-

lers. De crisis op de beurzen leidt tot onzekerheid,

zowel bij handelaren als consumenten. ook adver-

teerders zullen voorzichtig(er) zijn. Toch zijn er sig-

nalen dat 2012 het succes van 2011 zal overtreffen.

Televisie is een sterk medium en er wordt meer dan

ooit gekeken. In 2012 staat een aantal grote sport-

evenementen op stapel: het EK Voetbal en de

olympische Zomerspelen, altijd goed voor kijk -

cijferrecords. Daarnaast brengen de zenders veel

nieuwe formats op het scherm. Veel formats wor-

den als multimedia experience platforms gepositio-

neerd, waarbij vooral de interactie-mogelijk heden

via het second screen voor veel aandacht en

betrokkenheid zorgen. De kijker wordt meer en

meer betrokken bij het programma en krijgt een

keur aan aanvullende diensten voorgeschoteld.

Voor zowel spot als non-spot adverteerders biedt

dit weer tal van mogelijkheden om consumenten 

te bereiken en te binden. 

SpoT ziet het jaar 2012 dan ook met vertrouwen

tegemoet en verwacht dat de TV-reclamemarkt

groeit met 2% tot 4%.

ook andere gerenommeerde partijen schetsen een

positief beeld. pwC verwacht bijvoorbeeld over de

gehele periode 2011-2015 een groei van gemiddeld

6,3% per jaar. Wanneer ook online stream spots en

mobile tv advertising worden meegerekend, dan

gaat het om een jaarlijkse groei van de televisie

advertententiemarkt van 6,7% tot en met het jaar

2015. alleen ten aanzien van de markt van video
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Tabel 1.8  Media Outlook Nederland 2006-2015, bron PwC (bedragen in miljoenen €)

Advertentie- TV- Online TV Mobile TV 
markt Groei advertising advertising advertising TV Totaal Groei

2006 3.813 13,3% 795 2 0 797 6,3%

2007 4.104 7,6% 850 3 0 853 7%

2008 4.111 0,2% 854 6 0 860 0,8%

2009 3.543 -13,8% 777 8 * 785 -8,7%

2010 3.665 3,4% 863 10 * 873 11,2%

2011 3.748 2,3% 930 12 1 942 7,9%

2012 3.900 4,1% 1.015 15 1 1.030 9,3%

2013 4.037 3,5% 1.055 18 3 1.076 4,5%

2014 4.251 5,3% 1.130 23 7 1.160 7,8%

2015 4.442 4,5% 1.170 26 13 1.209 4,2%

2011-2015 = prognose / * minder dan € 500k.

Bron: pwC Entertainment & Media outlook for the Netherlands 2011-2015

adverteerders gaven in 2010 per huishouden 116

euro uit aan tv-advertenties. In 2015 ligt dit bedrag

volgens pwC ongeveer 30% hoger, op 152 euro per

huishouden. 

adverteerders zullen zich volgens pwC ook steeds

meer richten op consumenten die televisie kijken

op hun smart-

phone of

tablet. Was de

omzet uit

advertenties

rondom TV op

mobiele devices nog te verwaarlozen, in 2015 gaat

hier naar verwachting 13 miljoen euro in om. 

Het adviesbureau verwacht verder een explosieve

stijging van het aantal abonnementen op online

on demand televisie. Nederland heeft in 2015

bijna een half miljoen betalende abonnees, tegen

10.000 vorig jaar.

1.4 SPOT-nieuws in 2011

Ton Rozestraten nieuwe voorzitter van SPOT

Met ingang van 1 januari 2011 is Ton rozestraten

(rTL Nederland) benoemd tot voorzitter van SpoT.

Ton rozestraten volgt peter Vertregt (SBS Broad -

casting) op, van wie de termijn van twee jaar ver-

streken is. Het SpoT bestuur wordt gevormd door

arian Buurman (STEr), Ton rozestraten (rTL

Nederland), allard ruyl (Discovery Networks),

rogier van de paverd (MTV Networks), peter

Vertregt (SBS Broadcasting) en Michel van der

Voort, die op 1 januari is gestart als nieuwe direc-

teur van SpoT.

Nieuwe luidheidnorm voor tv-commercials

De SpoT-zenders introduceerden per 1 september

2011 in samenwerking met BVa en VEa de oplos-

sing voor het reeds jarenlang bestaande probleem

van te luide reclameblokken. De oplossing hier-

voor is de invoering van luidheidnormalisatie die

door EBU in 2009 is geïntroduceerd. op Europees

niveau is een nieuwe richtlijn gemaakt, die per 1

september in Nederland wordt gehanteerd. 

De nieuwe norm geeft adverteerders en postpro-

ductiebedrijven de kans om weer optimaal

gebruik te maken van de dynamiek die geluid

biedt. De laatste jaren was de tendens om luid te

produceren omdat de één niet voor de ander onder

PwC verwacht 
explosieve groei van online

on demand televisie
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games advertising (+12,5%) en internetreclame

(+10,3%) zijn de verwachtingen nog hoger.

In tabel 1.8 worden de cijfers van pwC samen gevat.

pwC gebruikt andere bronnen om te komen tot

haar cijfers, vandaar dat er verschillen bestaan tus-

sen onderstaande cijfers en die van Nielsen die eer-

der zijn weergegeven.



wilde doen. In de nieuwe norm worden niet de

pieken gemeten maar het gemiddelde geluid van

de commercial geldt als de norm. over de hoogte

van de norm, door EBU ploud Group vastgelegd in

de zogenaamde EBU r128 richtlijn, zijn op

Europees niveau afspraken gemaakt, die voor alle

partijen goed werkzaam zijn gebleken.

De SpoT-zenders hebben in Nederland het voor-

touw genomen en starten als eersten met het

gebruik van de luidheidnorm voor de reclameblok-

ken. Vanaf 1 september kunnen producenten com-

mercials en promo’s volgens de norm aanleveren.

Vanaf 1 januari 2012 zullen de zenders alleen nog

maar materiaal accepteren dat ook daadwerkelijk

aan deze norm voldoet. Naast het voordeel van een

geharmoniseerde luidheid is de toegevoegde

waarde van de nieuwe werkwijze dat adverteer-

ders aantrekkelijke mogelijkheden krijgen in het

overbrengen van hun boodschap. Er ontstaat

ruimte voor een betere spraakverstaanbaarheid en

een creatieve toepassing van dynamiek in geluid.

De nieuwe richtlijn opent daarmee tevens de weg

naar een hogere kwaliteit die ook in promo's en

programma's kan worden toegepast.

Campagne KidsVitaal wint Perfecte Beat 

Award 2011

In mei 2011 heeft de campagne ‘Dát ziet er lekker

uit!’ van het GroentenFruit Bureau de perfecte Beat

award gewonnen. Deze campagne wordt onder-

steund door Stichting KidsVitaal.  De perfecte Beat

award wordt uitgereikt aan zowel de beste kids- als

jongerenmarketingcampagne. De uitreiking vond

plaats tijdens het 20e jaarcongres ‘Trends in Kids- en

Jongerenmarketing’ in samenwerking met Young

Marketing. De prijs is bedoeld om creatieve en suc-

cesvolle kids- en jongerenmarketing campagnes te

belonen en als voorbeeld te stellen voor de branche. 

De stichting KidsVitaal zet zich in voor een verant-

woord eet- en beweegpatroon voor kinderen van 7

tot 12 jaar. KidsVitaal bundelt de krachten van

mediapartijen en maatschappelijke organisaties 

om  communicatieve ondersteuning te bieden aan

initiatieven die zijn gericht op een gezonde leefstijl

van kinderen. Stichting KidsVitaal is een unieke

samenwerking van gemotiveerde partijen waar-

door een bundeling van expertise, kennis en midde-

len is ontstaan. Deze mix wordt benut om via mas-

samedia op een aansprekende en effectieve wijze

het belang van een gezond eet- en beweegpatroon

onder de aandacht te brengen bij kinderen. Deze

mogelijkheid wordt ter beschikking gesteld aan

diverse projecten op voordracht van het Convenant

Gezond Gewicht.
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onder het voorzitterschap van paul rosenmöller

zetten de nu 27 convenantpartijen zich in om de

gezonde keuze gemakkelijk en aantrekkelijk te

maken. ook SpoT onderschrijft de doelstelling 

van KidsVitaal en is dan ook partner van deze

stichting.

De partners van Stichting KidsVitaal dragen allen

een steentje bij in de vorm van een financiële 

bijdrage, mediawaarde, productiecapaciteit en

andere middelen waarover de partners beschik-

ken. Kids Vitaal is continu op zoek naar projecten.

Nieuwe opzet CMC

Jan Schinkelshoek is begin 2011 benoemd als de

nieuwe voorzitter van CMC - Centrum voor Merk

en Communicatie – de koepelorganisatie voor de

commerciële communicatiebranche. Schinkels -

hoek, oud-Kamerlid voor het CDa, voormalig com-

municatiedirecteur van de rabobank en ex-hoofd-

redacteur van de Haagsche Courant, volgt hiermee

Hans Hillen op.

CMC is het platform voor commerciële communi-

catie waar kennis en belangen van de branche

worden samengebracht. Het CMC is namens de

sector de gesprekspartner voor bedrijfsleven en

politiek, is betrokken bij wetgeving en is initiator

van co- en zelfregulering. Het centrum wordt

gevormd door de samenwerkende belangenorgani-

saties BVa (bond van adverteerders), VEa (Vereni -

ging van Communicatieadviesbureaus) en natuur-

lijk SpoT. 

Het bestuur van CMC wordt gevormd door voor -

zitter Jan Schinkelshoek, Jan Driessen (BVa), ralph

Wisbrun (VEa) en Ton rozestraten (SpoT)

Het CMC gaat zich in 2012 hoofdzakelijk toeleggen

op belangenbehartiging voor de sector van de

reclame en andere vormen commerciële communi-

catie. Met ingang van 1 januari zullen de activitei-

ten van het CMC worden gevoerd vanuit Den Haag,

het centrum van de politieke besluitvorming. Het

is de bedoeling dat het CMC wellicht al in de loop

van 2012 geïntegreerd wordt in het nieuwe Com -

mu nicatiehuis in amsterdam, waaraan vanuit o.a.

BVa en VEa hard wordt gewerkt.

SPOT-zenders starten met "web-based" 

data levering 

De bij SpoT aangesloten zenders Ster, rTL en SBS

startten op 14 maart 2011 met het real time aan -

leveren van campagne-informatie. Inkopers van

zendtijd bij deze zenders kunnen direct na het

laten wijzigen van hun TV-campagne de gewij-

zigde campagnegegevens laden in hun media -

planningsoftware. Voorheen werden de gewij-

zigde campagnes pas 's nachts klaargezet. 

Het aanleveren van real time campagne data vol-

gens een zogenaamde web-based methode is een

initiatief van Ster, dat nu ook wordt gebruikt door

rTL en SBS. De methode is door Media Buying

Systems ontwikkeld. Hierbij is rekening gehouden

dat ook andere softwareleveranciers op termijn

gebruik willen maken van web-based aanlevering

van informatie. 

Online boeken van campagnes

Ster, rTL en SBS beschikken sinds per 1 oktober

over een nieuwe module voor het online bij- en

afboeken van reclamezendtijd. In samenwerking

met het softwarebedrijf Media Buying Systems is

een webapplicatie ontwikkeld waarmee TV-plan-

ners vanuit hun TV-planningsoftware rechtstreeks

kunnen bij- of afboeken bij deze zenders. Voor het

bij- en afboeken moesten TV-planners tot voor kort

inloggen op TIp, het intranetplatform van SpoT.

Vanaf oktober 2011 kunnen zij deze actie direct

vanuit het softwarepakket Mediaview doen. 

In geval van rTL worden de boekingen automa-

tisch afgehandeld door het planningsysteem van

rTL. Bij Ster en SBS verstuurt de webapplicatie een 

e-mail aan de planners van Ster en SBS. TV-plan-

ners kunnen vanaf 1 oktober binnen de TV-plan-

ningmodule van Mediaview ook inzage krijgen in

de nog beschikbare reclameblokken bij Ster, rTL of

SBS. Bureaus die van de webserver gebruik willen

maken, kunnen zich bij de zenders melden.
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SPOT komt met eigen webserver voor 

online boeken.

SpoT komt begin 2012 met een eigen webserver

voor bureaus die gebruik maken van andere soft-

ware dan Mediaview en voor de oNE-zenders. 

Via deze webserver kan reclamezendtijd online

worden bij- en afgeboekt.

Gouden Loeki 2011 voor T-Mobile

T-Mobile heeft de Ster Gouden Loeki 2011 gewon-

nen voor de beste reclame op televisie. Uit 36 

genomineerde commercials koos het publiek voor

de commercial “altijd Samen”. In deze commercial

van bureau ETCETEra wordt het lief en leed dat

rappers "Kleine Viezerik", ali B en "Dutchie Brown"

met hun jonge kroost delen met elkaar over de

telefoon besproken. Het is de eerste keer dat 

T-Mobile de Ster Gouden Loeki won. De Gouden

Loeki wordt sinds 1995 jaarlijks uit gereikt. Vorig

jaar ging de prijs naar Calvé pindakaas met

"pietertje".

De top 5 van de Ster Gouden Loeki 2011:

1. T-Mobile met ‘altijd Samen’ (ETCETEra)

2. Gamma met ‘Lego’ (TBWa\Neboko)

3. Volkswagen met ‘oud vrouwtje’ (DDB)

4. Bol.com met ‘Takelauto’ (ETCETEra)

5. oHra met ‘Bom in eend’ (Doom&Dickson)

Eredivisie Live en Sport1 treden toe tot SPOT

De sportzenders Eredivisie Live en Sport1 

parti ciperen vanaf 1 juli 2011 in SpoT. Sport1 en

Eredivisie Live zijn via Triade Media al enkele

jaren actief op de TV-reclamemarkt. Met de 

parti cipatie in SpoT zetten beide zenders een 

volgende stap in hun reclame-exploitatie. Met 

de deelname in SpoT worden Sport1 en Eredivisie

Live door SpoT vertegenwoordigd in Stichting

Kijkonderzoek en het Centrum voor Merk en

Communicatie (CMC). Daarnaast nemen beide 

zenders via Triade Media deel in de verschillende

innovatieve projecten van SpoT, waaronder de

introductie van de luidheidnorm.
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TV-ONDERZOEK IN
NEDERLAND



Televisie mag al sinds haar ontstaan rekenen

op een warme belangstelling van communica-

tie- en mediaonderzoekers. Wie kijken er, 

wanneer kijken zij, welke programma’s zijn

favoriet en waarom? Ook wordt reclame op

televisie veelvuldig onder de loep van onder-

zoekers genomen. Wat zijn de succesfactoren

van effec tieve televisiereclame? Welke strate-

gie heeft de meeste kans van slagen? Hoe 

presteert reclame op televisie ten opzichte

van reclame in andere mediumtypen? Wat is

de toegevoegde waarde van non-spot adverti-

sing? De stroom aan vragen, antwoorden en

inzichten is oneindig. In dit televisierapport

van SPOT mag een hoofdstuk over televisie -

onderzoek dan ook niet ontbreken. 

We beschrij  ven in dit hoofdstuk de activitei-

ten van de Stichting Kijkonderzoek, waarvan

zoals bekend SPOT één van de JIC-partners is.

Daarna belichten we de onderzoeken die op

initiatief van SPOT zijn of worden uitgevoerd.

We sluiten af met een overzicht van interes-

sante mediaonderzoeken die door diverse 

partijen worden aangeboden.

2.1 de Stichting Kijkonderzoek

De Stichting Kijkonderzoek (SKo) is van alle media-

bereiksonderzoeken het bekendst. Vaak halen

nieuwsberichten van SKo de landelijke pers.

Kijkcijfers zijn ook voor het Nederlandse publiek

interessante kost. SKo is een Joint Industry

Commitee (JIC) waarin SpoT, Nederlandse publieke

omroep (Npo), BVa bond van adverteerders en

platform Media adviesbureaus (pMa) samenwer-

ken aan de totstandkoming van het zogenaamde

KijkTotaal voor het kijkgedrag van de Nederlandse

bevolking. Het KijkTotaal is de currency waarmee

de Nederlandse televisiemarkt werkt. De missie

van SKo is het (doen) uitvoeren van (continu) 

kijkonderzoek naar televisie-uitzendingen ten

behoeve van omroepinstellingen, waaronder ook

organisaties die zich bezighouden met reclame-

uitzendingen bij die omroepinstellingen, adver-

teerders en mediabureaus.

Het Nederlandse medialandschap verandert con-

tinu. Deze wijzigingen in het landschap hebben

uiteraard effect op hoe en wanneer televisie wordt

gekeken. Dat heeft weer invloed op het kijkonder-

zoek. SKo vangt de nieuwe ontwikkelingen op

door middel van de satellietenstrategie.

Basis van het Nederlandse kijkonderzoek vormt

het Kijk Totaal. Hier worden de basis zaken geme-

ten (kijkgedrag thuis voor de televisie), evenals toe-

voegingen daaraan (gastkijkgedrag en uitgesteld

kijken tot en met zes dagen na de uitzenddag).

Deze vormen het door SKo gerapporteerde

KijkTotaal. 

alle andere vormen van kijkgedrag en daarmee

samenhangende zaken die als relevant worden

beschouwd voor de Nederlandse televisiemarkt,

maar nog te klein zijn of moeilijk meetbaar, wor-

den in satellietprojecten ondergebracht. Deze 

vormen dus geen onderdeel van het KijkTotaal,

maar het is wel het streven van SKo om deze zo

betrouw baar en valide mogelijk te meten. Zie het

als een proeftuin waarin bekeken wordt hoe het

nieuwe kijken kan worden vastgelegd en hoe het

eventueel, als het substantieel genoeg is, kan 

worden opgenomen in het KijkTotaal.
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2010 was het jaar waarin SKo nieuwe contracten

afsloot met de onderzoeksbureaus, die per 1

januari 2011 weer aan de slag gingen met het

meten van de kijkcijfers (Intomart GfK) of die een

nieuwe operatie hebben opgezet voor

de programma- en spotregistratie

(The Nielsen Company). Met uit-

eindelijk één  doel: dagelijkse

betrouwbare en marktbreed

geaccepteerde kijkcijfers. 

De grootste wijzigingen in de

operatie van het Nederlandse

Kijkonderzoek per 1 januari

2011 zitten in de registratie die

door The Nielsen Company

wordt uitgevoerd en in de start

van de Media Standaard Survey (MSS).

Nieuwe registratie door The Nielsen Company

The Nielsen Company is de nieuwe partner van

SKo voor de registratie en harmonisatie van uit-

zendgegevens. The Nielsen Company registreert

per 1 januari 2011 welke programma’s en spots er

worden uitgezonden op televisie. Hiervoor wordt

gebruik gemaakt van het in Italië ontwikkelde

TvEvents systeem. onder andere de marktbrede

registratie van billboards, nieuwe spottypen en

een nieuwe promo classificatie is nieuw in dit deel

van het kijkonderzoek. De grote internationale

expertise van The Nielsen Company garandeert

een toekomstzekere registratie, ook van aller-

hande nieuwe vormen van commerciële uitingen

op het televisiescherm.

Vanaf 2011 worden de billboards niet alleen geti-

med en geregistreerd  maar ook geclassificeerd. 

Zo wordt bij billboards aanvullende commerciële

informatie toegevoegd. Ze kunnen ook meerdere

adverteerders en producten bevatten.

Sinds 2011 registreert The Nielsen Company ook

reclame-uitingen die niet het hele scherm in

beslag nemen, zoals de splitscreen spots en pro-

mo’s. Hiervoor is een nieuw veld (‘Emission Kind’)

beschikbaar in de files met spotgegevens.

Events kunnen worden uitgezon-

den in verschillende formats. Dit

nieuwe veld biedt de mogelijkheid

om de formats ‘Full Screen’, ‘Split

Screen’, ‘Ident’, ‘Crawl add’ en

‘Banner ad’ te onderscheiden.

Media Standaard Survey

op 23 augustus 2010 heeft SKo

samen met de organisaties voor

het Nederlandse radio-, print- en

Internetbereiksonderzoek (NLo, NoM

en STIr) een onderlinge overeenkomst getekend

waarin zij afspreken voortaan gezamenlijk op te

trekken in de Media Standaard Survey (MSS).

Tevens is die dag het contract getekend tussen de

MSS partijen en TNS-NIpo voor de opzet en uit-

voering van dit nieuwe onderzoek.  Het veldwerk

van MSS is gestart in 2011 en is vanaf dat moment

de bron voor censusinformatie over mediabezit

en gedrag in Nederland. 

De samenwerking tussen de vier JIC's is uniek in

de wereld.Doel van het nieuwe MSS is het ver -

krijgen van cijfers over variabelen die door alle

bereiks onderzoeken gebruikt kunnen worden 

als weeg- en/of wervingsnorm. Verder worden 

de belangrijkste trends in het Nederlandse

Medialandschap vanaf 2011 gezamenlijk 

onderzocht.

Bij SKo zal de MSS ook gebruikt worden voor de

werving van adressen voor het televisiepanel. 

Dat gebeurde tot voor kort uit een eigen

Establishment Survey.
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De samenwerking tussen de vier mediabereik -

onderzoeken is (internationaal) uniek. 

De  Nederlandse orga-

nisaties laten zien dat

zij samenwerking

serieus nemen. MSS is

het vierde Neder -

landse voorbeeld van een samenwerkingsproject.

Eerder werkten SKo en NLo (destijds nog raB

geheten) samen in het testen van draagbare

meters, werken STIr en NoM samen in de fusie

van bereiksdata en werken SKo en STIr samen in

het onderzoek naar online televisiekijken (WEB-

TV). ook gebruiken alle mediabereikonderzoeken

in Nederland dezelfde Lifestyle-indeling, ontwik-

keld door Npo. 

Toekomstige projecten: digitale ambities

Net als SpoT ziet ook SKo de plaats en het plat-

form waarop mensen televisie kijken snel veran-

deren. Door de convergentie met vooral internet,

is het van belang om televisiecontent op een

groeiend aantal (online en mobiele) devices te

kunnen meten. Maar niet alleen verschuift een

deel van televisiekijkgedrag richting internet, 

ook andersom geldt dat websites en losse inter-

net-content op televisieschermen worden beke-

ken. Dat vraagt om nieuwe meettechnieken.

De discussie over de definitie van televisiecontent

wordt nu gevoerd SKo heeft zich ten doel gesteld

om alle televisiecontent “anyplace, anywhere” te

kunnen meten. Die doelstelling begint met de

vraag wat onder televisiecontent moet

worden verstaan. Misschien moet

niet alleen content die eerder lineair

is uitgezonden, worden meegeno-

men, maar ook aanverwante con-

tent. De discussie over de juiste defi-

nitie wordt nu gevoerd. De uitkomst

zal bepalend zijn voor de wijze waarop SKo kijk-

gedrag zal gaan meten. In elk geval zal elke ver-

nieuwing eerst worden getest door middel van

een satelliet project, pas daarna wordt besloten of

de currency moet worden aangepast en hoe.

Diverse plannen staan op de rol of worden

momenteel door SKo uitgewerkt. We beschrijven

hieronder de belangrijkste:

Pilot fusie SKO en STIR

SKo en STIr zullen in 2012 onderzoeken of data

uit beide onderzoeksprojecten gefuseerd kunnen

worden. Dit om na te gaan of dat inzicht kan

geven in het totale kijkgedrag naar (televisie-)

content, crossmediaal bereik van televisiezen-

ders/ programma’s, websites en campagnes.

De partijen gaan eerst de wensen en eisen van het

testproject in kaart brengen en een Request for

Proposal (rfp) uitsturen naar bedrijven die deze

complexe materie kunnen onderzoeken. In eerste

instantie betreft het een onderzoek naar de moge-

lijkheden en een proof of concept.

Test Virtual Meter

SKo is in 2011 gestart met de opbouw van een

proefpanel waarin de meting van het regulier kij-

ken en het kijken naar televisie via internet wordt

gecombineerd. Dit zal gebeuren met de door het

Common Technology Center (CTC) ontwikkelde

Virtual Meter. De Virtual Meter is een techniek die

het kijkgedrag naar televisieprogramma’s op com-

puters kan vaststellen en bevat een software-

oplossing om na te gaan wie er aan het kijken is.

Het proefpanel bestaat uit dertig huishoudens in

Nederland. Samen met de Engelse collega’s van

BarB loopt SKo hiermee voorop in de internatio-

nale ontwikkeling van kijkonderzoek.

Pilot Settop-box data

SKo onderzoekt de mogelijkheden van samenwer-

king met een kabelmaat-

schappij om stapsgewijs

te gaan testen met data

uit settop-boxen (STB-

Data). Het idee van de

samenwerking is dat SKo

expertise bezit over televi-

siekijkgedrag en de kabelmaatschappij deze data

heeft. Deze kunnen samenkomen in een onder-

zoeksproject naar de bruikbaarheid van STB-Data

voor het meten van kijkgedrag.

MetricLine als nieuwe techniek om zenders 

te herkennen

De techniek van picture Matching voor zenderher-

kenning zal plaatsmaken voor de MetricLine code.
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Een code die onhoorbaar in het audiosignaal van

de zenders wordt geplaatst. Deze techniek wordt

“digital watermarking” genoemd en zal, onafhan-

kelijk van het distributiekanaal, met zekerheid dui-

delijk maken naar welke zender de kijker kijkt.

Lineair Live project

Vrijwel alle grote kabelmaatschappijen en enkele

Telco’s zijn momenteel hard bezig met het ontwik-

kelen en testen van het streamen van live TV.

ZIGGo is al gestart met het aanbieden van een app

voor de iphone en ipad.  Het signaal van de tien

grootste Nederlandse televisiezenders wordt vanaf

de router via WiFi gestreamd, waardoor je in het

hele huis live TV kunt kijken op een ipad of iphone.

Voorwaarde is wel dat men naast een televisie-

abonnement ook een internet abonnement heeft

bij dezelfde distributeur. Daar waar ZIGGo voorals-

nog tien kanalen aanbiedt, biedt KpN er 21 aan.

Voor de 2nd screen versie op de pC biedt KpN ook

de mogelijkheid om haar VoD en program ma -

Gemist-diensten te ontsluiten.
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Het gevolg van deze nieuwe functionaliteiten op

het 2nd screen is dat het aantal TV-toestellen flink

toeneemt. Daar zit echter één groot nadeel aan

vast. De huidige techniek die gebruikt wordt in

het kijkonderzoek voorziet niet in het meten van

TV kijken via het 2nd screen. De Kijkmeter dient

namelijk verbonden te zijn met een conventio-

neel TV-toestel; een tablet kun je er niet op 

aansluiten. 

Uiteraard is het wel zaak dat ook het kijkgedrag

via een tablet inzichtelijk wordt gemaakt. om die

reden is het Lineair Live project gestart. Er zijn

verschillende oplossingen denkbaar. Mogelijk 

kan de Virtual Meter worden gebruikt. Een andere

oplossing is het verkrijgen van de log data van

distributeurs om hiermee rapportages te maken

over het aantal digitale kijkers. Hierover vinden

inmiddels gesprekken plaats tussen SKo en de 

distributeurs. De Nederlandse broadcasters heb-

ben dit dan ook als voorwaarde gesteld aan de 

distributeurs voor het verlenen van een goed -

keuring voor het streamen van hun zenders.



2.2 Onderzoek van SPOT

onderzoek is sinds jaar en dag een van de speer-

punten van SpoT om de meerwaarde van het

medium televisie en van spot en non-spot aan-

toonbaar te maken. 

op vier terreinen is SpoT actief of wil SpoT een rol

van betekenis spelen:

1) SpoT levert een belangrijke bijdrage aan de 

currency middels participatie in SKo. 

2) SpoT ontwikkelt zelf een aantal onderzoeken

die de kracht van het medium inzichtelijk

maken. 

3) SpoT maakt buitenlands onderzoek naar het

effect van televisiereclame toegankelijk voor 

de Nederlandse markt. 

4) SpoT is van plan om in 2012 een nieuw onder-

zoeksproject te starten onder de noemer “Media

Browsing”. In dit pro-

ject staat het effect

centraal dat televisie

en andere media kun-

nen hebben op het

online gedrag van consumenten. op welke

manier en in welke mate worden internetters

door (andere) media aangezet tot het bezoeken

van bepaalde websites? En wat is de impact van

televisie(reclame) op de Click Through ratio

(CTr) van online campagnes?  

Twee SpoT-initiatieven werken we nader uit:

- EffecTiVe Toolkit

- SpoT Tijdbestedingsonderzoek

EffecTiVe Toolkit

De EffecTiVe Toolkit is een model waarmee tele -

visiereclamecampagnes kunnen worden gesimu-

leerd en schattingen kunnen worden gemaakt

van de effecten van televisiereclame. Het model 

is gebaseerd op een database met meer dan 150

gemeten campagnes. Het programma berekent op

basis van specifieke merkinformatie, campagne-

kenmerken en een op te geven mediadruk hoe-

veel effect kan worden verwacht.  Het programma

is vrij toegankelijk en wordt gebruikt door media-

bureaus, reclamebureaus en media- en marketing-

managers bij adverteerders.

EffectTiVe bestaat al sinds 2004 en is geprodu-

ceerd in samenwerking met pointlogic. 

SpoT wil met de EffecTiVe Toolkit een bijdrage

leveren aan de accountability van televisie als

communicatiemedium. accountability is vaak

vooral gebaseerd op reclame-bereik. De EffecTiVe

Toolkit geeft ook inzicht in de reclame-effecten.

Daarnaast geeft de EffecTiVe Toolkit inzicht in de

beïnvloeders van die reclame-effecten.

SPOT Tijdbestedingsonderzoek

SpoT zal in 2012 alweer de vierde editie van het SpoT

Tijdbestedingsonderzoek (TBo) laten uitvoeren.

Eerdere versies verschenen in 2006, 2008 en 2010. 

De technische middelen ontwikkelen zich 

razendsnel. Het tijdbestedingsonderzoek houdt

een vinger aan de pols van deze ontwikkelingen.

Niet alleen op het gebied van media, maar ook 

bijvoorbeeld op het gebied van het huishouden 

en vrijetijd. Het onderzoek levert een schat aan

gegevens op. op de website van SpoT is het 

mogelijk om zelf analyses te maken op basis van

de TBo-data. ook zijn op de website van SpoT de

publicaties rondom de drie reeds verschenen

TBo’s te downloaden.

Voor het onderzoek in 2010 is dezelfde aanpak

aangehouden als in 2008 en in 2006. Er is gebruik

gemaakt van een vragenlijst die via internet

wordt afgenomen, aangevuld met een telefoni-

sche steekproef onder niet-internetters. Voor de

uitvoering is samengewerkt met het onderzoeks-

bureau No Ties. Het telefonische gedeelte onder

de doelgroep niet-internetters heeft Intomart GfK

voor haar rekening genomen. De steekproef be -

stond uit personen in de leeftijd van 6 t/m 65 jaar.

De respondenten zijn vantevoren geworven.

Daarbij is gevraagd of zij bereid zijn gedurende

twee dagen hun tijdbesteding bij te houden. 

Kern van het onderzoek bestaat uit een handig

invoerscherm waarop deelnemers de tijd kunnen

aan geven hoelang zij met een activiteit bezig zijn

geweest. Zij kunnen daar bij getrapt kiezen uit 98

activiteiten en ze kunnen er maximaal zes naast

elkaar invullen.

In grafiek 2.1 staat een aantal media-activiteiten.

per activiteit wordt aangegeven hoe groot het

aandeel singletasking is binnen de totale 
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SPOT gelooft 
in de kracht

van onderzoek



activiteit. Zo bestaat maar liefst 67% van alle kijk-

tijd uit singletasking: tweederde van de totale kijk-

tijd wordt exclusief besteed aan de televisie zon-

der een nevenactiviteit ernaast. Bij gamen op een

computer is het aandeel singletasking ook hoog:

meer dan de helft van de gametijd is een singletas-

king activiteit. Na televisie kijken en gamen volgt

even niets. Bellen, surfen, e-mailen en de krant

lezen vormen een cluster waarbij circa eenderde

van de tijd exclusief is bestemd voor de desbetref-

fende activiteit. Sociale media, folder lezen en tijd-

schrift lezen volgen daarna met circa een kwart

aan singletasking tijd. radio luisteren vormt de

hekkensluiter. Meer dan 95% van de radio luister-

tijd gaat gepaard met een andere activiteit.

Van de totale tijd besteed aan media, 7 uur per dag,

wordt ruim twee-en-half uur gebruikt voor tele -

visie kijken. radio luisteren doet men gedurende

een kleine twee uur per dag en voor internetten

gebruikt men 1 uur 21 minuten. Dat is de duide-

lijke top drie in de mediatijd. Lezen, waarin dag-

blad, tijdschrift, folder en boek is samengenomen,

neemt ruim een half uur in beslag. Muziek luiste-

ren (10 minuten), bellen (9 minuten) en gamen (13

minuten) zijn activiteiten die wat kleiner in

omvang zijn.

De toekomst van TBO

SpoT gaat door met de uitvoering van het TBo. 

In 2012 wordt de vierde editie opgezet en gerap-

porteerd. De opzet zal vrijwel gelijk zijn aan die

van de vorige edities. De vragen over online acti-

viteiten zullen wel verder uitgewerkt worden, om

meer inzicht te krijgen in hoeveel tijd aan welke

online activiteit besteed wordt. Het veldwerk zal

net zoals bij de eerdere edities in maart 2012

plaats vinden. Naar verwachting zullen de resulta-

ten in juni gepresenteerd worden, waarna de data

beschikbaar komen in een analyse tool op de site

van SpoT.

Na TBo 2012 is de kans groot dat het tijdbeste-

dingsonderzoek wordt geadopteerd door andere

partijen die geïnteresseerd zijn in de mediacon-

sumptie van Nederlanders. In 2011 zijn gesprek-

ken hierover gestart tussen het Sociaal en

Cultureel planbureau (SCp), de Nederlandse

publieke omroep en de

vier grootste mediabe-

reiksonderzoeken (SKo,

NLo, STIr en NoM). ook

SpoT praat met hen mee

over een nieuw tijdbestedingsonderzoek. Dit

onderzoek zal in de toekomst gebruikt kunnen

worden als een zogenaamde “ HUB”  voor het fuse-

ren van de verschillende mediabereiksonderzoe-

ken. op die manier kunnen crossmediale bereiks-

analyses worden gemaakt. In Engeland wordt een

dergelijk project uitgevoerd onder de naam “Ipa

Touchpoints”. Bekeken wordt op deze opzet ook

toegepast kan worden in Nederland.
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Het TBO als belangrijke
media-HUB voor crossmediale

bereiksanalyses

grafiek 2.1  Aandeel singletasking in de gebruikstijd per medium
Basis: personen 20-65 jaar (n=2.751), SPOT TBO 2010
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2.3 mediaonderzoeken van de zenders

Het is praktisch onmogelijk om alle onderzoe-

ken te vermelden en te beschrijven die ingaan

op het bereik van televisie en de werking van

spot en non-spot reclame. Toch willen we aan-

dacht besteden aan onderzoek omdat we gelo-

ven in de kracht van “data based evidence”.

We hebben gekozen voor een (korte) beschrij-

ving van de meest in het oog springende

onder zoeken van dit moment die door de 

achterban van SpoT wordt aangeboden. In de

laatste paragraaf van dit hoofdstuk beschrij-

ven we nog enkele andere interessante onder-

zoeksprojecten in binnen- en buitenland.

In tabel 2.3 worden enkele waardevolle 

onderzoeken van Viacom, SBS, rTL en Ster

samen gevat. Vaak beschikken deze partijen

over nog meer onderzoekstools. Vanwege 

de beschikbare ruimte, hebben we een selectie 

moeten maken.
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grafiek 2.2  Tijdverdeling media-activiteiten (minuten)
Basis: personen 20-65 jaar (n=2.751), 
SPOT TBO 2010
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Tabel 2.3  een selectie uit de onderzoeken van Viacom, SBS, RTl en Ster.

Viacom

SBS

Ster

Insights

de invloed van jongeren op gezins-
aankopen is sterk toegenomen in de
laatste jaren doordat de generatie-
kloof tussen deze generatie jongeren
en hun ouders sterk is afgenomen.
doordat ze langer thuis blijven
wonen blijven ze langere tijd invloed
hebben.

een film kijken is een sociale activi-
teit. Bij het woord ‘film’ denken men-
sen aan ontspanning, entertainment
en gezelligheid. het meest belang-
rijke bij het kiezen van een film is
het verhaal, het genre en de acteurs.
de informatiebronnen die gebruikt
worden om tot een filmkeuze te
komen, zijn spots en trailers op tele-
visie, maar ook tips van vrienden en
familie. het liefst wordt een film in
de bioscoop bekeken, maar vanwege
de hoge kosten het meest thuis. 

Jongeren zijn meer loyaal aan coole
merken dan aan minder coole mer-
ken. cool houdt in: origineel, aan-
trekkelijk, uniek en innovatief. des
te cooler de advertenties, des te coo-
ler vinden jongeren het merk. enkele
ingrediënten voor cool advertising:
opwindende, herkenbare en herin-
nerbare muziek, veel en enkel posi-
tieve emoties, fantasierijk maar tege-
lijkertijd dicht bij dagelijkse gebeur-
tenissen.

Sprookjes- en cartoonfiguren zijn
één van de belangrijkste pre-school-
helden, naarmate kinderen ouder
worden, maken deze fantasiehelden
plaats voor meer realistische 
figuren. de Nickelodeon helden
Navigator brengt in kaart welke held
het beste gebruikt kan worden om de
communicatieboodschap beter te
laten aankomen bij de doelgroep.

de gemiddelde activatie bedraagt
15% en kan oplopen tot 45%.

gemiddeld stijgt de merkbekendheid
van crossmedia adverteerders met
66%. Nieuwe en relatief onbekende
merken (<10%) kennen een gemid-
delde stijging van 192%.

Voor het creëren van merkbekend-
heid is vooral mediadruk van belang. 
Voor het creëren van merkvoorkeur
is kwaliteit commercial belangrijk.
het tonen van productvoordelen 
verhoogt merkvoorkeur, extra gRP’s
verhogen merkvoorkeur niet.
Top of mind bekendheid is een
belangrijke beïnvloeder voor merk-
voorkeur.

Positieve waardering van program-
ma’s heeft een positieve invloed op
koopintentie.

Methode/opzet

Online vragenlijst onder
representatieve steekproef
van n=1.223 jongeren in de
leeftijd van 13-29 jaar.

Kwantitatief onderzoek met
kwalitatieve plug- ins onder
een representatieve steek-
proef van n=755 jongeren en
jongvolwassenen van 13-49
jaar oud. uitgevoerd door
insites consulting. 

Online vragenlijst onder
representatieve steekproef
van n=1.229 jongeren in de
leeftijd van 13-29 jaar.

deskresearch, kwalitatief
onderzoek (n=22 kids 6 t/m 12
jaar, n=6 moeders met kinde-
ren in de leeftijd van 3 t/m 5
jaar) en kwantitatief onder-
zoek (n=507 kids 3 t/m 12 jaar
en hun ouders) uitgevoerd
door Qrius.

Kwantitatief, n=30 commer -
cials per maand. doelgroep:
personen 20-49 jaar.

Kwantitatief,  n=600.
doelgroep: personen 20-49
jaar. Onderscheid naar kijkers
en niet-kijkers.

Kwantitatief, n=100 per 
commercial. doelgroep:
inkoopdoelgroep adverteer-
der. inmiddels zijn 130 cam-
pagnes getrackt t.b.v. bepaling 
beinvloeders communicatie-
doelstellingen. daarnaast zijn
bijna 500 tv-commercials en
bijna 250 radiocommercials
getest.

Kwantitatief, waarderingscij-
fers van (bekeken) program-
ma’s worden gekoppeld aan 130
campagnes uit Ster Admeasure.

Doelstelling

welke invloed hebben jongeren
op de aankoopbeslissingen 
binnen het gezin?

Filmbeleving en –gedrag onder
jongeren en jongvolwassenen
in kaart brengen

wat maakt een merk cool en
hoe kan een merk cool zijn/
blijven voor jongeren?

inzicht geven in de betekenis,
relevantie en invloed van 
hel den bij kinderen. daarnaast
handvatten bieden voor het 
kiezen van een held in campag-
nes gericht op kinderen.

het meten van de communica-
tiekracht van een commercial.
daarnaast wordt de activatie
van campagnes gepeild.

effecten meten van crossmedia
exposure  op merk- en reclame-
bekendheid, houding en 
gedragsintentie.

inzicht geven in beïnvloeders
(zowel commercial als bijvoor-
beeld mediadruk) op verhogen
communicatiedoelstellingen
(effectiviteit, merkbekendheid,
merkvoorkeur)

gekoppeld aan Admeasure: 
relatie tussen de waardering
van programma’s en de effecti-
viteit van reclamecampagnes.

Titel 
onderzoek

Youth Power

Movie Insights

Sticky Brands
& Cool
Advertising

Helden -
onderzoek

Commercial -
onderzoek

Crossmedia
tracking

AdMeasure

Waardering
werkt in com-
binatie met
AdMeasure.
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Vervolg Tabel 2.3  een selectie uit de onderzoeken van Viacom, SBS, RTl en Ster.

RTL

Insights

inmiddels zijn meer dan 260 cases
voorhanden. Belangrijkste bevindin-
gen: 1) Aandacht houdt verband met
sponsorbekendheid. 2)  een goede
sponsorfit zorgt voor imagotransfer
van programma naar het merk. 
3) Ook bij sponsoring geldt de kracht
van herhaling: hoe langer de sponso-
ring, des te hoger de fit.

1) een identspot wordt origineler,
eigentijdser en opvallender gevon-
den dan een commercial. 

2) (Spontane) reclameherinnering en
productherinnering zijn hoger bij
identspot dan bij reguliere com-
mercial.

Methode/opzet

Kwantitatief, 0- en 1 meting
met splitsing naar kijkers en
niet-kijkers van het program -
ma.

cAwi + wegzapmodule, in -
middels zes cases uitgevoerd
(identstudies). momenteel
wordt gewerkt aan framesplit
cases.

Doelstelling

de effectiviteit van programma-
sponsoring.

Onderzoek naar de effectiviteit
van special advertising, zoals
ident spots, framesplits of 
overlay banners.

Titel 
onderzoek

Sponsoring
Effect Meter

Special
Advertising
onderzoek
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Overige mediaonderzoeksprojecten

Binnenland

MEP van GfK

In 2010 heeft Google besloten om te gaan inves -

teren in een groot panel  van circa 15.000 huis -

houdens. Het heeft GfK panel Services Benelux

opdracht gegeven om het Media Efficiency panel

(MEp) op te zetten, waarin mediagedrag wordt

gecombineerd met effecten. Het doel is om de

investeringen in internet, radio, televisie en print

te onderbouwen en om eventuele roI’s boven

water te krijgen. Het is geen besloten panel.

Iedereen die roI’s wil meten kan er gebruik van

maken. alleen de resultaten zullen niet openbaar

zijn. Die blijven binnen de muren van de des -

betreffende opdrachtgevers.

Hoe worden de diverse media binnen 

MEP gemeten?

TV

Kijkgedrag binnen huishoudens wordt per per-

soon (6+) gemeten door middel van een smart-

phone die bij iedere TV binnen het huishouden is

geplaatst. Deze smartphone neemt geluidsfrag-

menten op die gekoppeld worden met een groot

extern geluidsbestand. Hierdoor kan exact worden

vastgesteld naar welke zenders op welk tijdstip

werd gekeken. Uiteraard wordt ook vastgesteld

met welke commercials, billboards of in script

advertising de MEp respondenten zijn gecon -

fronteerd.

Internet

op alle desktops en laptops binnen de MEp-huis-

houdens is een tool geïnstalleerd die het klik   -

ge drag registreert. Naast UrL’s worden met een 

speciale techniek ook zoekopdrachten, zoek -

resultaten, advertenties, clicks op advertenties, 

bekeken video’s en pre-rolls geregistreerd.

Dagbladen en magazines

printmedia worden vastgelegd door middel van

een online vragenlijst die voor een belangrijk deel

aansluit bij het gebruikelijke (print)mediabereiks-

onderzoek.

Radio 

ook het luisteren naar radio wordt door middel

van vragenlijst geregistreerd waarbij naar de

meest favoriete zenders wordt gevraagd.

Nederland is niet het eerste land met een “MEp”.

Het GfK Media Efficiency panel werd eerder 

geïntroduceerd in Duitsland en het Verenigd

Koninkrijk. 

Doordat GfK een andere meetmethode en een

andere steekproef hanteert, zijn de resultaten uit

het MEp en uit het Kijkonderzoek van SKo niet



met elkaar te vergelijken. MEp levert niet de cur-

rency voor de Nederlandse markt, dat doet SKo

wel.

Nieuw Leefstijlen NPO in alle media bereiks -

onderzoeken opgenomen

In 2010 presenteerden de gezamenlijke media -

bereiksonderzoeken voor televisie, radio, print en

online de nieuwe leefstijl segementatiedoelgroe-

pen. Voor het eerst zijn de leefstijldoelgroepen van

de Npo terug te vinden in alle bereiksonderzoeken.

De dataset is echter ook gekoppeld aan het TBo van

SpoT .

Het resultaat is dat in elk van de bereiksonderzoe-

ken vergelijkbare doelgroepen zijn samen te stellen

en waarmee de planner alternatieve mediaplannen

kan opstellen. In plaats van een boodschapper 20-

49 of een man 20-34 aB krijgt de planner nu te

maken met één van de volgende acht groepen:

Kritische Verdiepingzoekers

onbezorgde Trendbewusten

praktische Familiemensen

Zorgzame Duizendpoten

Jonge Connectors

Traditionele Streekbewoners

Betrokken Gelovigen

Drukke Forenzen

op basis van TBo 2010 is geanalyseerd hoe de

nieuwe leefstijlen met het medium televisie

omgaan. Welke groep kijkt het meeste televisie?

ook is gekeken naar singletasking televisie kijken.

In tabel 2.4 staan de resultaten van de analyse.

Streekbewoners, praktische Familiemensen en

Trendbewusten kijken meer dan gemiddeld tele -

visie. Betrokken Gelovigen en vooral Jonge

Connectors kijken relatief weinig televisie.

opvallend is dat de Jonge Connectors weliswaar

minder televisie kijken dan de andere leefstijl -

groepen, ze kijken wel veel meer televisie als

single tasking activiteit. Met andere woorden: als

Jonge Connectors televisie kijken, dan kijken zij

met volle aandacht. Dat heeft ook een positief

effect op de impact van TV-reclame.

Televizier: jongeren kijken minder, 

maar waarderen TV het hoogst

Een andere opvallende uitkomst is afkomstig van

een onderzoek van TerraKnowledge in opdracht

van Televizier (mei 2011). Het bureau ondervroeg

2.600 respondenten. Uit hun onderzoek bleek ook

dat de groep kijkers onder de 20 jaar het minst 

televisie kijkt per dag, maar dat deze groep kijkers

het Nederlandse tv- aanbod het hoogst waarderen

(rapportcijfer: 7,5). De groep 20- tot 40-jarigen geeft

het rapportcijfer 7,0 voor het aanbod op de Neder -

landse televisie, de 40- tot 65-jarigen een 6,9. De 65-

tot 80-jarigen een 6,6 en de groep 80-jarigen en

ouder geeft het een 6,0. Kortom: hoe ouder men is,

hoe lager het rapportcijfer. 

andere opmerkelijke resultaten uit het onderzoek:

Het grootste deel van de Nederlanders (83%) zou

het erg tot heel erg vinden wanneer er om de

een of andere reden geen televisie meer zou zijn.
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Kijktijd (index) TV kijken singletasking

Totaal 100 67%

Kritische Verdiepingzoekers 91 54%

Onbezorgde Trendbewusten 103 62%

Praktische Familiemensen 113 74%

zorgzame duizendpoten 94 63%

Jonge connectors 73 78%

Traditionele Streekbewoners 118 67%

Betrokken gelovigen 85 60%

drukke Forenzen 91 72%

Bron: SpoT TBo 2010, analyse 2011

Tabel 2.4  Nieuwe leefstijlen en televisie kijken



272 TV-ONdeRzOeK iN NedeRlANd SPOT TV J A ARRAPPORT 2011

De drie meest ergerlijke tv-persoonlijkheden

zijn: paul de Leeuw, patty Brard en Gordon.

Bijna de helft van de Nederlanders (47%) heeft

weleens ruzie of woorden met hun huisgenoten

over de televisie. De meesten overigens een

enkele keer (35%) en de rest (12%) vaker.

om aan informatie te komen over wat er te zien

is, wordt het meest de televisiegids geraad-

pleegd (66%), gevolgd door internet (13%) en de

informatieknop (EpG) op de afstandsbediening

(12%). Teletekst (5%) en de krant (3%), worden

het minst gebruikt.

Buitenland

TV reclame meest effectief

Televisie reclame heeft de grootste impact op 

consumentengedrag blijkt uit een Deloitte rapport

gebaseerd op Engels onderzoek door GfK. Voor het

onderzoek werden in 2011 4.000 Engelse respon-

denten ondervraagd die aan konden geven welke

soorten reclame ‘de meeste persoonlijke invloed

heeft op henzelf’. Het meest effectief is TV reclame,

gekozen door 58% van de ondervraagden. op een

tweede plaats staat dagbladreclame met 15% en op

een derde gedeelde plaats tijdschriftreclame en

(gewenste) e-mail reclame met 14%. Internet recla -

me zoals banners (4%), online video reclame (3%)

en search reclame (3%) scoorden veel slechter.

ook in de eerdere 2009 en 2010 edities van dit

onderzoek stond TV reclame steeds bovenaan. 

TV reclame meest populair onder jongeren 

Evenals in vorige edities is TV reclame het meest

populair onder jongeren. Van de 18-24 jarigen

kiest maar liefst 69% TV reclame als meest effec-

tieve medium. In 2010 was dat nog 63%. ook in de

andere leeftijdsgroepen wordt TV reclame steeds

het meest effectief gevonden. 

Een andere uitkomst van het onderzoek van

Deloitte en GfK is dat steeds meer consumenten

tijdens het televisie kijken ook aan het internet-

ten zijn. Circa tweederde van de respondenten

(68%) bezoekt weleens een website terwijl zij 

televisie kijken, in 2010 was dat nog 56%. online

shopping is dan één van de favoriete bezigheden,

wat de kracht van de combinatie van tv en inter-

net eens te meer aantoont. TV-reclame bereikt een

grote massa en levert de call-to-action, via het

online kanaal kunnen consumenten direct 

overgaan tot actie.

op de website van SpoT staan meer interessante

buitenlandse onderzoeken beschreven. Kijk even

op www.spot.nl

grafiek 2.5  Top 3 effectieve reclamevormen
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Eén van de belangrijkste redenen dat het

medium televisie ook in 2011 zo gezond is, is

omdat er weer massaal is gekeken. Dat blijkt

uit de door SKO gepubliceerde cijfers die in 

dit hoofdstuk zijn opgenomen. Allereerst

komt de gemiddelde kijktijd in 2011 aan bod,

gevolgd door het bereik en de marktaandelen

in 2011. Daarna volgen een paragraaf over 

uitgesteld kijken en een paragraaf over het

online bekijken van TV-content.

3.1 Kijktijd in 2011

In 2011 bedroeg de gemiddelde kijktijd van de

doelgroep zes jaar en ouder over de gehele dag 191

minuten (3 uur en 11 minuten). Dat is exact gelijk

aan de gemiddelde kijktijd van een jaar eerder. 

De kijktijd van 2011 is opmerkelijk hoog indien

bedacht wordt dat grote evenementen, zoals het

WK voetbal en de olympische Winterspelen, in

2011 ontbraken. SpoT verwacht dan ook dat 2012

met het EK Voetbal en de olympische

Zomerspelen een

nog hogere kijktijd

gaat opleveren.

In de meeste doel-

groepen is de kijk-

tijd vrijwel gelijk

gebleven ten opzichte van een jaar eerder. 

Bij jongeren 13-19 en bij ouderen 50+ is echter 

een behoorlijke stijging te zien. 
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In 2011 is weer
massaal gekeken,

ondanks het ontbreken
van grote sport -
evenementen

Tabel 3.1  Kijktijd in minuten per doelgroep, 02:00-26:00 uur, totaal zenders, 2010 en 2011

grafiek 3.2  gemiddelde kijktijd in minuten vanaf 1990 (02.00-26.00 uur, totaal zenders, 6+)

Doelgroep 2011 2010 Index

6+ 191 191 100

man 6+ 182 182 100

Vrouw 6+ 200 200 100

6-12 116 116 101

13-19 118 113 105

20-34 162 166 97

35-49 182 188 97

50-64 237 232 102

65+ 266 263 101

Bron: SKo 2011

Bron: SKo 2011
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Meest bekeken programma’s in 2011

De top 10 van de meest bekeken uitzendingen

wordt in 2011 aangevoerd door Boer zoekt vrouw

van 30 januari 2011. op de tweede plaats staat het

Journaal van 20:00 uur van 30 januari 2011 en op de

derde plaats staat The Voice of Holland van 14

oktober 2011.

Jongeren en TV kijken

Jongeren kijken meer televisie als ze gesettled zijn.

ook in 2011 was dat het geval. op basis van histori-

sche kijkcijferdata is geanalyseerd hoe het kijk -

gedrag van jongeren zich door de tijd ontwikkelt.

In grafiek 3.4 is de ontwikkeling van

de kijktijd van de groep 13-19 jari-

gen gevisualiseerd. In 2001 keken

13-19 jarigen gemiddeld 103 minu-

ten per dag televisie. Een jaar later

kijkt diezelfde groep jongeren (maar dan een jaar

ouder) gemiddeld 107 minuten televisie. Tien jaar

later (in 2011) kijkt de groep personen die in 2001

nog de leeftijd had tussen de 13 en 19 jaar, gemid-

deld 167 minuten per dag televisie. Deze zoge-

naamde cohorten-analyse van SpoT toont aan dat

jongeren meer televisie kijken als ze gesettled zijn.
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Tabel 3.3  Top 10 meest bekeken programma's 6+ 2011

Pos Datum Dag Programma Zender KDH Kijkers MADL
* 1000

1 30-01-2011 zo Boer zoekt Vrouw Ned1 35,3 5.381 59,9

2 30-01-2011 zo Journaal 20 uur Ned1 25,7 3.922 48,8

3 14-10-2011 Vr Voice of holland RTl4 25,5 3.885 51,7

4 21-01-2011 Vr Voice of holland The Final RTl4 25,0 3.818 49,0

5 04-11-2011 Vr Voice of holland The Battle RTl4 25,0 3.815 50,0

6 02-12-2011 Vr Voice of holland live RTl4 23,7 3.615 46,2

7 06-02-2011 zo TV Show Ned1 22,4 3.422 42,8

8 28-05-2011 za Voetbal cl Barcelona man united F Ned3 22,4 3.416 44,8

9 27-02-2011 zo Studio Sport eredivisie Ned1 22,2 3.389 48,5

10 21-01-2011 Vr Voice of holland The Results RTl4 21,6 3.300 59,5

Bron: SKo 2011

Jongeren kijken
meer televisie als
ze gesettled zijn

grafiek 3.4  Ontwikkeling van kijktijd van personen die in 2001 13-19 jaar waren (cohorten-analyse)
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3.2 de marktaandelen van de zenders 

in 2011

Het marktaandeel van de Nederlandse publieke

omroep over de gehele dag is in 2011 gedaald van

34,8% naar 32,0%. In het avond tijdvak daalde het

marktaandeel van 37,6% naar 34,3%. De rTL zenders

behaalden in 2011 een marktaandeel van 26,2%; in

2010 was dit 24,6%. Dit is 1,6% hoger dan in 2010. In

het avondtijdvak behaalden de rTL zenders een

marktaandeel van 30,2% ten opzichte van 28,3% in

2010. Het marktaandeel voor de SBS zenders daalde

ten opzichte van 2010: van 16,6% naar 15,9%. Voor

de gezamenlijke SBS zenders was het aandeel in

het avondtijdvak 19,3%. Dit is een daling van 0,4%

ten opzichte van 2010.
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Tabel 3.5  marktaandelen, 18:00-24:00 uur, per doelgroep 2011

Tot BDS M20-49
13+ 20-49 20-49 M20-49 AB1 M20-34 V20-34 50+

Nederland 1 21,3 13,9 13,8 14,9 16,2 12,9 10,8 28,4

Nederland 2 6,9 3,7 3,9 4,1 4,7 3,5 2,6 10,0

Nederland 3 6,6 7,7 7,5 8,6 9,8 8,8 6,8 5,7

RTl4 17,6 19,2 20,1 15,5 14,9 14,0 22,2 16,1

RTl5 5,2 7,5 7,6 6,9 6,9 8,8 9,8 2,8

RTl7 5,1 5,9 5,2 7,8 7,1 7,6 4,0 4,4

RTl8 2,3 2,5 2,9 1,7 1,4 1,7 3,3 2,2

SBS6 10,7 10,7 10,5 9,9 8,4 8,3 10,0 10,8

Net5 4,0 5,4 5,8 3,8 3,6 3,9 7,3 2,8

Veronica 4,8 6,6 6,3 7,7 7,5 8,6 6,1 3,2

mTV 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,8 1,1 0,1

TmF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

comedy central 0,9 1,2 1,2 1,6 1,5 3,0 1,5 0 ,2

Nickelodeon 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1

disney Xd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

disney channel* 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0

discovery channel 0,8 1,2 1,0 1,8 1,6 2,2 0,7 0,4

Nat. geo. channel 0,7 0,9 0,9 1,1 1,0 1,3 0,9 0,5

Animal Planet 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

TeenNick 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

Kindernet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tlc 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,6 0,1

eurosport 0,6 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,2 0,7

AT5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1

ORN TV 1,3 0,7 0,7 0,9 0,7 0,6 0,5 1,8

Video 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

dVd 1,6 2,1 2,1 2,3 2,5 2,8 2,8 1,1

hd 2,0 2,9 2,9 3,2 3,8 3,7 3,0 1,3

Overige zenders 6,1 5,5 5,3 6,3 6,8 5,7 4,7 6,8

Totaal zenders 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Bron: SKo 2011



3.3 uitgesteld kijken

Het uitgesteld kijkgedrag op een TV-toestel betreft

kijkgedrag naar televisie content op een ander

moment dan deze werd uitgezonden door de zen-

der. Dat kan meerdere soorten kijkgedrag inhou-

den. Het kan ‘bijna live’ kijken zijn, na een korte

pauze. Maar het kan ook het kijken naar een film

zijn die weken daarvoor op de harddisk is opge -

slagen. of het afspelen van een zelf opgenomen 

videoband, of het kijken naar een programma “on

demand” via de settop-box.

In het kijkonderzoek van SKo wordt het uitgesteld

kijken van de dag van uitzending en de zes opeen-

volgende dagen gerapporteerd (UGK) in het

KijkTotaal van programma’s en zenders. 

Het kijken naar een programma vanaf de harddisk,

bijvoorbeeld een dag na de dag van uitzending,

wordt dus gerapporteerd bij het kijkcijfer van de

specifieke uitzending, en niet als kijken naar de

harddisk. Het kijken naar opnames (hardisk-, video

of DVD-recorder) wordt apart gerapporteerd onder

de zenders “video, DVD- en harddisk” als het kijk-

gedrag betreft dat buiten de zes dagen na uitzen-

ding ligt. Hierbij wordt ook gerekend het kijken

naar Video on Demand (VoD) via een settop-box.

UGK tot en met zes dagen na uitzenddag

Het UGK aandeel (UGKa) is het aandeel dat uit -

gesteld kijken heeft in de totale kijkdichtheid van

een programma of tijdvak en geeft de mate weer

waarin het uitgesteld kijken bijdraagt aan de

totale kijkdichtheid. Gemiddeld op een dag is dit

aandeel 2,9% in 2011 (in 2010 was dit 2,1%). In het

avondtijdvak is het aandeel 3,4% (in 2010 was dit

2,4%). Net5 , Veronica, rTL5 en rTL8 zijn de zenders

met het hoogste UGK aandeel in 2011. Het meest

uitgesteld gekeken programma in de doelgroep 6+

in 2011 is The Voice of Holland (rTL4). op de

tweede plaats staat Youp van ’t Hek De tweede

viool (NED1). Daarna volgen The Voice of Holland

The Battle (rTL4) en Boer zoekt vrouw (NED1).
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Tabel 3.6  Top 10 meest uitgesteld gekeken programma’s, 02:00- 26:00 uur, 6+

Pos datum dag Programma Zender KDH Kijkers UGKA
* 1000

1 07-10-2011 Vr Voice of holland RTl4 3,1 475 13,2

2 31-12-2011 za Youp van ‘t hek de Tweede Viool Ned1 3,0 459 16,4

3 04-11-2011 Vr Voice of holland The Battle RTl4 2,6 393 10,3

4 06-02-2011 zo Boer zoekt Vrouw Ned1 2,4 3 74 7,1

5 02-12-2011 Vr Voice of holland live RTl4 2,2 333 9,2

6 17-03-2011 do wie is de mol Ned1 2,0 305 15,0

7 01-12-2011 do mentalist SBS 6 1,9 296 28,6

8 21-01-2011 Vr Flikken maastricht Ned1 1,7 263 13,8

9 01-09-2011 do expeditie Robinson 2011 RTl5 1,7 255 18,8

10 16-04-2011 za ik hou Van holland RTl4 1,5 236 8,2

Bron: SKo 2011



programma’s die uitgesteld worden gekeken, 

worden vaak relatief snel na de uitzending terug -

gekeken. Van al het uitgesteld kijkgedrag vindt

39,7% plaats op de uitzenddag.

3.4 Kijken naar online TV-content

online TV-content neemt in aanbod en gebruik toe.

SKo volgt deze online tv-markt met behulp van

een online video-tracking tool en stelt een tweetal

rapportages samen:

SKo WEB-TV: Het aantal streamstarts. Dagelijks

worden de online streamstarts van TV-program-

ma’s gerapporteerd op de website van SKo.

Deze “WEB-TV”-cijfers maken geen deel uit van

het KijkTotaal maar geven alleen een vollediger

beeld van de populariteit van programma’s en

het kijkgedrag van het Nederlandse publiek.

Het bereik en de profielen van TV-content die

via internet wordt bekeken. Deze rapportage

wordt jaarlijks opgesteld in samenwerking met

JIC STIr.

Naast de dagelijkse rapportage van de streamstarts

(tellingen) levert SKo periodiek inzicht in het bereik

en de doelgroepprofielen van opgestarte streams.

Daartoe werkt SKo samen met JIC STIr die de cur-

rency levert voor het bereik van websites in Neder -

land. In 2011 is voor de derde keer in rij geanaly-

seerd wat het bereik is van TV-content op internet.

De analyse heeft steeds betrekking op de maand

februari van respectievelijk 2009, 2010 en 2011. In

2009 werden alleen de streams van de Nederlandse

publieke omroep en van de rTL zenders gemeten.

Sinds 1 februari 2010 worden ook de streams van de

SBS Groep gemeten en gerapporteerd.

Het aanbod van WEB-TV programma's is in een jaar

tijd fors gestegen. Het aantal uitzendingen dat één

keer online is gestart is in 2011 maar liefst 70%

hoger dan in 2010. Niet alleen is het aanbod aan-

zienlijk groter, ook het aantal opgevraagde stre-

ams is in 2011 hoger dan in het jaar ervoor; een

stijging van 40%. 

Het meest gestreamde programma in 2011 is 

oh oh Tirol (rTL5). op de tweede plaats staat Goede

Tijden, Slechte Tijden (rTL4). Daarna volgt The

Voice of Holland (rTL4).

Tabel 3.7  uitgesteld kijken per dag 6+, 2009-2011

UGK 6+ Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6

% kdh 2011 39,7% 28,3% 10,9% 7,1% 5,2% 4,3% 4,5%

% kdh 2010 37,9% 29,3% 11,2% 7,3% 5,4% 4,4% 4,5%

% kdh 2009 36,0% 31,5% 11,3% 7,0% 5,5% 4,6% 4,1%

Bron: SKo 2011
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Door de samenwerking tussen SKo en STIr kan

kijkgedrag op persoonsniveau worden vastgesteld

en kunnen het bereik van WEB-TV en kijkers -

profielen worden geanalyseerd.

In grafiek 3.9 wordt het bereik van WEB-TV in de

afgelopen drie jaar weergegeven. Het bereik stijgt

in 2011 ten opzichte van 2010 in alle doelgroepen

stevig. In de doelgroep van 13 jaar en ouder stijgt

het bereik van WEB-TV met 27%. In totaal heeft

24% van alle Nederlanders van 13 jaar of ouder

naar TV content via internet gekeken in de maand

februari. Het bereik onder jongeren is het hoogst:

36% van de 13-19 jarigen kijkt minimaal één keer

per maand naar WEB-TV programma’s.

Tabel 3.8  Top 10 meest gestarte streams van programma’s, gehele dag 02:00-26:00 uur

grafiek 3.9  Bereik weB-TV, naar doelgroepen

Pos Datum Programma Zender SKO Streams*                   SKO KijkOnderzoek **
nStreams KDH Kijkers * 1000 

1 03-03-2011 Oh Oh Tirol RTl5 422.528 7,8 1.194

2 08-07-2011 goede Tijden Slechte Tijden RTl4 368.695 10,1 1.538

3 07-10-2011 Voice of holland RTl4 343.451 23,6 3.601

4 23-01-2011 Boer zoekt Vrouw Ned1 316.980 34,5 5.262

5 25-10-2011 Oh Oh cherso RTl5 309.471 4,1 632

6 11-11-2011 Voice of holland The Battle RTl4 254.531 23,0 3.502

7 05-05-2011 echte meisjes in de Jungle RTl5 229.622 5,2 795

8 31-12-2011 Youp van ‘t hek de Tweede Viool Ned1 228.906 18,4 2.802

9 06-01-2011 wie is de mol Ned1 210.522 14,1 2.146

10 29-06-2011 Bachelor curaçao RTl4 188.008 7,5 1.140

Bron: SKo 2011

• SKo WEB TV meet het aantal opgevraagde streams tot en met 6 dagen na de uitzenddag.

• Wat er in bovenstaande toplijst wordt getoond is het totaal aantal opgevraagde streams van TV programma’s geregistreerd op de dag

van uitzending van het programma en de 6 dagen er na. Naast het opgevraagde streams wordt de normale kijkcijfersinformatie van

het betreffende programma getoond. Het betreft twee verschillende grootheden, daarom mogen de cijfers onder geen beding bij elkaar

worden opgeteld.
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Naast bereik (hoeveel unieke personen kijken naar

een WEB-TV programma) wordt gekeken naar

gebruiksfrequentie. Bij gebruiksfrequentie draait

het om de vraag hoeveel streams-

tarts er per persoon zijn opge-

vraagd in een bepaalde periode.

In 2010 keek men in de maand

februari gemiddeld zes WEB-TV

programma’s, in 2011 is dat geste-

gen naar ruim negen programma’s die men via

internet bekeek. De toename is zichtbaar bij alle

doelgroepen, zoals ook blijkt uit grafiek 3.10.

Welke programma´s werden veel bekeken in de

maand februari 2011? Boer zoekt vrouw van 13

februari scoorde het hoogste bereik, gevolgd door

Wie is de mol  (3 februari) en Goede tijden, slechte

tijden (18 februari) . Het bereik van “ Boer zoekt

vrouw” is met bijna 2% bescheiden te noemen. 

Dit bereik is vastgesteld op basis van al het online

bereik tot en met zes dagen na de uitzending op

televisie. online kijkers die na deze periode van in

totaal zeven dagen nog naar de uitzending hebben

gekeken, zijn niet meegeteld.

WEB-TV en uitgesteld kijken op televisie

Uitgesteld kijken is natuurlijk niet alleen mogelijk

via internet. Mensen kunnen ook via de video, dvd-

recorder, harddiskrecorder of via de settop-box uit-

gesteld naar programma’s kijken. Het is interes-

sant om deze vormen van uitgesteld kijken te ver-

gelijken met WEB-TV.

In grafiek 3.11 wordt het bereik van uitgesteld kij-

ken via de televisie (UGK) vergeleken met het

bereik van uitgesteld kijken via internet (WEB-TV).

In deze grafiek wordt een onderscheid

gemaakt tussen UGK-TV/alle TV-titels en

UGK/WEB-TV-titels. Bij "UGK-TV/alle TV-

titels" worden alle programma’s meege-

teld die uitgesteld via de televisie wor-

den bekeken. Bij "UGK-TV/WEB-TV titels"

worden alleen programma’s meegeteld die ook

online worden aangeboden, waardoor de vergelij-

king met WEB-TV zuiverder is.

Jongeren kijken meer uitgesteld TV-content via

internet dan via de televisie. Uitgesteld kijken via

TV (UGK) scoort een bereik van 33%. Uitgesteld kij-

ken via internet haalt een bereik van 24% in de

maand februari 2011.

Binnen de doelgroep van

jongeren (13-19) is het

bereik van WEB-TV met

36% , hoger dan UGK bin-

nen dezelfde doelgroep

(26%). onder 20-34 jarigen is WEB-TV nagenoeg

gelijk aan UGK. Bij de oudere doelgroepen is het

bereik van WEB-TV lager dan UGK.
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Groei bereik online
TV-content zet

onverminderd door

grafiek 3.10 gemiddelde gebruiksfrequentie weB-TV, naar doelgroepen
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ook nu zijn het weer de jongeren en jongvolwasse-

nen die meer programma’s via internet bekijken

dan uitgesteld via de televisie. Bij 13-19 jarigen is

uitgesteld televisie kijken via internet zelfs groter

dan UGK-TV totaal via de TV, dus zonder te filteren

op WEB-TV programma’s. Dit zou verklaard kunnen

worden vanuit een behoefte van jongeren om

(bepaalde) programma’s bij voorkeur individueel

terug te kunnen zien, zonder dat andere gezinsle-

den meekijken. Internet biedt die mogelijkheid.

Terwijl televisie een sociale medium  bij uitstek is

waar meer dan 50% van de kijktijd in de meer -

persoons huishoudens samen besteed wordt.
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grafiek 3.11  Bereik ugK-TV en weB-TV
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In 73% van de Nederlandse huishoudens is een

digitale televisieaansluiting (bron: SKO/ Media

Standaard Survey 2011, 2e helft 2011). Digitale

televisie opent tal van nieuwe mogelijkheden

voor het medium. Dat rechtvaardigt een apart

hoofdstuk over digitale televisie waarin we

schrijven over de markt van digitale televisie,

de voordelen van digitaal kijken, de kijkcijfers

van digitale zenders en enkele opvallende digi-

tale ontwikkelingen. We sluiten dit hoofdstuk

af met een paragraaf over glasvezel in

Nederland.

4.1 de meerwaarde van digitale televisie

Digitale televisie is een techniek die door middel

van compressie de beeldkwaliteit van televisies 

verbetert. Hiervoor is een aparte decoder of tuner

nodig die het (analoge) signaal dat binnenkomt

omzet naar digitale kwaliteit. De decoder of tuner

bevat een smartcard, waarmee de digitale zenders

kunnen worden bekeken. Soms kan de smartcard

direct in de televisie worden gestoken (CaM

module) en is er geen apart kastje nodig. Digitale

televisie biedt meer programma informatie (via de

EpG) en levert een scherper beeld op, niet in de laat-

ste plaats door de mogelijkheid van ontvangt van

HD (High Definition) zenders.

De betere beeld- en geluidskwaliteit is duidelijk

waarneembaar. Vooral bij LCD/LED/plasma-toestel-

len met 100 HErZ of meer, zijn de kwaliteitsverschil-

len aanzienlijk ten opzichte van een traditionele,

analoge ontvangst. Dit type toestel vereist een digi-

taal signaal voor een optimaal beeld.

Naast een standaard abonnement bieden de meeste

televisie providers veel uitbreidingsmogelijkheden

op zenders, waaronder themapakketten. Daarnaast

komen er steeds meer interactieve diensten, zoals

spelletjes op TV of het huren van films via de

afstands bediening. ook is het mogelijk om gemiste

programma’s te bekijken. Deze diensten zijn nog

niet bij iedere provider beschikbaar. Door het

gebruik van een decoder met ingebouwde hard-

disk recorder is het mogelijk om live TV op pauze

zetten, en is het makkelijk om programma's en

films op te nemen en later terug te kijken. Nadeel

is dat er per televisietoestel een smartcard nodig is

en dus ook een decoder of tuner. In veel huishou-

dens wordt dan ook op het tweede toestel analoog

gekeken. De meeste providers bieden inmiddels

meerdere decoders of tuners aan voor meerdere

televisies. Een ander nadeel is dat het zappen 

tussen zenders meer tijd kost dan bij analoge ont-

vangst; het duurt even voordat de volgende zender

in beeld verschijnt.

4.2 de meerwaarde van digitale televisie

Het aantal huishoudens met digitale televisie in

Nederland is volgens GfK/iMMovator in het twee -

de kwartaal van 2011 met bijna 3% gegroeid tot

5,73 miljoen. Daarmee komt het aandeel van digi-

tale tv op de totale televisiemarkt uit op 72%. Dit

percentage komt over-

een met het cijfer dat

SKo rapporteert over de

digitaliteit van huishou-

dens in Nederland: 73%

(bron: Media Standaard

Survey 2011). De digitale ontvangst in het huishou-

den is via de kabel het grootst met 48,8%, gevolgd

door digitale ontvangst via de ether (Digitenne,

10,8%) en de satelliet (Canal Digitaal, 5,6%). Digitale

TV via internet (IpTV) is in 4,9% van de Nederlandse

huishoudens aanwezig en digitale TV via glasvezel

in 2,3% van alle huishoudens. 
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Eind 2011 heeft 73%
van alle Nederlandse
huishoudens een aan-
sluiting op digitale TV

grafiek 4.1  Aansluiting van digitale televisie in huishouden
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provider Ziggo is de grootste aanbieder van digi-

tale TV met 34,7% van alle digitale abonnementen.

KpN staat met Interactieve TV en Digitenne op de

tweede plaats met 22,2%. UpC en CanalDigitaal 

volgen met respectievelijk 16,1% en 13,5% markt-

aandeel.

De groei van digitale televisie wordt gestimuleerd

door providers die diverse triple play pakketten op

de markt zetten. In maart kwam het bericht dat

internetprovider XS4all zich ook gaat begeven op

de markt voor televisiediensten. In eerste instantie

gaat XS4all interactieve televisie aanbieden aan

bestaande klanten en in het loop van dit jaar zul-

len ook nieuwe klanten aangenomen worden voor

interactieve televisie. Het TV-signaal wordt via de

internetverbinding van XS4all verstuurd.

Vodafone kondigde in augustus 2011 aan naast

internet en telefonie ook (digitale) televisie aan 

te gaan bieden. Vodafone wil dit doen in “alles-in-

één” abonnementen, waarmee de klant digitale TV,

internet en telefonie in

één pakket afneemt. Het

is de bedoeling om mini-

maal zestig digitale TV

zenders te gaan uitzen-

den, waaronder ook een aantal HD zenders.

Vodafone gaat in eerste instantie gebruik maken

van de glasvezelnetwerken van KpN en reggefiber.

In 2012 wil Vodafone haar diensten ook aanbieden

via de reguliere aDSL en VDSL netwerken.

Door de komst van nieuwe partijen op de markt

van digitale televisie, zal het marktaandeel op de

digitale televisiemarkt van kabelbedrijven in de

komende jaren dalen. De inkomsten uit digitale

televisie stijgen wel. Volgens pwC zullende inkom-

sten uit abonnementsgelden voor

televisie-aanbieders in Nederland

de komende jaren met 500 miljoen

euro stijgen tot 2,5 miljard euro in

2014 (bron: Entertainment en

Media outlook for the Netherlands

2010-2014, pwC). Daarbij speelt de

opkomst van digitale televisie een belangrijke rol.  

Digitale televisie gaat leiden tot meer televisieka-

nalen, meer kanalen in HD-kwaliteit en een snel-

lere groei van Video on Demand. Daarbij winnen

IpTV, satelliet en Digitenne de komende vijf jaar

gestaag terrein op de kabel. Het marktaandeel van

de kabel verschuift van 72% in 2011 naar minder

dan 60% in 2014. Vooral IpTV van o.a. KpN en Tele2

profiteert hiervan en ziet het marktaandeel stijgen

tot 11% (nu 4%). Maar ook CanalDigitaal (satelliet)

ziet het marktaandeel volgens pwC de komende

jaren met drie procentpunten stijgen tot 16% in

2014. ook voor Digitenne van KpN voorspelt men

groei. op dit moment heeft Digitenne een markt-

aandeel van 11%. Dat stijgt in 2014 naar 13%.

Vermoedelijk speelt de analoge uitschakeling 

bij kabelaars en de goedkope prijsstelling van

Digitenne een grote rol het verwerven van een 

groter marktaandeel voor Digitenne.
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Nieuwe aanbieders
doen hun intrede op
de televisiemarkt

Inkomsten uit abonne-
mentsgelden groeien
met een half miljard in
de komende jaren tot
2,5 miljard in 2014

grafiek 4.2  marktaandeel digitale televisie t.o.v. het totaal aantal digitale aansluitingen

8,4%

16,1%

34,7%

5,2%

13,5%

22,2%

Tele2

canaldigitaal

KPN (digitenne+iPTV)

Kabel overig

ziggo

uPc

Bron: GfK/iMMovator o.b.v. opgaven aanbieders (Q3 2011)



De Nederlandse consument gaat in de komende

vijf jaar meer besteden aan betaald Video on

Demand via de settop-box. Voor 2011 wordt een

omzetgroei van 25% verwacht. Hierdoor komt de

Video on Demand besteding in 2011 uit op 115 

miljoen euro. De komende vijf jaar groeien de

bestedingen als gevolg van technologische ont -

wikke lingen volgens pwC met gemiddeld 30% per

jaar. In 2014 bedraagt in Nederland dan de omzet

uit Video on Demand 343 miljoen euro.

4.3 Opvallende digitale TV ontwikkelingen

We hebben het al geschreven: op het terrein van

digitale televisie verandert veel en snel. Nieuwe

initiatieven worden in een snel tempo ontwikkeld

en uitgerold. Samenwerking wordt gezocht en

nieuwe partijen, waaronder uit de telecommarkt,

treden toe tot de digitale televisiemarkt. Enkele

interessante ontwikkelingen in 2011 die het ver-

melden waard zijn: 

Ziggo en HBO lanceren Nederlands filmkanaal

(augustus 2011)

Kabelmaatschappij Ziggo en de amerikaanse tele-

visieproducent HBo bereiden samen de lancering

van een Nederlands filmkanaal voor. De nieuwe

Nederlandse televisiedienst zal gelanceerd worden

onder het HBo merk en zal onder andere HBo Go

bevatten: een dienst waarmee klanten ook op

andere schermen behalve hun TV kunnen kijken,

zoals een tablet.

Pathé start Video On Demand (augustus 2011)

Bioscoopketen pathé zal Video on Demand diensten

gaan aanbieden. Het bedrijf wil films buiten de bios-

coop beschikbaar gaan stellen. onder de noemer

“pathé Thuis” wil de bioscoopketen de mogelijkheid

bieden om films thuis te bekijken via HDTV, compu-

ters, mobiele telefoons en tablets. Momenteel onder-

handelt pathé met TV aanbieders en filmdistribu-

teurs om pathé Thuis te kunnen realiseren. Circa

vier maanden na de bioscooprelease bij pathé zul-

len films thuis te zien zijn via verkoop (voor circa 

€ 14,50) en verhuur (voor circa € 5,00). pathé streeft

er naar om binnen een paar jaar op een download

aantal van 3 miljoen per jaar te zitten.

KPN komt met Interactieve TV Online voor 

iPad of laptop (augustus 2011)

Vanaf 15 september introduceert KpN Interactieve

TV online. Hiermee kunnen klanten overal live naar

de twintig meeste populaire televisiezenders kijken

op een laptop, pc of ipad. 

414 digiTAle TV SPOT TV J A ARRAPPORT 2011



ook kunnen er films bekeken worden uit de Video -

theek Thuis, deze kunnen ook worden ingepland

voor later. Met het opnemen pakket kunnen KpN

klanten onderweg opnames inplannen voor thuis. 

KPN mag voorlopig het kabelbedrijf Caiway niet

overnemen (augustus 2011)

Toezichthouder NMa vreest dat KpN te veel macht

krijgt in het verzorgingsgebied van Caiway. Het

kabelbedrijf (143.000 klanten) is actief in het westen

van het land en behoort met het Zeeuwse Delta

(150.000 klanten) tot de groten onder de kleine

kabelaanbieders, na marktleiders UpC en Ziggo.

KpN krijgt hierdoor voorlopig geen mogelijkheid

om actief te worden op de kabelmarkt.

Ziggo verkleint analoge pakket om digitale

pakket te stimuleren (juli 2011)

Ziggo schroeft het analoge pakket terug van 30 naar

25 zenders, waardoor zenders als CNN, BBC, BBC

World, ZDF en WDr niet meer analoog te ontvan-

gen zijn. Dit stuitte op verzet bij klanten van Ziggo

en leidde tot kamervragen aan minister Marja van

Bijsterveldt van Media. De minister oordeelde dat

Ziggo zich houdt aan de Mediawet van 2008, zolang

Ziggo het analoge standaardpakket niet kleiner wil

maken dan het wettelijke minimum van 15 televi-

siezenders. De Mediawet verplicht kabelbedrijven

tot analoge en/of digitale doorgifte van de belang-

rijkste Nederlandse en Vlaamse publieke zenders.

Volledige omschakeling naar digitale doorgifte is

volgens de minister eveneens mogelijk. 

Google koopt Motorola Mobility (augustus 2011)

In augustus 2011 maakte Google bekend Motorola

Mobility te hebben overgenomen. Met deze over-

name krijgt Google toegang tot miljoenen ameri -

kaanse huishoudens. Motorola Mobility is namelijk

de op-een-na grootste producent van settop boxen

in de VS. Google krijgt op die manier grip op de pro-

ductie en de firmware van deze settop boxen.

Google lanceert Google TV in het Verenigd

Koninkrijk in 2012 (augustus 2011)

ondanks de moeizame introductie van Google TV in

de Verenigde Staten in 2010, is Google vast van plan

om Google TV in het Verenigd Koninkrijk te lance-

ren. In de VS zijn het vooral de grote zenders als

CBS, aBC en NBC die toegang tot hun kanalen via

de Google box blokkeren. of dergelijke blokkades 

door de Engelse zenders worden opgeworpen is

onbekend.

Met Ziggo app live TV kijken op iPhone en iPod

(december 2011)

Via de Ziggo TV app 2.0 kan de gebruiker de tien

best bekeken Nederlandse zenders live bekijken op

een ipad, iphone 3GS of 4(S) en recente ipods Touch.

De app is gratis, maar om live tv te kunnen kijken,

moet de gebruiker beschikken over internet van

Ziggo. De app beschikt ook over een tv-gids met

informatie over 160 zenders en biedt tevens tele -

visienieuws. ook UpC is van plan om met een der-

gelijke app op de markt te komen. Zie hoofdstuk 8

voor meer informatie over dit initiatief van Ziggo.

4.4 SKO digitaal

Door de snelle groei in de ontvangst van digitale

televisie is er een duidelijke behoefte aan kijk -

cijfers van de digitale, vaak thematische zenders

ontstaan. Bij het rapporteren van de kijkcijfers van

een groot aantal digitale zenders speelt fragmenta-

tie een belangrijke rol. De kijkdichtheid van deze

zenders met relatief kleine kijkdichtheden vallen

vaak buiten de betrouwbaarheidsmarges en zijn

dus niet op dezelfde manier te meten en te rappor-

teren als de grote, reguliere zenders.

SKo startte daarom in mei 2008 een pilot met 39

digitale kanalen om vast te kunnen stellen of deze

betrouwbaar te meten zijn via audio zenderidenti-

ficatie technieken en of ze in het kijkonderzoek

kunnen worden opgenomen. Dit leidde tot de ont-

wikkeling van een nieuw toetsingscriterium voor

de rapportage van bereikscijfers. Hierdoor is het

mogelijk geworden om op zenderniveau betrouw-

baar te rapporteren, zonder het digitale deel van

het televisiepanel disproportioneel te vergroten. 

SKo rapporteert standaard alleen over het gemid-

deld aantal kijkers (uitgedrukt in een percentage

en in absolute aantallen). In het geval van SKo

Digitaal zenders rapporteert SKo alleen over het

cumulatieve bereik per dag, week of per maand.

Tabel 4.3 toont het gemiddeld dag-, week- en

maandbereik van de SKo Digitaal zenders in 2011.
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Tabel 4.3  gemiddeld dag-, week- en maandbereik zenders 
SKO digitaal 2011

Totaal zenders 78,8 95,8 98,4 78,9 95,8 98,5

Totdig 15,2 41,2 66,4 12,2 35,3 61,7

101 TV 0,8 3,6 10,4 0,8 3,5 9,4

13th Street 1,9 7,3 16,8 1,4 5,1 11,7

192TV 0,7 3,4 - - - -

24Kitchen 1,9 7,4 17,1 - - -

Best 24 * 2,2 6,4 * 1,9 5,6

car channel - - - * 1,0 3,0

cartoon Network 0,9 3,3 8,3 0,8 2,9 7,6

com.cent.Family 0,7 2,9 7,0 0,8 3,3 7,7

comedy central extra 0,8 3,5 4,2 - - -

consumenten 24 * 1,8 5,5 * 1,5 4,8

cultura 24 * 1,8 6,1 * 1,2 4,2

discovery world 0,6 2,7 7,1 * 2,2 5,6

discoveryScience 0,6 2,8 6,7 0,7 2,7 6,2

e! 0,6 2,8 7,1 * 1,7 4,5

eredivisie live 1 1,9 6,8 14,4 1,4 4,9 10,4

eredivisie live 2 0,5 2,6 6,5 * 1,5 4,0

eredivisie live 3 * 0,7 2,2 * 0,6 1,9

Fan TV - - - * * 1,2

Foxlife 0,7 3,2 8,5 * 2,2 6,4

geschiedenis 24 * 1,8 5,3 * 1,3 3,8

hallmark 0,5 2,4 6,7 0,6 2,8 6,9

het gesprek - - - 1,0 5,1 14,4

holland doc 24 * 2,0 5,9 * 1,5 4,8

humor TV 24 0,9 4,1 10,2 0,9 4,3 10,6

investigation discovery 0,7 2,7 6,5 0,6 2,8 7,0

JimJam * - - * 1,4 4,1

Journaal 24 1,5 6,2 14,8 1,0 4,8 13,5

misdaadnet 0,6 2,0 4,8 * 1,8 4,2

mTV Brand New * 1,1 3,3 * 0,8 2,5

mTV live hd * 1,7 5,7 - - -

mTV music 24 * 1,9 5,8 - - -

Ngc wild 0,6 2,8 7,1 0,7 2,8 6,8

Nick hits * 2,3 6,8 * 1,9 5,5

Nick Jr. 0,9 3,5 8,5 0,9 3,3 7,8

Nick Toons * 1,1 3,3 * 1,0 3,3

Nostalgienet 0,7 3,2 8,4 0,5 2,5 6,3

OuT TV * 1,9 6,0 - - -

Politiek 24 * 1,8 5,5 * 1,4 4,6

RTl crime 1,3 5,9 14,5 - - -

RTl lounge 0,9 3,9 9,8 0,8 3,7 9,6

Secret 24 2,0 6,9 14,8 - - -

Spirit 24 * 1,2 4,0 * 1,0 3,1

Sport1 gOlF * 1,4 4,1 * 1,1 3,4

2011 2010
Zender Dag Week Maand Dag Week Maand
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> Vervolg Tabel 4.3  gemiddeld dag-, week- en maandbereik 
zenders SKO digitaal 2011

Sport1 liVe 1,0 3,6 8,4 

Sterren 24 0,8 3,3 8,9 

Syfy universal 0,9 3,4 7,9 

TmF dance * 1,4 4,2 

TmF Nl * 2,5 7,2 

TmF Pure * 1,2 3,7 

Vh-1 0,6 3,0 8,7 

Vh-1 classic * 2,4 7,2 

Xite * 2,0 6,2 

zappelin/zapp 24 * 1,5 4,6 

zone Reality * - - 

Bron: SKo 2011

2011 2010
Zender Dag Week Maand Dag Week Maand



4.5 glasvezel in Nederland

Hoewel de digitalisering gestaag toeneemt, zal een

grootschalige uitrol van het glasvezelnetwerk voor

echte revolutie kunnen zorgen. Een van de belang-

rijkste voordelen van een aansluiting op glasvezel-

netwerk is de enorme snelheid. Via glasvezel

wordt informatie verspreid met de hoogste snel-

heid die mogelijk is: de snelheid van het licht. 

Een ander voordeel is dat deze snelheid niet alleen

wordt gebuikt om informatie (tekst, beeld, geluid)

te ontvangen, maar ook om zelf te versturen.

Glasvezel opent de weg voor het doorgeven van

HD-televisie, films, video's, games, muziek, radio,

telefonie en razendsnel internet. Bovendien is de

capaciteit van glasvezel vrijwel onbeperkt. Zelfs

als de hele buurt tegelijk van het netwerk gebruik

maakt, is er geen vertraging of vermindering van

kwaliteit.

Communicatie via glasvezel gebeurt door

middel van licht. Het licht schijnt aan de ene

kant in de doorzichtige glasvezel, waarna het

licht zich razend snel door het kabeltje ver-

plaatst. Aan de andere kant vangt een detec-

tor het licht weer op. Door het laserlicht

supersnel aan en uit te schakelen, kunnen

digitale gegevens worden doorgegeven. 

Het is vergelijkbaar met het seinen van een

boodschap in het donker door middel van een

zaklantaarn en morsecode, waarbij een serie

van punten en strepen de informatie vormt. 

De snelheid van aan- en uitschakelen van

licht bepaalt de snelheid van de informatie-

overdracht.

Glasvezel is al in diverse plaatsen in Nederland

beschikbaar, daar waar het nog niet beschikbaar 

is zijn in een aantal gevallen al initiatieven door

buurtbewoners zelf opgezet om providers te 

vragen hen voorrang te geven bij het aansluiten.

Tot april 2011 heeft reggefiber onder de merknaam

‘Glashart’ in Nederland glasvezel uitgerold. Vanaf

april startten alle nieuwe glasvezelprojecten onder

de nieuwe merknaam reggefiber. KpN heeft een

minderheidsbelang van 41% in reggefiber. Er is

een duidelijker rolverdeling tussen de glasvezel-

partners KpN en reggefiber: KpN levert de glas -

vezeldiensten terwijl reggefiber zich volledig kan

focussen op zijn kernactiviteiten: de aanleg van

glasvezelnetwerken die openstaan voor derden.

Zoals al eerder gemeld, werd in augustus 2011

bekend dat Vodafone diensten gaat aanbieden

over het glasvezelnetwerk van reggefiber.

Vodafone vindt glasvezel erg belangrijk voor het

leveren van zijn diensten aan consumenten. Voor

reggefiber betekent deze nieuwe toetreder een

belangrijke impuls voor het succes van glasvezel.

De penetratie van het aantal glasvezelaansluitin-

gen neemt toe, maar heeft nog een lange weg te

gaan in vergelijking met de aantallen van bij -

voorbeeld de kabel. Medio 2011 waren er 768.000

woningen/bedrijven aangesloten op glasvezel, ten

opzichte van 658.000 een half jaar eerder. Dat blijkt

uit cijfers van reggefiber. Het bereik van glasvezel

steeg in het derde kwartaal van 2011 naar 844.000

huishoudens. Het aantal actieve aansluitingen

loopt daar echter ver op achter. Medio 2011 hebben

215.000 adressen een actieve verbinding op het

glasvezelnetwerk van reggefiber. KpN sluit circa

2.000 klanten per week aan op zijn glasvezeldien-

sten. oorspronkelijk was het doel om eind 2015

alle huishoudens in Nederland op het glasvezel -

netwerk te krijgen, die ambitie lijkt inmiddels ver

achterhaald.
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Glasvezel in Nederland (bron: Google)



PROGRAMMATRENDS EN
TRENDS IN SCHEDULING
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Net als in voorgaande jaren geeft Klapper 

Com municatie aan welke trends en thema’s 

in genres en programmering te herkennen zijn

op de Nederlandse televisie in de periode juli

2010-augustus 2011. Dit hoofdstuk is verdeeld

in twee delen. Het eerste deel beschrijft de 

programmatrends. Het tweede deel gaat 

in op de trends in programma scheduling. In

welk tijdvak en met welke (herhaal)frequentie

worden programma’s gepositioneerd in het uit-

zendschema? Ook dat is aan trends onderhevig.

De bijdrage is van Charles Vaneker (eigenaar

van Klapper Communicatie en consultant bij

KlapperCom Consultancy) en Agnes Dijker 

(consultant bij KlapperCom Consul tancy).

Binnenkort verschijnt er een boek van hun

hand dat is gewijd aan tv-trends en tv-sponso-

ring In dit boek “Naar een origineel idee van

over tv-trends, tv-formats, tv-sponsoring” (Otto

Cramwinckel Uitgever Amsterdam) beschrijven

de auteurs waar tv-programma’s oorspronke-

lijk vandaan komen en hoe bepaalde genres

worden doorontwikkeld.

5.1 Programmatrends

Down, klein, oud of gek 

Nederland heeft er even op moeten wachten – in de

VS, Groot-Brittannië en Vlaanderen was het al een

trend – maar er  worden tegenwoordig regelmatig

programma’s uitgezonden waarin bijzondere men-

sen met handicaps, rare tics, etc. centraal staan. Het

is niet bedoeld om medelijden mee te hebben.

Integendeel, als je niet uitkijkt houden 

ze jou voor de gek! Een taboe wordt langzaam door-

broken.

Down: Upside Down (Eo) Downistie in DWDD

(Vara) Down met Johnny (Veronica)

Klein: Little people big world, Little couple (Net5)

oud: Benidorm bastards (rTL4)

Gek: Freak like me, Van de gekke, Je zal het maar

hebben (BNN).

Confrontainment

In meerdere programma’s wordt uitdrukkelijk de

confrontatie opgezocht. Dit sluit aan bij de verzake-

lijking in de samenleving. De confrontatie gebeurt

niet in harde reality programma’s, maar onder

begeleiding en met een verhaal. Slachtoffers wor-

den geconfronteerd met daders, rijk en arm komen

elkaar tegen, jongeren confronteren hun ouders en

elkaar, en tegenpolen zitten dagen op gescheept

met elkaar.

Confrontatie met dader: De confrontatie (NCrV)

Gepest (rTL4) overtreders (SBS6) operation repo:

payback time (rTL7)

Confrontatie met jongeren: Uit de kast, 

over de streep (Kro)

Confrontatie met tegenstelling: Beauty&The

beast (Net5) Naaste familie (Kro) How the other

half live, Superdik-Superdun (rTL4).

Handicap formats

Niet alleen gehandicapten zelf zijn een trend op

TV. Er zijn in het afgelopen seizoen meerdere

shows uitgezonden waarin ‘handicaps’ juist

bewust zijn toegevoegd. als leedvermaak om de

uitdaging zwaarder en griezeliger te maken, of als

intensiviteit om andere zintuigen te versterken,

zoals de ‘blind audition’ in The voice of Holland. 

Handicap: Face it (Veronica) The pain 

game (rTL5)

Blind: Dating in the dark (rTL5) Total Blackout

(Veronica) The voice of Holland (rTL4).

Macho talk

Steeds meer seksespecifieke programma’s verschij-

nen op televisie. Zo worden op de Nederlandse TV

meerdere mannen praatprogramma’s uitgezonden,

waarin het gaat over onderwerpen als sport,

auto’s, vrouwen. Na de ‘metroman’ krijgt de ‘echte

man’ weer een plaats in tv-programma’s zoals in

het Mannen Liberation Front (M!LF) en moeten

mannen ook gewoon kunnen praten over vrou-

wen zoals in de kroeg.

Macho talk in entertainment shows: M!LF, 

Top Gear (Veronica)

Macho talk in talkshows: Zij is van mij (Vpro)

Voetbal International, Tour du Jour (rTL7). 

Girl’s stories

Naast de mannen in praatprogramma’s, komen de

vrouwen op TV vooral in docusoaps naar voren,

waarin ze worden gevolgd door de camera. De aan-

dacht voor vrouwen (apart) was in het buitenland

Scandinavië en Spanje - al eerder te zien, maar

Nederland lijkt nu ook om.
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rijke vrouwen: Fortuinlijke vrouwen (rTL4)

Nederlandse Hollywood vrouwen (Net5)

Carrière vrouwen: Modemeisjes met een missie

(rTL5) Mijn geheime missie (rTL4)

Survival vrouwen: Echte meisjes in de jungle

(rTL5)

Criminele vrouwen: Moordvrouwen (Net5). 

Cultuurschok

Het verschil in culturen heeft al een aantal jaar uit-

gebreid aandacht op televisie en is in de loop der

tijd alleen maar toegenomen. Nu worden ook meer

kinderen geconfronteerd met eventuele cultuurs-

hocks als ze met hun ouders drie weken in een

ander land moeten zien te leven of als ze zelf rui-

len met een leeftijdsgenoot. Het zijn voornamelijk

human-interest programma’s waarin het gaat om

het menselijk verhaal, het dagelijks leven en de

liefde in de clash van verschillende culturen.

Cultuurshock ontwikkelingsland: Hier slapen

jullie (Kro) Bestemming onbekend (Eo) Blood

sweat & luxuries (BNN)

Cultuurshock met Nederland: puberruil Z@pp

(Kro) Veerboot naar Holland (Vara) Groeten

terug (SBS6) 

Cultuurshock met liefde: Liefs uit (Kro)

Vakantieliefdes, Grenzeloos verliefd (Net5). 

Reizen met een missie

reizen met een missie en naar niet alledaagse

bestemmingen heeft een belangrijke plaats inge-

nomen op de Nederlandse televisie. De travel-

trends zijn dan ook: het reizen naar locaties die

worden afgeraden, het reizen voor een beter kli-

maat en lange reizen over grote gebieden.

reizen met een missie: Going South, Zee zout &

zeilen (aVro) Dwars door de Diaspora (Jo)

pelgrimscode (Eo) 

Gevaarlijke reizen: reisadvies negatief (Kro),

Lauren verslaat (Veronica) How to stay alive

(BNN) 

Continentaal reizen: oostwaarts, De weg naar

het avondland, In Turkije (Vpro) We zijn er

bijna (MaX).
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De doktor als mens

reality programma’s over dokterspraktijken en

ziekenhuizen zijn al jaren te zien op de vaste

weekdag tijdsloten op Nederland 1 (19:25-20:00 uur)

en op SBS6 (20:00-20:30 uur). Echter, in de afgelopen

periode hebben zowel Nederland 1 als SBS6 dit

vaste tijdslot op sommige dagen ingewisseld voor

andersoortige programma’s. En op uitzenddagen

waar de ‘doktersreality’ nog wel te zien is, wordt

het langzamerhand ingenomen door meer bijzon-

dere dokters- en ziekenhuispraktijken waar de

dokter meer als mens wordt getoond. Dit sluit aan

bij de trend dat er steeds meer openheid en trans-

parantie komt m.b.t. mensen in de zorg. 

Dokters buiten Nederland: Dokters aan de Costa

(MaX) De vakantiedokter (aVro)

Dokters op straat: De straatdokter (Eo)

Ziekenhuis: De echte co-assistent (aVro)

operatie Live (MaX) Medisch specialist als dok-

ter en mens (rTL4).

5.2 Trends in scheduling

Double, tri en marathon 

Kreeg vorig jaar de double-bill programmering 

(het plaatsen van twee afleveringen van hetzelfde

programma achter elkaar) vaste voet in het Neder -

landse televisielandschap, afgelopen periode intro-

duceerde de zenders ook de tri-bill (drie episodes

achter elkaar) en de marathonprogrammering van

fictieseries (de gehele serie achter elkaar). Nieuw is

dat de double-bill programmering nu ook voor-

komt bij non-fictie programma’s.

Double-bill non-fictie: De pfaffs (rTL4) Extreme

home makeover (Net5) Top Gear (Veronica)

Genânte ziektes (rTL5)

Double-bill fictie: House (SBS6) Medium, rizzoli

& Isles (Net5) Glee, Modern family (rTL5)

Tri-bill fictie: CSI (rTL4) Two and a half men,

Criminal minds (Veronica) The event (rTL5)

Marathon: annie M.G. (Vara/NTr) Big Bang

Theory (Veronica).

Blockbuster

De blockbuster is in Nederland gewoon geworden;

op alle zenders worden non-fictie programma’s

uitgezonden met een tijdslot van negentig 

minuten of langer. Bij de publieke zenders veelal

thema-uitzendingen, bij de commerciële zenders

veelal talentenshows. Maar nieuw zijn de praat-

programma’s over sport, die langer worden, zoals

Voetbal International dat tweemaal per week (elk

negentig minuten) wordt uitgezonden op rTL7,

evenals Tour du Jour dagelijks in juli 2011.

Swap programmering

afgelopen jaar zijn door publieke zenders dezelfde

programma’s uitgezonden op verschillende zen-

ders. Dit valt op, aangezien elke zender een eigen

profiel heeft. De ruil gebeurt voornamelijk

tussenNederland 1 en Nederland 3, zoals Evenblij

met (Vara), De beste zangers van Nederland, Jan

Smit de zomer voorbij, Te land ter zee en in de

lucht (TroS), Nu we er toch zijn (BNN) en ER (Kro).

Maar Nederland 2 en Nederland 3 wisselen ook

programma’s uit, zoals Sterren op het doek (MaX)

en Profiel (Kro). 

Dual channel programmering

Vaak was het afgelopen jaren zo dat Nederlandse

versies van buitenlands formats werden uitgezon-

den op een commerciële zender waarop ook het

oorspronkelijke format (ondertiteld) te zien was. 

In de periode 2010-2011 echter verschijnen Neder -

landse versies van formats op concurrerende zen-

ders. De Nederlandse versie De bachelor wordt 

uitgezonden op rTL4 terwijl de oorspronkelijke

versie The bachelor op Net5 te zien is, en Under -

cover Boss USA wordt uitgezonden op rTL4 maar

Undercover Boss NL verschijnt op Veronica. En tus-

sen commerciële en publieke zenders gebeurt het

ook; de Nederlandse comedy show Zie ze vliegen

wordt op rTL4 uitgezonden, terwijl het oorspron-

kelijk Britse Come fly with me (Vpro) op Neder -

land 3 te zien is een dag later, en dan precies

dezelfde aflevering. 
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TV IN EUROPA



Nederlanders behoren met 191 minuten per dag

tot de middenmoot (zoals in hoofdstuk 3 is gemeld

hebben Nederlanders ook in 2011 gemiddeld 191

minuten per dag televisie gekeken). Landen waar

relatief weinig wordt gekeken zijn: Noorwegen,

Finland, Wit-rusland, Zweden, oostenrijk,

Luxemburg en Zwitserland.

In de tabel 6.1 wordt een overzicht gegeven van de

Europese markt voor wat betreft het bezit van tele-

visieapparatuur een aanverwante zaken. Een paar

Europese kengetallen:

In meer dan 97% van alle 310 miljoen huishou-

dens in Europa staat minstens één televisie -

toestel. In vier landen (Cyprus, Luxemburg,

Noorwegen en Zweden) beschikt elk huis -

houden over een televisietoestel.

Bijna 60% van alle Europese huishoudens heeft

een flat screen televisie.

ongeveer 50% beschikt over een HDTV.

Driekwart van alle huishoudens in Europa heeft

een DVD- speler of –recorder. Het aantal Blu-ray

spelers groeit aanzienlijk.

56% heeft een breedband internet verbinding.

De Nederlandse televisiemarkt krijgt meer

reliëf als je de internationale cijfers als refe-

rentiekader gebruikt. In dit hoofdstuk kijken

we naar die Europese markt. Een markt van 

310 miljoen huishoudens waarin de kijktijd 

nog altijd groeit. Na een beschrijving van de

Europese kijktijd en het bezit van audio -

visuele apparatuur in Europese huishoudens,

volgt een paragraaf over de Europese media -

bestedingen op televisie en in andere media.

We kijken in die laatste paragraaf ook even

over de Europese grenzen.

6.1 Televisie in europa

In 2010 keek men in Europa gemiddeld 226 minuten

per persoon televisie. Dat is een stijging van 6 minu-

ten per dag  ten opzichte van 2009. Inwoners van

Servië kijken gemiddeld het langst: 316 minuten per

dag, gevolgd door de Macedoniërs met 293 minuten

per dag en de Hongaren met 284 minuten per dag. 
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Tabel 6.1  Populatie en bezit audiovisuele middelen

Oostenrijk 8.214 3.567 98,0% 3.495 74,9% 3,1% 8,6%

wit-Rusland 9.613 3.716 95,6% 3.561 n.a. n.a. n.a.

België 10.423 4.999 98,2% 4.909 77,1% 23,8% 2,7%

Bulgarije 7.149 2.922 98,7% 3.030 n.a. 0,0% n.a.

Kroatië 4.487 1.477 99,3% 1.440 58,1% 0,0% 0,3%

cyprus  803 277 100,0% 261 n.a. 0,0% n.a.

Tjechië 10.202 4.149 98,2% 4.473 62,9% 0,4% 0,7%

denemarken 5.516 2.573 97,0% 2.532 92,2% 17,9% 4,8%

estland 1.291 549 97,1% 573 n.a. 4,8% n.a.

Finland 5.255 2.487 90,0% 2.356 57,9% 16,4% 2,6%

Frankrijk 64.768 26.733 98,5% 26.332 77,9% 9,8% 3,9%

duitsland 82.283 40.188 95,8% 35.860 75,1% 12,9% 3,4%

griekenland 10.750 3.780 98,0% 3.639 54,8% 1,2% 4,9%

hongarije 9.992 4.079 97,5% 3.977 59,0% 2,0% 2,4%

ierland 4.623 1.653 96,4% 1.521 97,7% 4,8% 3,3%

italië 58.091 24.641 97,5% 23.111 95,7% 2,3% 2,2%

letland 2.218 889 96,3% 821 n.a. 10,5% n.a.

litouwen 3.545 1.357 98,7% 1.256 n.a. 0,1% n.a.

luxemburg 2.502 172 100,0% 172 n.a. n.a. n.a.

macedonië 2.072 564 98,7% 510 n.a. 0,0% n.a.

Nederland 16.783 7.386 98,7% 7.290 90,0% 2,6% 7,6%

Noorwegen 4.676 2.171 100,0% 2.140 89,8% 19,2% 9,6%

Polen 38.464 14.388 96,6% 14.239 47,4% 0,8% 2,7%

Portugal 10.736 3.651 99,3% 3.810 86,5% 29,5% 2,3%

Roemenië 21.959 7.320 97,2% 6.938 n.a. 0,6% n.a.

Rusland 139.390 52.561 99,0% 48.803 69,5% 0,0% 0,2%

Servië 7.345 2.464 97,6% 2.441 n.a. 0,5% n.a.

Slowakije 5.470 1.757 99,3% 2.193 n.a. 5,3% n.a.

Slovenië 2.003 747 98,8% 690 n.a. 8,8% n.a.

Spanje 46.506 16.743 95,7% 16.020 79,1% 2,1% 2,6%

zweden 9.074 4.670 100,0% 4.490 84,0% 7,6% 5,4%

zwitserland 7.623 3.399 92,1% 3.131 11,0% 19,0% 2,0%

Turkije 77.804 17.553 99,0% 16.474 n.a. 0,8% n.a.

Oekraïne 62.348 17.063 97,6% 16.654 n.a. 0,4% n.a.

Verenigd Koninkrijk 45.416 27.100 96,7% 26.200 91,8% 55,4% 8,4%

Totaal europa 797.394 309.745 97,5% 295.342 76,1% 9,5% 3,3%

Totaal eu 482.036 208.777 97,1% 200.188 78,9% 13,3% 4,1%

Land Populatie Huishoudens TV in HH DVD speler/re- DVR Blue-ray
(x 1.000) (x 1.000) TV in HH (x 1.000) corder in TVHH in TVHH spelerin TVHH
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> Vervolg Tabel 6.1  Populatie en bezit audiovisuele middelen

Oostenrijk 63,3% 9,8% 76,4% 144,1% 52,7%

wit-Rusland n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

België 64,6% 56,2% 71,6% 121,5% 64,3%

Bulgarije 9,1% 22,0% 36,2% n.a. 33,3%

Kroatië 43,7% 25,7% 67,0% 136,7% 42,0%

cyprus  55,6% 31,9% 60,9% n.a. 51,2%

Tjechië 42,8% 36,6% 57,6% 135,6% 59,8%

denemarken 63,3% 51,0% 89,0% 139,7% 73,3%

estland 41,8% 33,7% 68,2% n.a. 52,8%

Finland 59,7% 51,8% 80,5% 157,1% 57,1%

Frankrijk 63,5% 55,0% 66,8% 93,6% 64,4%

duitsland 48,2% 38,8% 79,2% 140,7% 56,7%

griekenland 55,1% 38,7% 49,0% 155,9% 44,7%

hongarije 41,4% 34,2% 65,3% 114,5% 53,2%

ierland 63,9% 55,3% 76,2% 131,8% 56,5%

italië 58,5% 45,3% 56,5% 158,6% 48,7%

letland 32,0% 23,2% 63,3% n.a. 50,6%

litouwen 37,0% 21,2% 57,4% n.a. 55,5%

luxemburg n.a. n.a. 88,0% >100,0% 82,0%

macedonië 28,4% 21,2% n.a. n.a. n.a.

Nederland 67,3% 58,5% 92,0% 124,5% 72,1%

Noorwegen 63,9% 51,5% 89,0% 124,5% 76,0%

Polen 43,9% 37,1% 59,5% 116,5% 35,5%

Portugal 45,6% 32,2% 59,0% 162,9% 49,2%

Roemenië 37,6% 21,3% 43,9% n.a. 33,4%

Rusland 23,0% 5,9% 39,0% 153,7% 24,5%

Servië 38,6% 21,7% n.a. n.a. n.a.

Slowakije 45,5% 39,5% 73,2% 109,6% 33,2%

Slovenië 47,5% 41,4% 70,3% 89,5% 60,2%

Spanje 65,8% 53,9% 67,9% 119,9% 52,6%

zweden 63,6% 54,9% 85,3% 136,3% 63,3%

zwitserland 64,0% 47,0% 85,3% 121,1% 72,6%

Turkije 21,1% 15,3% 35,2% 84,9% 33,2%

Oekraïne 23,9% 18,7% n.a. n.a. n.a.

Verenigd Koninkrijk 78,4% 69,0% 79,9% 129,2% 67,1%

Totaal europa 42,7% 33,2% 62,1% 129,0% 48,8%

Totaal eu 54,6% 45,5% 69,4% 129,0% 55,6%

Bron: rTL Group

Land TV flatscreen Mobiele telefoon Internet breedband 
in TVHH HDTV in TVHH PC in HH (% van populatie) verbinding in HH
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6.1 meer advertentiebudget naar TV

De Europese bestedingen voor televisiereclame

laten net als de kijktijd een positieve ontwikkeling

zien. Na een periode van terugval in 2008 en 2009

zit televisiereclame weer in de lift. In West-Europa

stegen de advertentieinkomsten op televisie met

8% ten opzichte van 2009. In Midden- en oost-

Europa stegen de inkomsten zelfs met 10%.

Toegegeven, het groeicijfer is gebaseerd op het jaar

2009 waarin de advertentiemarkt een dramatisch

dieptepunt kende. Maar

een belangrijke constate-

ring is dat de groei van de

televisiebestedingen in

2010 groter is dan het eco-

nomische herstel in de verschillende landen en de

toename het hoogste is van alle mediumtypen. 

Met andere woorden: televisiereclame doet het

meer dan uitstekend en adverteerders hebben

volop vertrouwen in het medium televisie.

Belangrijke drivers voor groei zijn de stijgende

kijkcijfers (ondanks of misschien wel dankzij de

opkomst van nieuwe media), nieuwe technische

ontwikkelingen (zoals DVr’s, connected TV, multi-

ple screens, 3D TV) en wetgeving die meer ruimte

biedt voor de inzet van non-spot advertising.

Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk

zijn dusdanig sterk hersteld in 2010 dat ze alweer

op het niveau van voor de crisis in 2008 zitten.

Hoe zijn de ontwikkelingen in 2011? op het

moment waarop dit SpoT Jaarverslag wordt

geschreven, zijn de internationale cijfers van de

eerste twee kwartalen van 2011 bekend.

In het eerste kwartaal van 2011 is in Europa sprake

van een stijging ten opzichte van het eerste kwar-

taal van 2010. Volgens Nielsen een stijging van

8,9%. Het tweede kwartaal van 2011 is ook beter

dan het tweede kwartaal van 2010, maar de groei is

minder groot: 5,7% naar $127 miljard. 

De mediabestedingen aan 'Fast Moving Consumer

Goods' (FMCG), de laatste jaren aantoonbaar 

reces siebestendig, daalden in Europa en Noord-

amerika. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door

de aanhoudende daling van de bestedingen aan

dagbladen in deze regio's als gevolg van hernieuw -

de onzekerheid over de internationale economi-

sche situatie en de verwachte terughoudendheid

in consumentenuitgaven, aldus Nielsen.
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Televisiereclame
doet het meer dan

uitstekend

grafiek 6.2  TV advertentie inkomsten per land (relatieve groei  t.o.v. een jaar eerder)
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De bestedingen van FMCG'ers noteerden de laagste

kwartaalgroei sinds het eerste kwartaal van 2009.

Internationaal bedroeg de groei 4% bij een daling

van 3,6% in Europa en 3,0% in Noord-amerika.

De categorie die het meest geraakt is tijdens de

recessie in 2009, 'Kleding en accessoires', was in

het tweede kwartaal van 2011 de categorie met de

grootste groei. Wereldwijd stegen de bestedingen

met 17,9%. Dit kwam voornamelijk door een groei

van 27,9% in asia pacific en 39,8% groei in China.

De bestedingen in West-Europa zaten met -0,3%

nagenoeg op hetzelfde niveau als het tweede

kwartaal in 2010, zeven van de twaalf markten rap-

porteerden dalingen.

De mediabestedingen in de VS, de grootste markt

ter wereld, en in Duitsland, de grootste economie

in Europa, namen beide toe met 3,1% in het

tweede kwartaal van 2011.

adverteerders bleven voorzichtig temidden van

het onzekere economische en politieke klimaat,

gevolgd door de 'arabische Lente'.

Wereldwijd is Egypte (-51,7%) het hardst getroffen

in het tweede kwartaal van 2011 ten opzichte van

dezelfde periode een jaar eerder. andere dubbel -

cijferige dalingen werden gerapporteerd in Turkije

(-12,9%), Taiwan (-11%) evenals de Zuid-Europese

landen Spanje (-12,6%) en Griekenland (-13,7%).

Terwijl radio het grootste groeipercentage

noteerde van alle traditionele mediatypen in het

tweede kwartaal (8,2%), ging het grootste gedeelte

naar televisie. Van elke $ 100 die besteed werd aan

media, ging in de eerste zes maanden van 2011 $ 65

naar televisie. In dezelfde periode een jaar eerder

was dit $ 63,70.
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TV-APPARATUUR 



De televisiemarkt is uiteraard gebaat bij

gezonde verkoopcijfers van televisietoestel-

len en aanverwante apparatuur. In dit hoofd-

stuk zoomen we in op de retailmarkt van 

consumentenelektronica en kijken we naar 

de penetratie van TV-apparatuur in de Neder -

landse huishoudens.

7.1 dalende verkoopaantallen TV's, maar

stijging mobiele devices en 3d-TV

2010 was een recordjaar voor wat betreft het 

verkochte aantal TV-toestellen. In 2010 zijn er

meer televisietoestellen verkocht dan ooit. Het

volume steeg van 1.870.000 stuks in 2009 naar

1.930.000 in 2010, een stijging van 3% (bron: GfK).

Helaas zet die stijgende lijn niet door in 2011. GfK

retail and Technology voorspelt voor 2011 een

daling van 9,2 procent in de verkoop van LCD en

LED-televisies ten opzichte van 2010 (definitieve

cijfers zijn nog niet bekend). ook het percentage

verkochte plasma-televisies neemt af met 21,6%

ten opzichte van een jaar eerder. Het totale markt-

volume van televisietoestellen neemt af van 1,9

miljoen in 2010 naar 1,8 miljoen in 2011.

De voorspellingen voor 2012 zijn eveneens 

on gunstig vanwege de economische tegenwind.

Licht puntjes in 2012 zijn twee grote evenementen:

de olympische Spelen en het EK voetbal. Zoals

bekend zijn grote (sport)evenementen over het

algemeen aanjagers voor vernieuwingen en voor

de aankoop van nieuwe TV-apparatuur. Het is

alleen de vraag of het consumentenvertrouwen

voldoende groot is om te investeren in nieuwe

apparatuur. Dat is vooralsnog koffiedik kijken.

Vrijwel alle Nederlanders beschikken thuis over

een televisietoestel: in 98% van alle huishoudens

staat er een. De helft van de huishoudens beschikt

over twee of meer televisietoestellen. Gemiddeld

staan er 1,7 televisietoestellen in een huishouden

(bron: SKo).

grafiek 7.1 aantal verkochte televisietoestellen per jaar (x 1000) 
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De penetratie van platte televisietoestellen is

inmiddels boven de 100% uitgekomen, wat aan-

geeft dat gemiddeld in elk huishouden (in de

woonkamer) een platte TV staat. Met name de 

vervangingsvraag van de consument die een 

TV-toestel wil hebben met de laatste nieuwtjes,

zoals 3D- of connected-TV, wordt belangrijk.

Consumen ten kopen overigens steeds vaker een

nieuwe televisie. Gemiddeld om de drie tot vier

jaar wordt het toestel vervangen.

Welke trends zijn verder zichtbaar?

Het marktaandeel van Full-HD televisies stijgt

aanzienlijk ten koste van HD-ready toestellen.

De opvolgers van Full-HD staan al klaar: UD-TV

(ultra definition) of 4K en 8K, systemen waar

ook bioscopen al vaak gebruik van maken.

De consument kiest steeds vaker voor grotere

beeldschermen (40 inch en groter), mede gesti-

muleerd door ontwikkelingen op het gebied

van connected-TV. Een split screen waarmee je

zowel kunt TV kijken als internetten is dan erg

handig. 

De verkoop van 3D-TV zit duidelijk in de lift. 

In 2010 werden 41.000 3D-TV's verkocht, naar

verwachting komt het aantal in 2011 uit op

255.000 stuks. In 2013 verwacht men dat in één

op de vier huishoudens een 3D-TV staat.

Het totale aantal 3D-brillen dat in 2011 is ver-

kocht, bedraagt circa 70.000 voor een gemid-

delde prijs van € 90,-. Bij 32% van de verkochte

3D-TV's worden een of meerdere 3D-brillen 

automatisch meeverkocht. 
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In 2011 zijn meer dan 4,2 miljoen smartphones,

tablets en portable gaming devices verkocht. 

Dit zorgt ook voor een boost aan opties, apps en

toepassingen.

De vraag naar docking stations is enorm

gegroeid. In 2011 goed voor een groei van 22%

ten opzichte van 2010. Met een docking station

kan een verbinding worden gemaakt tussen

verschillende apparaten, meestal draadloos. 

Het docking station kan ook als oplader funge-

ren. De enorme groei in de verkoop van docking

stations heeft ook een positief effect op de 

verkoop van aanverwante apparatuur, zoals

versterkers, luidsprekers en ontvangers.

Een nieuwe ontwikkeling is de oLED-televisie.

oLED is gebaseerd op de techniek van de LED-

lamp. Het voordeel is dat de televisieschermen

flinterdun zijn en dat de beeldkwaliteit superi-

eur mag worden genoemd. Snelle bewegingen

op het beeldscherm blijven haarscherp, kleuren

zijn vol en contrastrijken het energieverbruik

van de oLED-TV is laag. op de CES toonden

Samsung en LG hun eerste oLED-TV's; 55 inch

groot en 4 milimeter dik. Naar verwachting

komen de eerste schermen nog deze zomer op

de Nederlandse markt.

In 2011 werden 610.000 Connected-TV's verkocht.

Gemiddeld betaalde men € 961,- voor een

Connected-TV toestel.

Het aantal bezitters van een tablet is per decem-

ber 2011 gestegen tot 1,7 miljoen Nederlanders.

In de tweede helft van 2011 zijn er bijna één

miljoen tabletbezitters bij gekomen. Zie ook

hoofdstuk 8 voor meer informatie over

Connected-TV en tablets.



7.2 Recorders en spelers

Het totaal aantal verkochte DVD/Blu-ray recorders

en spelers liep terug met 9%. In 2009 werden er

nog 1,07 miljoen stuks van verkocht, in 2010 zijn

dat er 977 duizend (bron: GfK retail). ook de omzet

daalde met 11%. Naast het kannibaliserende effect

van de verkoop van settop-boxen met ingebouwde

harddisk is er concurrentie gekomen van nieuwe

digitale mogelijk-

heden zoals het

bekijken van

Uitzending-/ rTL-/

SBS gemist via de

pC of TV. Daarnaast

groeit de markt

van de externe

harddisk zeer hard

(38% in volume). In

totaal zijn in 2010

1,6 miljoen harde schijven verkocht. Doordat er

steeds meer externe harde schijven met USB-aan-

sluiting zijn, zijn deze heel gemakkelijk aan de TV

te koppelen om zo programma’s op te nemen of af

te spelen. Naast de verkoop van externe harde

schijven verdubbelen de verkopen van media gate-

ways (streamen van video content van je pC naar

je TV) en NaS (Network attached Storage). In para-

graaf 8.1 lees je meer over deze toepassingen.

De verkoop van DVD-spelers daalt met 21% door de

komst van Blu-ray spelers. In 2010 werden er

319.000 DVD-spelers verkocht. De verkoop van

losse Blu-ray spelers komt uit op 184.000 spelers

op jaarbasis met een gemiddelde prijs van 198

euro. Daarnaast is een stijgende lijn in de verkoop

van Home Cinema Blu-ray spelers zichtbaar waar-

bij het totale volume 93.000 spelers betrof. De

gemiddelde prijs komt hier uit op 538 euro.

Het afgelopen jaar zijn er ook steeds meer Blu-ray

stand alone spelers en Home Cinema spelers met

internettoegang op de markt gebracht. Voor veel

consumenten is dit een relatief goedkope manier

om via TV een Internettoegang te hebben; goedko-

per dan de aanschaf van een nieuwe WEB-TV.

Wat staat er in de Nederlandse huishoudens aan

TV-apparatuur? op basis van recente cijfers uit de

Media Standaard Survey 2011 blijkt dat ruim een-

derde van alle huishouden beschikt over een hard-

disk recorder die is aangesloten op een TV. Meer

dan de helft beschikt over een DVD/Blu-ray speler,

maar het ziet ernaar uit dat dit apparaat terrein

moet afstaan aan de digitale ontvanger met hard-

disk. ook de analoge videorecorder verliest terrein.

In iets meer dan een kwart van de huishoudens

staat hij nog, maar het aantal slinkt met de dag.

In een kwart van de Nederlandse huishoudens

(26%) is een spelcomputer aangesloten op een 

televisietoestel.

De consument kiest duidelijk voor apparaten met

een opname-mogelijkheid. De penetratie van TV's

met ingebouwde harddisk recorders (2,8%) en de

penetratie van losse harddisk recorders (2,7%) zijn

echter klein. De opname-mogelijkheid wordt vooral

gezocht en gevonden in de digitale settop-box en in

de DVD/Blu-ray recorder (met/zonder harddisk).
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Welke ontwikkelingen zijn zichtbaar in de cijfers

van de Media Standaard Survey? De cijfers van het

eerste halfjaar van 2011 zijn afgezet tegen de 

cijfers van het tweede halfjaar. Dan blijkt dat het

aantal videorecorders afneemt (van 30,6% naar

27%) en dat DVD/Blu-ray spelers zonder opname-

mogelijkheid aandeel verliezen (van 60,5% naar

53,9%). Daarentegen neemt de penetratie van digi-

tale ontvangers met harddisk recorders toe van

12,8% naar 16% (voor alle toestellen). Voornoemde

groei maakt ook de omvang van "Totaal Harddisk

recorders" groter. Voor alle andere apparaten geldt

dat er geen significante verschillen zijn gevonden

tussen de eerste en de laatste zes maanden van

2011.

7.3 TV via de mobiel

De verwachting van GfK retail & Technology is dat

er in 2011 in totaal 3,2 miljoen smartphones wor-

den verkocht, tegen 2,7 miljoen gewone mobiele

telefoons. Dat zou betekenen dat er in 2011 voor

het eerst meer smartphones worden verkocht dan

gewone mobieltjes.

Volgens een onderzoek van Intomart GfK onder

personen van 13 jaar en ouder die gebruik maken

van internet (circa 12 miljoen mensen) bezit 45%

van hen een smartphone (peildatum: december

2011). Binnen de doelgroep 18-34 jarigen ligt dit

percentage zelfs op 69%. Samsung is hofleveran-

cier van smartphones (31%), HTC komt op de

tweede plaats (19%), gevolgd door de apple iphone

(18%). SpoT was overigens een van de opdracht -

gevers van dit onderzoek.

Hoewel het aantal verkochte smartphones stijgt

en daarmee ook de mogelijkheid om televisie te

kijken op een mobiele telefoon toeneemt, kijkt

slechts 10% van alle smartphone bezitters weleens

televisie via de mobiele telefoon. Desgevraagd

blijkt 31% video te kijken via de smartphone. Naar

verwachting zal de smartphone in toenemende

mate gebruikt gaan worden voor het bekijken van

video en televisieprogramma's. Het gemiddelde

schermformaat en de snelheid van streamen

nemen namelijk steeds meer toe.
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De smartphone zal steeds meer
gebruikt gaan worden voor het
bekijken van video en televisie-
programma's. Het schermformaat
en de snelheid van streamen

nemen steeds meer toe
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TV & INTERNET



De convergentie tussen TV en Internet is niet

meer te stuiten. Internetten op TV, TV kijken

op via internet op verschillende devices, het

kan al geruime tijd. Het brengt ook spanning

en onzekerheid met zich mee. De bedreigingen

van het bestaande bestel lijken net zo groot

als de kansen. Duidelijk is dat niets bij het

oude zal blijven en misschien is dat maar goed

ook. De ontwikkelingen op het gebied van TV

en Internet geven in elk geval voldoende aan-

leiding om een apart hoofdstuk te wijden aan

connected-TV, TV-content kijken via internet

en de opmars van second screen.

8.1 connected-TV groeit gestaag

GfK retail verwacht dat binnen drie jaar de helft

van alle huishoudens over een "connected-TV"

beschikt; een TV-toestel aangesloten op het inter-

net (ook wel WEB-TV genoemd). De echte groei -

spurt moet kennelijk nog komen, want uit cijfers

van de Media Standaard Survey blijkt dat op dit

moment nog slechts 8% van de huishoudens 

internettoegang heeft via het televisietoestel. 

Dat betekent één op de twaalf huishoudens.

In 2011 werden 610.000 Connected-TV's verkocht.

Gemiddeld betaalde men € 961,- voor een

Connected-TV toestel (bron: GfK retail).

In Nederland zijn op dit moment diverse aan -

bieders van TV's met internet. panasonic, Sony,

Samsung, LG en philips verkopen zogeheten Smart

TV’s. De TV’s dragen elk hun eigen merknaam:

‘panasonic Viera Connect’, ‘Sony Bravia Internet’,

‘Samsung Smart TV’, 'philips Net TV’, 'LG Smart TV’.

Het is overigens niet zo dat internet via de TV 

al leen mogelijk is door middel van een Connected-

TV-toestel. Zo is het mogelijk om internettoegang

te hebben via een daartoe uitgeruste Blu-ray 

speler. In hoofdstuk 7 is al beschreven dat deze

Blu-ray spelers erg populair zijn, omdat de consu-

ment voor een relatief laag bedrag internet op het

televisiescherm kan ontvangen.

Consumenten kunnen ook kiezen uit diverse

mogelijkheden om de verschillende toepassingen

via één scherm te laten samenkomen, zoals een

media gateway (streamen van content van de pC

naar de TV) of een NaS (Network attached Storage,

een harde schijf die verbinding heeft met het

draadloze thuisnetwerk). Een NaS biedt toegang

tot alle apparaten die in het netwerk hangen zoals

een pC, digitale camera, laptop, game console of

een smartphone. Via Wifi of internetkabel zijn

deze producten in staat met elkaar te communice-

ren. Groot voordeel is dat men heel gemakkelijk

allerlei foto’s, filmpjes en muziek kan uitwisselen

tussen verschillende apparaten.

Zo presenteerde Liberty Global in september 2011

zijn hybride settop box Horizon op de IBC 2011, 

's werelds grootste vakbeurs voor de televisie-

industrie. Liberty Global spreekt van een ‘elegant

media- en entertainmentplatform voor thuis, dat

naadloos (digitale) televisie, persoonlijke content

en web based content integreert’. Gebruikers kun-

nen content bekijken op meerdere schermen en

apparaten in huis. Bij Horizon vormt een computer

het ‘multimediahart’ van het huis. Deze multi -

media gateway creëert een draadloos netwerk dat

de TV verbindt met apparaten zoals computers,

tablets en smartphones. De TV-interface gebruikt

3D-graphics en beelden om content tot leven te

wekken en om te navigeren. De zoek- en aanbeve-

lingsfuncties bieden klanten toegang tot persoon-

lijk beeld- en geluidsmateriaal (foto's, muziek,

films, etc.) dat thuis op andere apparaten of in de

cloud is opgeslagen. 

Liberty Global voert momenteel in amsterdam

praktijktests uit en zal later dit jaar met consu-

mententests beginnen. De commerciële lancering

staat gepland voor het eerste kwartaal van 2012 

bij UpC in Nederland. 
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8.2 Oneindige mogelijkheden, maar gaat de

consument ze ook gebruiken?

De verwachtingen ten aanzien van het gebruik

van connected-TV lopen uiteen. De mogelijkheden

lijken oneindig, zoals interactiviteit, video-on-

demand, internetten op het televisiescherm, 

skypen, apps downloa-

den en gebruiken. De

potentiële pull-factor die

consumenten in handen

krijgen, is dan ook

enorm. Maar zal men er

ook gebruik van maken? Er zijn ook geluiden dat

de push-component van lineair televisie kijken,

gewoon lekker op de bank televisie kijken, nog

groter is. Mensen willen vermaakt worden, zich

kunnen ontspannen, en daar leent de televisie

zich bij uitstek voor. 

Uit onderzoek van Deloitte en GfK, maar ook uit

het TBo van SpoT, blijkt dat vooral internetten een

veelgenoemde nevenactiviteit is als men TV kijkt.

online shoppen is dan één van de meest favoriete

bezigheden

De grote vraag is dus in hoeverre de mogelijkhe-

den van connected-TV door consumenten gebruikt

gaan worden. Het ligt niet voor de hand dat de TV

als een pC wordt gebruikt. De afstand tot het

scherm maakt het lezen van teksten niet makke-

lijk, navigeren op een scherm is lastig(er) omdat

een muis niet gebruikt kan worden. Bovendien, TV

wordt veelal door meerdere personen tegelijker-

tijd gebruikt. Wanneer iemand op het TV-scherm

wil internetten, dan moet de rest gedwongen mee-

surfen.

Het is goed mogelijk dat de aanvullende

interactieve diensten die zenders in toe -

nemende mate aanbieden, vooral gebruikt

gaan worden via het second screen. op een

tablet die is aangesloten op internet of via

een smartphone kan men dan TV-gerelateerde

diensten afnemen. De TV-beleving verandert dan

van passief naar (inter)actief en dat biedt kansen

voor nieuwe formats, maar ook voor kapitalisatie-

mogelijkheden van en via televisiekanalen. Een

mooi en bekend voorbeeld is The Voice of Holland

waarbij de kijker kon meestemmen via een speci-

aal ontworpen app die via smartphone of tablet

kon worden gebruikt. De interactie-mogelijkheden

werden zo op hetzelfde moment, real-time, maar

via een ander platform aangeboden. De betrokken-

heid van de kijker bij het programma groeide aan-

zienlijk. 

Steeds meer programma's worden voorzien van

aanvullende diensten via het second screen, waar-

bij ook sociale media zoals Facebook, Twitter en

Hyves een belangrijke rol spelen.

De interactie tussen pro-
gramma en kijker zal door
de inzet van het second

screen toenemen
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Lancering innovatieve app Remotely.tv

Remotely.tv lanceert een nieuwe dienst die

aanvullende informatie over televisie-uitzen-

dingen automatisch naar een tweede scherm

stuurt. Via automatische koppelingen ziet de

gebruiker direct extra info, tweets en apps

voor alle programma's van Nederlandse 

tv-zenders. In de technologie van Remotely 

is een algoritme opgenomen die relevante

tweets selecteert om uitzendingen nog 

interessanter te maken. 

Civolution lanceert techniek om second

screen te activeren

Civolution heeft een techniek ontwikkeld 

op basis van ‘watermarking’ waarmee een

onhoorbaar signaal wordt meegegeven aan

televisieprogramma's. Dit signaal activeert

een app op een smartphone of tablet en zorgt

op die manier dat er interactie ontstaat tus-

sen kijker en televisieprogramma. De app

moet wel eerst worden gedownload. Deze 

toepassing is uiteraard erg interessant voor

programmamakers en adverteerders om 

consumenten actief te kunnen benaderen 

via het televisiescherm.

Eredivisie Live ook op tweede scherm

Om aan de wensen van haar klanten tegemoet

te komen, introduceert Eredivisie Live binnen-

kort een applicatie voor het tweede scherm.

Deze gratis app is beschikbaar op smart -

phones en tablets. Gebruikers van deze appa-

raten kunnen tijdens wedstrijden statistieken

bekijken via de app. Daarnaast is het mogelijk

om na wedstrijden interviews via de tweede

scherm applicatie te kijken. Doelpunten en

live beelden zullen niet beschikbaar worden

gesteld via de app. 

Internet en TV sluiten elkaar dus niet uit, maar 

vullen elkaar aan. Door de aansluiting op internet

wordt televisie interactief en crossmediaal. Televi -

sie wordt vooral passief gebruikt, tablets en smart-

phones nodigen juist uit tot actief gebruik. De ver-

schillende schermen vullen elkaar aan en raken

steeds meer met elkaar verbonden en verweven.

Uit onderzoek in de UK blijkt dat men Connected-

TV gebruikt voor het lezen van berichten op Face -

book. Voor het zelf plaatsen van een bericht op

Facebook gebruikt men een smartphone of Tablet.

Connected-TV blijkt volgens het onderzoek vooral

voor catch up TV te worden gebruikt.

Het is duidelijk dat het televisiescherm een steeds

prominentere positie krijgt binnen het huishouden.

Het televisiescherm is immers in toenemende mate

het platform waarop alles samenkomt: TV-program-

ma’s, muziek, games, ebooks, foto’s en video’s,

office documenten, streaming radio, sociale 

contacten, bankzaken, productaanbiedingen. 

8.3 Aantal bezitters van een tablet 

explosief gestegen

Het aantal bezitters van een tablet is per december

2011 gestegen tot 1,7 miljoen Nederlanders (14%

van de internetpopulatie). In de tweede helft van

2011 zijn er bijna een miljoen tabletbezitters bijge-

komen. In juni 2011 waren 725.000 personen in het

bezit van een tablet (6% van de internettende

bevolking). Dat blijkt uit cijfers van Intomart GfK

("Trends in Digitale Media"). Volgens het onder-

zoeksbureau hebben nog eens 1,7 miljoen Neder -

landers de intentie om een tablet aan te schaffen.

Kijken we naar de ipad, de meest verkochte tablet

van dit moment (4 van de 5 verkochte tablets is een

ipad), dan bestaat het profiel van de ipad-bezitter

uit hoog opgeleiden tussen de 35 en 49 jaar. opval -

lend is dat er weining onderscheid is tussen man

en vrouw. De tablet is dus geen "toy for boys".

De tablet wordt door de meeste bezitters dagelijks

gebruikt. De tablet wordt vaak gedeeld met ande-

ren in het gezin: gemiddeld heeft een tablet 2,3

gebruikers.
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Video is een grote trekker voor online verkeer, dat

geldt ook voor de tablet. 45% van de tabletgebrui-

kers kijkt video via

de tablet. 34% geeft

aan televisie te kij-

ken.  "Youtube", "NU

HD" en “Uitzending

gemist” zijn de meest gedownloade apps op de

tablet, volgens het onderzoek van Intomart GfK.

8.4 TV programma’s bekijken via internet

nog vooral via Pc en laptop

Van alle Nederlandse internetgebruikers kijkt 35%

weleens een TV-programma via de laptop, bijvoor-

beeld via Uitzending Gemist. Van alle Nederlan -

ders met internet kijkt 5% via een tablet naar een

TV-programma.

De opkomst van het aanbod van KpN, Ziggo en

UpC om live TV te kijken via internet op mobiele

devices zullen naar verwachting voor een storm-

achtige ontwikkeling gaan zorgen in het komende

jaar. Ziggo introduceerde een vernieuwde gratis

app waarmee internetklanten live televisie kun-

nen kijken. Gebruikers kunnen op hun ipad via

Ziggo TV 2.0 programma's en films op tien Neder -

landse zenders kosteloos en live bekijken in 'bijna

HD-kwaliteit'. Zo kijken gebruikers televisie waar

en wanneer zij dat willen. Via de app kan ook de

tv-gids worden geraadpleegd en kunnen er meldin-

gen worden ingesteld die waarschuwen als een

programma of speelfilm begint. Het einddoel van

Ziggo is om televisie en Video on Demand geschikt

te maken voor elk soort scherm. Ziggo werkt

momenteel aan een vergelijkbare applicatie die

geschikt is voor de iphone.

KpN was overigens de eerste die live televisie op

een tweede scherm aanbood. Met Interactieve TV

online kijken KpN klanten gratis televisie op hun

tablet. Naar verwachting komt UpC ook met een-

zelfde soort dienst. 
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gebruikte toepassing
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Het grootste deel van de TV-programma’s die online

worden bekeken, worden thuis bekeken. In het

geval van de laptop en pC is dat 95%. De tablet

wordt al wat vaker ook buitenshuis gebruikt om TV-

programma’s te bekijken. 22% van de TV-kijkers op

de tablet, doen dit ook onderweg. Wat dat betreft is

smartphone nog mobieler. Van de smartphone TV-

kijkers kijkt maar liefst 48% ook onderweg naar TV.
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grafiek 8.2  Kijkt weleens TV programma’s op online device (personen 13+)
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grafiek 8.3  Bezit online devices
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TV-content kan worden onderverdeeld in lineaire

en niet-lineaire content. onder lineaire content

verstaan we (onderdelen) van TV-programma's die

rechtstreeks ('live') worden geconsumeerd. Niet-

lineaire content

bestaat uit (delen

van) programma's

die op een ander

moment dan het

tijdstip van uitzenden worden bekeken. Uit het

onderzoek "Moving pictures" van SKo (2011) blijkt

dat 90% van alle televisiecontent via het televisie-

scherm wordt bekeken. Dit percentage ligt op 98%

als het gaat om (delen van) lineaire televisiepro-

gramma's. De overige 2% lineaire televisieprogram-

ma's wordt bekeken via de computer (laptop of

pC). Niet-lineaire TV-programma's bekijkt men

vaker via de computer. 20% van het totaal aantal

kijkminuten naar niet-lineaire TV-programma's

zijn besteed achter de computer.

SKo constateert op basis van het onderzoek "Mo -

ving pictures" dat 9% van de totale TV-tijd via de

computer wordt bekeken (doelgroep: internetters

13+). Het gebruik van de smartphone of tablet voor

het kijken naar TV-content is nog nagenoeg nihil.

Het televisiescherm is favoriet voor het kijken

naar gemiste programma's. Maar de computer

speelt ook hierbij een grote rol: 30% van alle kijk-

tijd naar gemiste programma's besteden respon-

denten uit het Moving pictures onderzoek achter

de computer. Via een smartphone of tablet kijkt

men nauwelijks naar gemiste programma's, slechts

3% van de totale kijktijd.

8.5 Nederlandse omroepen starten test

met hbbTV

Steeds meer omroepen maken gebruik van HbbTV.

Naar verwachting gaat deze interactieve dienst

Europa veroveren. Zeker 20 leden van de European

Broadcast Union bieden in

2012 HbbTV diensten aan. In

meerdere landen, waaronder

Duitsland, is HbbTV al volledig

beschikbaar voor televisiekij-

kers. In Nederland zijn de

publieke omroep en kabelbe-

drijven nu met een test gestart. SBS Nederland

heeft ook plannen om HbbTV te gaan aanbieden.

HbbTV is de afkorting van Hybride Broadcast

Broadband TV. De hybride dienst vult traditionele

televisie aan met interactieve mogelijkheden. 
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grafiek 8.4  locatie waar online TV-programma's worden bekenen, naar device.
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Als HbbTV samengaat met
een retourverbinding via
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De televisiekijker kan bijvoorbeeld actief meedoen

aan discussieprogramma's door zijn mening te 

ventileren in een enquête via de rode knop op de

afstandsbediening. Daarnaast kan men vanaf het

televisiescherm direct lezen wat er op Twitter over

een uitgezonden programma gezegd wordt. als

HbbTV samengaat met een retourverbinding via

internet is er nog meer interactiviteit mogelijk,

zoals het bekijken van video's met achtergrondin-

formatie van televisie-uitzendingen. In 2012 brengt

Samsung als een van de eersten in Nederland tele-

visies op de markt die zijn voorzien van HbbTV-

ondersteuning.

8.6 google TV

In 2012 komt Google TV definitief naar Europa.

Sony presenteerde tijdens gadgetbeurs CES in Las

Vegas een Blu-ray en netwerkmediaspeler met

Google TV die ook in Europa verkocht zullen 

worden.

Tv-kijkers kunnen via Google TV gemakkelijk een

zoekmachine raadplegen en bijvoorbeeld YouTube-

video's kijken. ook is het mogelijk om spelletjes te

spelen of om actief te zijn op een sociaal netwerk

op de televisie. Google wil Google TV ook gebruiken

om haar eigen kanalen naar de kijker te brengen.

Hiertoe is voor honderden miljoenen aan TV-rech-

ten vastgelegd.  

Google TV werd in oktober 2010 al gelanceerd in de

Verenigde Staten. De netwerkmediaspeler NSZ-GS7

(voor circa 200 euro) en Blu-ray Disc-speler NSZ-Gp9

(voor circa 300 euro) worden in de zomer van 2012

uitgebracht in Europa. Sony heeft bevestigd dat de

producten ook naar Nederland komen. De appara-

ten zijn via een HDMI-aansluiting te koppelen aan

een TV waarna de software van Google TV beschik-

baar is. Het is dus niet nodig om een speciale tele-

visie te kopen. Google TV is een platform dat TV en

internet met elkaar verbindt.

Zo zijn speciale applicaties te gebruiken, kunnen

klanten over het internet browsen en films strea-

men uit online videotheken.

Met de netwerkmediaspeler GS7 kunnen gebrui-

kers overigens ook TV kijken en internetten tegelij-

kertijd dankzij een techniek die Sony 'picture in

picture' heeft genoemd. De Gp9 Blu-ray-speler is de

eerste in zijn soort uitgerust met Google TV. Het

apparaat kan hetzelfde als de netwerkmediaspeler

en is daarnaast uitgerust met een disclezer.
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SPOT



Stichting ter Promotie en Optimalisatie van

Televisiereclame (SPOT) is het Nederlandse

marketingcentrum voor televisiereclame.

SPOT, opgericht in 1995, heeft als belangrijkste

taak om mediabureaus en adverteerders te

informeren en te inspireren over wat het

medium TV voor hen kan betekenen. Daar -

naast heeft SPOT als doel innovaties te initië-

ren om zo het medium TV voortdurend binnen

het gezichtsveld te houden van adverterend

Nederland. 

SpoT voert ook een actief public affairs beleid; 

ze voert lobby namens de zenders op een breed

gebied van aan reclame gerelateerde onderwerpen.

Dit doet zij

samen met een

aantal specialis-

ten van de zen-

ders en met de

Vereniging van Commu nicatieadviesbureaus (VEa)

en de bond van adverteerders (BVa), allen vertegen-

woordigd in de Stichting Centrum voor Merk en

Communicatie (CMC).

In de mediabranche, en in de televisiebranche in

het bijzonder,  wordt veel onderzoek gedaan naar

de consumptie van media. De rol van SpoT is

zowel gericht op het zelf uitvoeren van onderzoek,

waarvan het Tijdbestedingsonderzoek toonaange-

vend is, als het  bieden van inzicht in alle rele-

vante en beschikbare onderzoeken uit Nederland

en daarbuiten. op deze manier willen wij onze

kennis graag met branchegenoten delen. 

Michel van der Voort is directeur van SpoT,  Betty

Westera ondersteunt hem daarbij.  Daarnaast is

een aantal freelancers op projectbasis voor SpoT

werkzaam. SpoT bestaat verder uit een Bestuur,

een Technische Commissie en een Commissie

public affairs. alle commissies hebben leden die

afkomstig zijn van de participanten, -de zenders-

die in SpoT vertegenwoordigd zijn. 
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De ambitie van SPOT is om
adverteerders te helpen
het beste uit TV te halen



Bestuursleden van SPOT

Ton rozestraten (rTL), Voorzitter

peter Vertregt (SBS), penningmeester

arian Buurman (STEr)

rogier van de paverd (VIaCoM)

allard ruyl (Discovery)

Michel van der Voort (SpoT)

Betty Westera (SpoT)

Leden Technische Commissie van SPOT

Nynke rolf (rTL)

Dorine ale (SBS)

Marieke van Echtelt (STEr)

Frank Bakker  (VIaCoM)

Martijn Held (Discovery)

Michel van der Voort (SpoT)

Leden Public Affairs Commissie van SPOT

Sabine van aken (STEr)

Marjolein van der Linden (rTL)

arjo Kramer (SBS)

Bram Husken (VIaCoM)

Jan Schinkelshoek (CMC)

Michel van der Voort (SpoT)

Participanten

Ster 

rTL Nederland

SBS Broadcasting

Viacom

Discovery Networks

FoX Channels

Disney Channel

orN

Sport1

Eredivisie Live

aT5

Eurosport
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