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Voorwoord

TV heeft een grote waarde, ook in economisch zware tijden. Veel adverteerders stellen

besparingen op hun TV-budgetten zo lang mogelijk uit. Liever kiest men ervoor om te 

snijden in andere posten. want TV is belangrijk, niet alleen voor adverteerders, maar 

ook voor consumenten. Ook op dat front is goed nieuws te melden: de gemiddelde kijktijd

is in 2012 gestegen, met maar liefst vijf minuten per dag. dat is een forse groei.

in 1996 hebben de Verenigde naties 21 november uitgeroepen tot “world Television day”.

een dag die ook in nederland centraal stond om de waarde(n) van TV als medium, inclusief

haar verschillende sociale rollen, extra onder de aandacht te brengen. dan besef je dat TV

meer is dan alleen een scherm waarop programma’s worden bekeken. TV verbindt mensen,

informeert en onderwijst, is een venster naar de wereld en een pijler onder de vrijheid van

meningsuiting en culturele diversiteit. TV zorgt voor een gevoel van eenheid, ook in de

huiskamer.

Voornoemde versterkt mijn beeld van de blijvende kracht van TV. Ook in een tijd waarin

“second screens” in toenemende mate worden gebruikt tijdens TV-kijken. Consumenten

ontdekken meer en meer de toegevoegde waarde van de convergentie tussen TV en 

internet. de hardware is geen belemmering meer, maar een randvoorwaarde die ervoor

zorgt dat kijkers probleemloos kunnen switchen tussen TV (op het centrale TV-scherm) 

en internet (via het tweede scherm). Op het tweede scherm kan men dan op het individu 

afgestemde diensten afnemen, zoals een persoonlijke ePg en de mogelijkheid om met

elkaar te praten over TV-programma’s via social media. Of exclusief toegang krijgen tot

additionele TV-content. dit zal het TV-kijken verrijken en alle spelers in de markt stimu -

leren om meer relevante informatie aan te bieden aan de TV kijker.

in dit TV-Jaarrapport 2012 zetten wij alle actuele cijfers, inzichten en ontwikkelingen op

een rij. hopelijk zorgt het voor veel inspiratie.

ik wens je veel leesplezier.

Michel van der Voort

Directeur SPOT
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In 1996 hebben de Verenigde Naties 21 november

uitgeroepen tot “World Television Day”. De Euro -

pese TV-zenders hebben deze dag aangegrepen

om de waarde(n) van TV als medium, inclusief

haar verschillende sociale rollen, extra onder de

aandacht te brengen. Een van de belangrijkste

boodschappen van de World Televison Day-cam-

pagne is dat TV de aanjager is van de multime-

diale wereld van morgen. TV vindt zichzelf voort-

durend opnieuw uit, juist omdat het anticipeert

op en zich aanpast aan maatschappelijke behoef-

ten en gewoonten.

Een andere setting, maar in de kern hetzelfde

Hoewel wij sterk geloven in de kracht van TV, 

veranderen de tijden uiteraard wel. Vormt dat

geen bedrei ging voor het voortbestaan van TV? 

Het antwoord op deze vraag is: “Nee”. De setting

waarin TV wordt geke ken verandert weliswaar,

maar in de kern draait het nog steeds om spraak-

makende content op het (eerste) TV-scherm.

Met een steeds groter wordend online video 

aanbod en met de opkomst van tablets en smart -

phones, neemt het aantal mediagebruiks momen -

ten in een rap tempo toe. De TV-zenders zitten

bovenop deze ontwikkelingen en steken veel

energie en budget in het anticiperen op deze

nieuwe mogelijkheden. Bijvoorbeeld door het

ontwikkelen van online video applicaties en ook

door het veiligstellen van de internet-rechten,

waardoor ze de succesvolle TV-programma’s ook

online kunnen aanbieden.

Ondanks de toename van het aantal gebruiks -

mo men ten van online video is er nog altijd een

sterke behoefte om samen TV te kijken. Hierbij

wordt tot op heden het aanbod door de TV-zen-

ders overzich telijk en lineair aan geboden in een

herkenbare programmering. Voor de TV-kijker

schept dit duidelijkheid en overzichtelijkheid.

Het versterkt bovendien de onderlinge binding

van TV-kijkers. Het is een bekend gege ven dat het

gevoel van samen kijken en er samen over praten

tot verbinding leidt, een belangrijke sociale

waarde van TV-kijken. Ook onder jongeren.
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Inleiding

LAng LeVe TV!
In 2012 is de gemiddelde kijktijd in Nederland toegenomen met maar liefst vijf minuten 

per dag. Dat is in totaal een toename van 30,5 uur per persoon per jaar. We kijken 25% van

de tijd dat we wakker zijn naar TV. Juist dit gegeven is voer voor discussies. “Deskundigen”

voorspellen al jaren een daling in de kijktijd als gevolg van andere manieren om je favo-

riete programma te kijken. SPOT heeft samen met Deloitte en Intomart GfK onderzoek

gedaan om te achterhalen wat TV zo’n ijzersterk medium maakt. De belangrijkste reden

waarom mensen zo veel TV-kijken is vanwege de dagelijkse stroom aan hoog kwalitatieve

content die tegelijkertijd voor de consument free to air beschikbaar is. Deze content is

divers en populair, aandachtvragend en ontspannend. En voldoende onderhoudend en

informatief zodat kijkers steeds blijven kijken. Naast de behoeftes aan ontspanning en

informatie voldoet TV aan nog een derde menselijke kernbehoefte: sociale interactie.



Tweede scherm als aanvulling

De belangrijkste reden voor het gebruik van een

tweede scherm voor TV-content is verklaarbaar.

Ten eerste is er een verlangen om samen tijd door

te brengen. TV-kijken is in veel huizen een van de

belangrijkste familie-activiteiten. Maar het is niet

altijd makkelijk om overeenstemming te bereiken

over wat er wordt gekeken. Dat kan met een twee -

de scherm worden verholpen. Een tweede argu-

ment betreft de mogelijkheid om specifieke frag-

menten van een TV-programma beter te kunnen

bekijken. Een Formule-1 race, bijvoorbeeld, wordt

vanuit vele camera-posities gefilmd. Voor second

screen gebruikers biedt het een ultieme TV-bele-

ving om aanvullend/tegelijkertijd beelden te kun-

nen bekijken vanuit een zelf te bepalen positie. 

Dat verrijkt het kijken.

In aansluiting op bovenstaande trekt Deloitte in

het rapport “Technology and TV, The continuation

of a beautiful friendship (2012)” in het hoofdstuk

“Traditional TV is not dead” de volgende conclusie:

“TV stelt ons in staat om te ontspannen, waar-

door een boeiende kijkervaring ontstaat die

interactiviteit mogelijk maakt, maar interactie

niet vereist. We bevinden ons weliswaar in een

internettijdperk, maar niet iedereen wil voort-

durend interactief zijn.”

Het tweede scherm bestaat bij de gratie van het eer-

ste scherm, waarop een gezamenlijke TV-beleving

mogelijk wordt gemaakt. Daar draait het om en

broadcasters spelen daarin een belangrijke rol. TV-

kijken wordt met meerdere schermen multidimen-

sionaal, rijker, spannender en vergroot de betrok-

kenheid van de TV-kijker bij het TV-programma. 

TV 2.0

TV-kijken zoals we dat nu kennen in haar sociale

context, al dan niet met een tweede scherm bij de

hand, zal in de komende jaren haar positie blijven

behouden. Betekent dit dat we rustig achterover

kunnen leunen en van onze successen kunnen

genieten? Zeker niet.

Het speelveld van de zenders beperkt zich allang

niet meer tot alleen het TV-toestel. De zenders 

stellen hun top-content in toenemende mate

beschikbaar op meerdere platforms en devices. 

Via de set-top-box, via de gemist-websites, apps op

mobiele devices, connected-TV’s of game consoles.

Deze verruiming van het aanbod van video con-

tent zal op haar beurt leiden tot een verruiming

van de consumptie van deze content door de kij-

kers. De zenders spelen hier op in door dit extra

bereik aan te bieden aan de adverteerdersmarkt

middels online video advertising.  Hiermee komt

zij tegemoet aan een groeiende wens van de ad -

verteerders om hun TV-campagnes te verlengen

met een campagne op de online video platforms. 

Juist om de lichtere TV-kijkers ook in voldoende

mate te kunnen bereiken.

SPOT zal zich samen met haar SKO partners PMA

en BVA in 2013 oriënteren op een goede techniek

om online video te meten. De ambitie van SKO is

dan ook om de markt in 2014 te kunnen voorzien

van bereikcijfers op persoonsniveau voor zowel

online content als online campagnes, ver gelijk -

baar met de wijze waarop SKO nu over TV rap -

porteert. 

Zo ontstaat wat SPOT betreft: “TV 2.0”, een optimale

convergentie van de mogelijkheden die zowel TV

als online aan kijkers en adverteerders kunnen

bie den. Een verbeterde versie van wat al goed was

en goed blijft.

Want laat dat duidelijk zijn: op welk platform 

dan ook, TV is en blijft een ijzersterk medium.

“Lang leve TV!”
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1.1 TV-bestedingen in Nederland net onder 

de 1 miljard

De netto TV-bestedingen zijn in 2012 gedaald met 5,4%

tot € 962 miljoen. Bijna € 846 miljoen werd uitgegeven

aan spot en meer dan € 116 miljoen aan non-spot. In

2011 kwam het netto bedrag nog boven de 1 miljard

euro uit, een “all time high”. Door de aanhoudende

recessie moet nu ook TV iets inleveren. De netto TV-

bestedingen aan spot daalden in 2012 met 5,9% t.o.v.

2011. Na twee jaar stijging hebben de recessie, de 

aanhoudende euro-crisis en het dalende consumen-

tenvertrouwen nu dan ook TV geraakt. De daling is

echter niet zo groot als in 2009; 2009 was een drama-

tisch dieptepunt voor alle mediumtypen.
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De aanhoudende economische recessie, maar ook de sportieve recessie in de vorm van 

een teleurstellend EK voetbal, hebben logischerwijs een duidelijke stempel gedrukt op 

de mediabestedingen in het jaar 2012. In deze dynamiek is de positie van TV in de media-

branche onverminderd krachtig gebleven. Daarover meer in het SPOT Jaarrapport 2012.

De aftrap van dit SPOT TV-Jaarrapport wordt uiteraard verzorgd door een hoofdstuk over 

de bestedingen in media en in TV en online video in het bijzonder. Allereerst worden de

mediabestedingen tot en met 2012 belicht. We kijken dan zowel naar de bestedingen in

spot, non-spot als online video advertising. Ook belichten wij de bestedingen in andere

mediumtypen. Daarna volgen cijfers over aantallen adverteerders, merken en commer cials.

Afgesloten wordt met een voorspelling over 2013. 
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Ook non-spot kende een lichte daling in de beste -

dingen. In 2012 werd 2% minder aan non-spot 

advertising uitgegeven dan in het jaar daarvoor. 

In totaal werd ruim € 116 miljoen aan non-spot

gespen deerd, € 2 miljoen minder dan in 2011. Non-

spot advertising reageert minder snel op (economi-

sche) trends, onder andere omdat non-spot projecten

vaak voor een langere periode worden vastgelegd.

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

de netto televisiebestedingen in 2012 vooral ont-

staan in de tweede helft van het afgelopen jaar.

De netto bestedingen zijn in de laatste twee kwar-

talen met 7,9% gedaald ten opzichte van dezelfde

periode in 2011 en kwamen uit op € 431 miljoen.

In de eerste helft van 2012 bedroegen de netto

bestedingen aan spot € 415 miljoen, een daling

van 3,7% ten opzichte van de eerste helft van 2011.

Zoals gesteld is de daling in televisiebestedingen

gaandeweg het jaar toegenomen. De conclusie die 

je daaruit kunt trekken is dat adverteerders het

besparen op TV-budgetten zolang mogelijk 

uit stellen.
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Verklaring voor de daling van de online video omzet

van de SPOT zenders ligt deels in een toename van

de concurrentie op deze markt met steeds meer aan-

bieders. Tegelijkertijd concentreren adverteerders in

economisch zwaarder weer hun media budgetten op

de media met bewezen resultaten, zoals TV, wat ten

kost gaat van jonge media als online video.

1.2 Online video bestedingen SPOT-zenders

In grafiek 1.5 wordt de omvang van de netto beste-

dingen in online video gepresenteerd zoals deze

door SPOT-zenders zijn geregistreerd in de afgelopen

jaren. Voor de goede orde: dit betreft dus niet de hele

markt van online video, maar alleen het deel van bij

SPOT aangesloten zenders. Gerelateerd aan de netto

omzet die deze zenders op het gebied van spot en

non-spot realiseren, is het aandeel van online video

zeer bescheiden te noemen. In totaal gaat het om

een bedrag van bijna € 9 miljoen in 2012. Dat is 20%

lager dan in 2011, waarin voor meer dan € 11 miljoen

werd besteed aan online video advertising op de

websites of content van SPOT-zenders. 

eerste kwartaal Tweede kwartaal derde kwartaal Vierde kwartaal

grafiek 1.4  netto televisie bestedingen aan spot vanaf 2009 per kwartaal (in miljoenen euro’s)
(Bron: SPOT)
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grafiek 1.5  netto bestedingen online video SPOT zenders (in miljoenen euro’s)
(Bron: SPOT)
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1.3 Mediabestedingen in Nederland
Het overzicht van de netto bestedingen voor alle

andere media in 2012 is op dit moment nog niet

voorhanden. Naar verwachting publiceert Nielsen

de netto-totaalbalans medio 2013. Wel kunnen we

terugblikken op de netto cijfers van de eerste helft

van 2012. Deze gegevens komen uit het halfjaar -

rapport "Netto Mediabestedingen 2012" van Nielsen. 

De netto mediabestedingen in Nederland zijn in het

eerste halfjaar van 2012 licht gedaald met 1,3% tot 

€ 1,93 miljard. 

TV voert nog altijd onbetwist de lijst aan met een

marktaandeel van 24,5%, weliswaar een half procent

minder marktaandeel dan in dezelfde periode in

2011. Internet laat een forse groei noteren, maar dat

gaat voor het grootste deel naar Search (+21,6%). Een

kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is dat

de omvang van de bestedingen in Search voor het

grootste gedeelte gebaseerd zijn op een inschatting

die Deloitte maakt van de Google-omzet. Verder kun-

nen we constateren dat de invoering van de nieuwe

cookie-wetgeving nog niet de impact heeft gehad op

de bestedingen zoals vooraf werd verwacht. 

Printmedia en dan met name dagbladen (-12,1%) en

hah-nieuwsbladen (-17,3%) laten een dramatische

terugval zien. De bestedingen van tijdschriften 

stabiliseren zich, wat verrassend genoemd mag

worden, maar vakbladen hebben het moeilijk 

(-5,4%). Radio (-5,5%) en bioscoopreclame (-7,7%)

dalen eveneens. TV is met 24,5% marktaandeel een

stabiele factor in een verder onrustige media-

branche. Internet groeit, en dan met name in het

segment van “Search”. Buitenreclame kent sinds de

introductie van het nieuwe bereiksonderzoek een

netto groei in de eerste helft van 2012 ten opzichte

van de eerste helft van 2011 (+8,2%). 
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TV is met 24,5% marktaandeel
een stabiele factor in een verder

onrustige mediabranche

Tabel 1.6  Mediabestedingen en aandeel eerste helft 2012 vs eerste helft 2011
(Bron: Nielsen)

bestedingen aandeel

1 st hJ 2011 1 st hJ 2012 % 1 st hJ 2011 1 st hJ 2012 %

dagbladen € 265 € 233 -12,1% 13,6 12,1 -10,9%

hah/nieuwsbladen € 254 € 210 -17,3% 13,0 10,9 -16,2%

tijdschriften € 127 € 126 -0,8% 6,5 6,5 0,5%

vakbladen € 111 € 105 -5,4% 5,7 5,4 -4,2%

TV € 489 € 472 -3,5% 25,0 24,5 -2,2%

radio € 109 € 103 -5,5% 5,6 5,3 -4,3%

bioscoop € 2.6 € 2.4 -7,7% 0,1 0,1 -6,5%

out of home € 85 € 92 8,2% 4,3 4,8 9,6%

online search € 255 € 310 21,6% 13,0 16,1 23,2%

online display € 159 € 170 6,9% 8,1 8,8 8,3%

online classified-directories-listings € 98 € 106 8,2% 5,0 5,5 9,6%

Totaal € 1.955 € 1.929 -1,3% 100,0 100,0 0,0%



In grafiek 1.7 worden de bruto bestedingen van

adverteerders uit diverse branches getoond. De

branche “Voedings- en genotmiddelen” is de grootste

besteder met € 659 miljoen, gevolgd door retailers

met € 552 miljoen. Daar waar de meeste branches

minder besteden ten opzichte van 2011, is de retail-

branche juist stabiel gebleven. Dat kan worden ver-

klaard door het opnieuw aangewakkerde offensief

van de verschillende retailketens; de “oorlog in het

schap” word ook via de media uitgevochten.

Een andere, opvallende sector is die van “Automo -

tive”. De groei in 2012 is voor een belangrijk deel toe

te schrijven aan diverse campagnes in de eerste

helft van 2012 die betrekking hadden op de zuinige

A-klasse met subsidie. Veel automerken grepen die

aanleiding aan om veel aanwezig te zijn in de media.
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grafiek 1.7  Ontwikkeling bruto bestedingen per branche; 2012 vs 2011 (in miljoenen euro’s)
(Bron: Nielsen)
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Wat leveren al die inspanningen van adverteerders

aan reclamezendtijd op? In tabel 1.9 wordt een over-

zicht gegeven van een aantal kengetallen. Bij elkaar

opgeteld is er voor 12.239 uur aan reclame uitgezon-

den op de Nederlandse TV-zenders, een daling van

3% en opzichte van vorig jaar. Non-spot advertising

is hier niet in meegerekend. In totaal zijn 9.802 ver-

schillende commercials vertoond, waarvan 8.854

(90%) nieuwe commercials. 

Ten opzichte van 2011 zijn er minder nieuwe 

commercials vertoond, wat toe te schrijven is aan

het economisch zware weer. Adverteerders ontwik-

kelen minder nieuwe campagnes en/of zetten

bestaande commercials langer in. De gemiddelde

spotlengte bedroeg 23,97 seconden, een fractie kor-

ter dan in 2011. Binnen de doelgroep 20-49 jarigen

zijn 1,3 miljoen GRP's gerealiseerd.
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Tabel 1.9  Reclamezendtijd en aantallen spots op de nederlandse TV
(Bron: SKO/Telmar)

2009 2010 2011 2012 Index 2012 
t.o.v. 2011

Aantal seconden 35.990.440 42.474.910 45.398.095 44.060.275 97

Aantal spots* 1.322.285 1.574.917 1.650.224 1.670.725 101

Spotlengte* 24,94 24,46 24,21 23,97 99

gRP's 20-49* 1.292.647 1.413.049 1.395.552 1.342.077 96

Aantal commercials 9.816 10.607 10.547 9.802 93

Aantal nieuwe commercials 8.922 9.640 9.630 8.854 92

* Twinspot wordt als één commercial geteld
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grafiek 1.8  Aantal adverteerders en merken op de nederlandse televisie
(Bron: SKO/Telmar)
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1.4 Adverteerders, merken en commercials

Het aantal adverteerders dat in 2012 het medium TV

inschakelde is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte

van 2011. In totaal hebben 1.016 adverteerders TV 

in hun mediamix opgenomen. Het aantal merken

waarvoor werd geadverteerd is in 2012 licht gedaald

naar 1.899 verschillende merken.

Het aantal adverteerders dat in 2012 op
TV adverteerde is vrijwel gelijk gebleven. 

In 2012 waren het 1.016



1.5 Verwachtingen voor 2013

Waar gaat het naartoe? Het is lastig te zeggen.

Sommigen beweren dat de recessie voorbij haar

dieptepunt is, maar dat de naweeën nog lang voel-

baar zijn. Een hoge werkeloosheid, extra bezuini-

gingen, de aanhoudende schuldencrisis, de verlaag -

de kredietwaardigheid van bepaalde landen, ban-

ken die ondersteund moeten worden, de twijfel in

sommige landen over lidmaatschap van de Euro -

pese Unie. Er zijn (te)veel factoren die voorspel -

lingen teniet kunnen doen.

Het CPB verwacht dat de Nederlandse economie

haar dieptepunt in 2012 beleefd heeft en dat het

Bruto Binnenlands Product (BBP) in 2013 met 0,5%

krimpt. In 2012 kromp het BBP nog met 1,0%. Het

begrotingstekort neemt volgens het CPB iets af 

van 3,8% BBP naar 3,3% in 2013. Tot en met 2017 

verwacht het CPB echter een gemiddelde groei 

van 1,5%, wat gezien de continue krimp in de

afgelopen periode goed nieuws is.

De TV-markt reageert altijd wat heftiger op een eco-

nomische ontwikkeling, zowel in dalende als een

stijgende markt (zie grafiek 1.10). Aangezien het CPB

een herstel verwacht in de komende jaren, mag ook

een herstel worden verwacht van de media-indus-

trie in het algemeen en van TV in het bijzonder. 

Mede op basis van eerste positieve signalen in 

het eerste kwartaal verwacht SPOT dat de TV-beste -

dingen in 2013 voorzichtig zullen aantrekken en dat

2013, ondanks het ontbreken van grote sportevene-

menten, afgesloten zal worden met een groei tussen

de 1% en 3%. Daarbij mogen we nog rekenen op een

boost in kijktijd en bestedingen als gevolg van de

inhul diging van Koning Willem-Alexander. 
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SPOT verwacht in 2013 een 
stabiele markt, met een klein herstel

in de tweede helft van het jaar
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2.1 SPOT onderzoekt

SPOT hecht veel belang aan goed onderzoek.

Gelukkig wordt er veel onderzocht, zowel in

Nederland als daarbuiten. SPOT wil alle relevante

inzichten verzamelen en verspreiden, onder andere

via de website en via presentaties. SPOT levert ver-

der een belangrijke bijdrage aan het Kijkonderzoek

in Nederland. Maar SPOT is ook initiator van tal van

onderzoeken die de kracht van TV, TV-reclame,

online video en online video advertising onderbou-

wen. In dit TV-Jaarrapport worden de belangrijkste

SPOT-onderzoeken op diverse plekken toegelicht. 

In deze paragraaf benoemen we ze alvast even kort.

Tijdbestedingsonderzoek (TBO) 2012

Dit is misschien wel het bekendste onderzoek van

SPOT. Een toonaangevend en uniek project dat sinds

2006 als standaard geldt voor inzichten in de tijd die

Nederlanders steken in verschillende activiteiten

gedurende de dag en in media in het bijzonder. In

hoofdstuk 3 van dit TV-Jaarrapport komen we hier

uitgebreid op terug. Na vier edities van TBO, draagt

SPOT het project over aan de vier media-JIC’s (STIR,

SKO, NLO en NOM) en SCP.

Media Browsing onderzoek

Dit betreft een nieuw initiatief waarbij SPOT samen

met Mediabrands Marketing Sciences onderzoekt

welke effecten communicatiecampagnes hebben op

het internet-zoekgedrag van consumenten. Het veld-

werk van dit onderzoek is eind 2012 uitgevoerd door

Market Response. De resultaten van het Media Brow -

sing onderzoek zullen in het voorjaar van 2013 

worden gepresenteerd.

“A new breed of media”

Een onderzoek van Deloitte, SPOT en Intomart GfK

naar de impact van nieuwe technologieën op het

kijkgedrag van Nederlanders. Het onderzoek werd

op 13 september 2012 gepresenteerd tijdens het

“SPOT on TV”-event in Amsterdam. In paragraaf 7.1

van dit TV-Jaarrapport lees je meer over de uitkom-

sten van dit interessante project.

2.2 SPOT presenteert

Op diverse podia laat SPOT van zich horen. 

In 2012 hebben we een aantal evenementen 

geor ganiseerd die drukbezocht werden. 

Misschien hebben we je gezien bij één van 

de volgende bijeen komsten:

Presentatie Jaarcijfers 2011

Op 6 maart 2012 vond de presentatie van de 

jaar cijfers van de TV-reclamemarkt plaats in 

restaurant Fifteen in Amsterdam.  Tijdens deze

presentatie gaf Michel van der Voort, directeur

van SPOT, een toelichting op het jaar 2011 en 

werd het TV-Jaarrapport 2011 overhandigd aan 

Ton Roze straten, (toenmalig) voorzitter van SPOT. 

De bijeenkomst werd “opgeleukt” door een bij-

drage van filosoof Bas Haring. 

Presentatie Tijdbestedingsonderzoek (TBO) 2012

De resultaten van de vierde editie van TBO werden

op 19 juni gepresenteerd in The Harbour Club in

Amsterdam. Thimon de Jong, Insights & Strategy

Director bij TrendsActive, vertelde in aansluiting

op de presentatie van de resultaten over ontwik-

keling waarin het leven steeds sneller lijkt te gaan

mede door de overvloed van informatie en keuze-

mogelijkheden.

SPOT on TV

op 13 september organiseerde SPOT in de Zuive -

ringshal West/Westergasfabriek in Amsterdam

een thema-middag met de titel “SPOT on TV”.

Onder de bezielende leiding van Frenk van der

Linden werd het een inspirerende middag over 

de stand van zaken en alle nieuwe ontwikkelin-

gen rondom TV. Het medium werd vanuit verschil-

lende invalshoeken belicht: van impact, effectieve

commercials, social media en second screen tot

innovaties en onderzoek. Sprekers waren onder

andere Reinout Oerlemans (Eyeworks), David

Brennan, Lara Ankersmit (NOS), Roeland Stekelen -

burg (NL Buzz), Marc Oosterhout (N=5) en Paul Lee

en Marieke van der Donk (Deloitte). 
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In dit hoofdstuk laten we je zien op welke vele terreinen SPOT actief was in 2012. 

We doen dat aan de hand van een viertal onderwerpen, waarbij het duidelijk wordt dat:

> SPOT onderzoekt,  > SPOT presenteert,  > SPOT innoveert, en > SPOT informeert.



Naast de “fysieke” presentaties van SPOT, is SPOT

ook virtueel aanwezig. Uiteraard via de website die

in 2012 grondig is vernieuwd. De website heeft een

nieuwe vormgeving gekregen die beter past bij de

huidige tijd. Ook is het functioneel ontwerp aan -

gepast, zodat het makkelijker wordt om video en

andere beeldmateriaal op de website te plaatsen. 

De informatie op de website is uitgebreider dan

voorheen en wordt continue aangevuld met nieuws,

artikelen en andere wetenswaardigheden. Kortom:

de website van SPOT moet je zeker opslaan in je

favorieten.

2.3 SPOT innoveert

Innovaties die het medium TV kunnen verbeteren

worden door SPOT in samenwerking met de zenders

opgepakt en uitgewerkt. Op die manier blijft SPOT

voorop lopen. In 2012 is SPOT onder meer actief

geweest met de volgende onderwerpen:

Lancering TIP 2.0

Voor wie TIP niet kent: TIP (Televisie Informatie

Punt) is de door SPOT aangeboden website voor

TV-specialisten, vertegenwoordigers van media -

bureaus en reclamebureaus en elke geïnteresseerde

in de inkoop van TV-reclame. TIP biedt de mogelijk-

heid om op één centraal punt toegang te krijgen tot

alle relevante informatie voor de inkoop van TV-

reclamezendtijd. TIP heeft in 2012 een re-styling

ondergaan en is onderdeel van de nieuwe SPOT

website. Nieuw is het overzicht met persberichten

over programma’s van de SPOT-zenders. TIP biedt

bureaus die geen gebruik maken van de plannings-

tool “Mediaview” van softwarebedrijf Media Buying

Systems (kosteloos) toegang tot de data van de 

zenders; het gaat hierbij om de programmering, 

prognoses, tarieven, campagne-informatie en 

persberichten.

Introductie nieuwe online aanvraagmodule

voor TV-campagnes

De SPOT-zenders Ster, SBS en RTL zijn op 1 oktober

gestart met een nieuwe module waarmee media -

bureaus online nieuwe TV-campagnes kunnen aan -

vragen. De interactieve module is in samenwerking

met Media Buying Systems ontwikkeld en wordt

via de planningstool “Mediaview” aangeboden. 

De Nederlandse TV-zenders publiceren maandelijks

hun programmering en de daarbij behorende tarief-

kaarten. De mediabureaus hebben vervolgens
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SPOT on TV congres, 13 september 2012, westergas Fabriek



enkele dagen de tijd om hun TV-campagnes aan 

te vragen. De nieuwe module maakt dit aanvraag -

proces een stuk sneller en efficiënter. Doordat de

module interactief is, wordt ingevoerde data direct

door de zenders gevalideerd. Het productaanbod

van de zenders en de contractuele afspraken zijn in

de module opgenomen. De uiteindelijke aanvraag

wordt direct vanuit de module bij de betreffende

zender geplaatst.

Nieuwe luidheidsnorm per 1 januari 2012

De SPOT-zenders introduceerden al in 2011 in

samenwerking met BVA en VEA de oplossing voor

het reeds jarenlang bestaande probleem van te

luide reclameblokken. De oplossing hiervoor is de

invoering van luidheidnormalisatie die door EBU in

2009 is geïntroduceerd. Op Europees niveau is een

nieuwe richtlijn gemaakt die per 1 januari 2012 in

Nederland wordt gehanteerd. 

De nieuwe norm geeft adverteerders en postpro-

ductiebedrijven de kans om 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 wilde doen. In de

nieuwe norm worden niet de pieken gemeten maar

geldt het gemiddelde geluid van de commercial als

de norm. Naast het voordeel van een geharmoni-

seerde luidheid is de toegevoegde waarde van de

nieuwe werkwijze dat adverteerders aantrekkelijke

mogelijkheden krijgen in het overbrengen van hun

boodschap. Er ontstaat ruimte voor een betere

spraakverstaanbaarheid en een creatieve toepas-

sing van dynamiek in geluid. Zenders en program-

mamakers passen de nieuwe norm daarom ook toe

op promo's en programma's, ook live-programma’s. 

2.4 SPOT informeert

SPOT vindt het belangrijk dat kennis over TV en

online video wordt verzameld en wordt gedeeld met

branchegenoten. Deze kennis kan door SPOT zelf

worden geïnitieerd, maar kan ook wereldwijd wor-

den opgedaan. Vaak zijn initiatieven, onder zoeken

en publicaties uit andere landen, met name de VS 

en UK, erg interessant en bruikbaar voor de Neder -

landse mediamarkt. SPOT houdt alle ontwikkelingen

op dit gebied in de gaten en informeert de Neder -

landse markt over relevante zaken.

Een paar voorbeelden? Het onderzoek “Trends in

Digitale Media” is een mooi project waarvan SPOT

mede-opdrachtgever was. In “Trends in Digitale

Media” wordt de Nederlandse bevolking gepolst over

het gebruik van digitale media via websites, tablets,

smartphones en e-books. Een ander voorbeeld is het

Screen Life onderzoek van het Engelse TV marketing

Bureau Thinkbox. In dit multi disciplinaire onder-

zoek staat de vraag centraal op welke wijze het

gebruik van een tweede scherm impact heeft op het

TV kijken. Leidt het af of moedigt het TV kijken juist

aan? TV Why? is de Engelse editie van ons eigen

Deloitte-Intomart GfK onderzoek a new breed of

media. Waarom speelt TV, ondanks de opkomst van

nieuwe media en nieuwe technologieën, nog altijd

zo’n centrale rol in ons dagelijks leven? Dat is de 

centrale vraag die met onderzoek beantwoord wordt.

Een ander, noemenswaardig initiatief is de “World

Television Day” op 21 november. Deze dag is in 1996

door de Verenigde Naties uitgeroepen om de waar -

de(n) van TV als medium, inclusief haar verschillende

sociale rollen, extra onder de aandacht te brengen.

Ook SPOT heeft hier aandacht aan besteed door 

middel van een speciale actie gericht op relaties.
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Presentatie jaarrapport 2011, 6 maart 2012, Restaurant Fifteen
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3.1 Belangrijkste uitkomsten TBO 2012

De belangrijkste uitkomsten van TBO 2012 zetten 

wij voor je op een rij. Een uitgebreid overzicht van

de resultaten vind je in de vorm van een handzame

brochure op www.spot.nl/onderzoek.

TV domineert nog altijd de totale mediatijd

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

dag, wordt ruim twee en half uur gebruikt voor TV-

kijken (150 minuten). Voor internetten trekt men 99

minuten uit en naar de radio luistert men gedurende

92 minuten per dag. Dat is de duidelijke top drie in

mediatijd.

Internet verdringt radio

In 2010 bezette radio nog de tweede plaats in de top

drie van media (115 minuten per dag), in 2012 is de

tweede plaats door internet ingenomen en zakt

radio naar de derde positie (92 minuten per dag, 

een daling van 20%). De groei van internet is 

vooral het gevolg van de stijging van social media.

Meer multitasking bij mediaconsumptie

Iets meer dan een kwart van alle mediatijd (26%)

bestaat uit consumptie van meerdere media tegelij-

kertijd. Dat is meer dan in 2010, toen werd 19% van de

mediatijd door meerdere mediumtypen tegelijkertijd

ingenomen. Indien TV-kijken wordt gecombineerd

met een andere activiteit, dan is dat voornamelijk

“eten” (13%), gevolgd door “ontspannen en niets doen”

(7%). Een opkomende nevenactiviteit is het gebruik

van social media. Samen met de andere online activi-

teiten zijn we 14% van de tijd dat we TV-kijken tegelij-

kertijd online. Je komt in ander onderzoek ook tegen

dat maar liefst 70% van de TV-kijkers gelijktijdig op

internet is. Dan gaat het echter om het percentage 

TV-kijkers dat weleens online is tijdens het TV-kijken.
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grafiek 3.1  Tijdverdeling media-activiteiten 
in minuten per dag (20-65 jaar)

grafiek 3.2  Top 10 activiteiten gecombineerd 
met TV-kijken (6-65 jaar) 
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Sinds 2006 voert SPOT iedere twee jaar een grootschalig onderzoek uit: het Tijdbestedings -

onderzoek (TBO). TBO is een toonaangevend en uniek onderzoek waarin de tijdbesteding

van de Nederlandse consument in kaart wordt gebracht. Extra aandacht gaat uit naar de

tijd die consumenten besteden aan de consumptie van de verschillende media. In 2012

werd de vierde editie van TBO gepubliceerd. In dit TV-Jaarrapport beschrijven wij de

belangrijkste uitkomsten van TBO 2012 en schetsen wij kort de toekomst van het 

mediatijdbestedingsonderzoek in Nederland.
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TV-kijken is nog steeds de grootste 

singletasking media-activiteit

TV is het medium dat het meest van alle media als

singletasking activiteit wordt uitgevoerd. 66% Van

de totale kijktijd wordt exclusief besteed aan de

televisie, dus zonder een nevenactiviteit ernaast.

Dit percentage zit sinds de eerste keer dat het 

gemeten wordt op het zelfde niveau. Er wordt dus

met veel aandacht TV gekeken. Dat is goed nieuws. 

Opvallend verschil met TBO 2010 is dat het aandeel

singletasking TV-kijken in de ochtend enorm is toe-

genomen. In 2010 keek ongeveer een kwart van alle

respondenten singletasking naar de TV in het tijdvak

7-9 uur. In 2012 is dat gestegen naar bijna 40%.

Het “nieuwe” TV-kijken is nog relatief klein, 

maar binnen bepaalde subgroepen zeer groot

Het nieuwe TV-kijken op devices anders dan via het

reguliere televisiescherm is gemeten in bereik en

aantal minuten per dag nog erg klein te noemen.

Binnen subgroepen zijn de nieuwe ontwikkelingen

echter veel prominenter aanwezig. Neem bijvoor-

beeld het kijken naar online video. Kijkt Nederland

20-65 jaar gemiddeld 4 minuten per dag naar online

video, 20-29 jarigen (thuiswonend) kijken er 24 minu-

ten per dag naar. Deze groep kijkt met gemiddeld 13

minuten per dag ook veel naar Uitzending Gemist e.d.. 
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grafiek 3.3  Aandeel singletasking in de gebruikstijd van een medium (20-65 jaar)
(Bron: SPOT TBO 2012)

grafiek 3.4  heavy users van het “nieuwe kijken”
(Bron: SPOT TBO 2012)
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Gebruik van smartphone voor social media 

activiteiten tijdens TV-kijken is relatief groot

Het gebruik van verschillende devices om te inter-

netten tijdens TV-kijken, is uitgedrukt in tijd nog

gering te noemen. Relatief de meeste tijd wordt

dan besteed aan internetten via een computer/PC.

Opvallend is het aandeel van de smartphone als

device om social media te gebruiken tijdens TV-

kijken. Maar ook hier gaat het gemiddeld genomen

om betrekkelijk weinig tijd per dag. Dit ligt bij jon-

geren overigens wel anders: zij gebruiken veelvul-

dig hun smartphone voor social media activiteiten.

De indruk bestaat dat zij voorheen meer gebruik

moesten maken van een PC of laptop voor social

media, wat ten koste ging van TV-kijken. Nu de

smartphone meer gemeengoed is, ook onder 

jongeren, wordt er door jongeren meer (multi -

taskend) TV gekeken.

We hebben een analyse uitgevoerd op het TBO van

SPOT (zie tabel 3.5). Hoewel nog bescheiden in aan-

tal minuten, neemt het aandeel van smartphone

en tablet enorm toe. In 2010 was men tijdens TV-

kijken slechts 1 minuut via smartphone en tablet

online, twee jaar later is dat uitgegroeid naar 6

minuten. Bedacht dient te worden dat het hier een

gemiddelde betreft, onder jongeren ligt het aantal

minuten online tijdens TV-kijken aanmerkelijk

hoger. Opvallend is verder dat het aantal minuten

online via de computer nog groeit met twee minu-

ten; de opkomst van smartphone en tablet gaat dus

niet ten koste van de computer. 

Overige ontwikkelingen niet-media

Welke ontwikkelingen buiten media om zien 

we verder?

we besteden meer tijd aan koken, 

eten klaarmaken en huishoudelijk werk;

we besteden meer tijd aan ontspanning, 

niets doen, nadenken;

we besteden minder tijd aan betaald werk;

we rijden minder lang in de auto;

we hebben minder tijd voor hobby’s, spelletjes

en binnen spelen.

Een belangrijke factor die van invloed is op boven-

genoemde ontwikkelingen, is zonder meer de eco-

nomische recessie. Er wordt minder tijd gestoken 

in betaald werk en woon-werkverkeer en er is meer

tijd voor vrije tijd
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TBo 2010 TBO2012

Computer 17 19

Smartphone 1 3

Tablet 0 3

Tabel 3.5  Aantal minuten online tijdens TV-kijken,
naar apparaat, 6-65 jaar
(Bron: TBO, SPOT)
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3.2 Mediatijd vs mediabudget

Aan de hand van de netto bestedingen in 2011 is te

analyseren in hoeverre elk mediumtype in de pas

loopt met de tijd die consumenten eraan besteden.

In tabel 3.6 staat het aandeel in mediatijd van de

belangrijkste mediumtypen (kolom 2). Zo wordt 

36% van alle mediatijd aan TV-kijken besteed. In de

kolom daarnaast staat het netto bestedingsaandeel:

23% van het mediabudget gaat naar TV. Gerelateerd

aan de tijd die consumenten steken in het medium

TV, zou er meer budget naar TV moeten gaan dan nu

het geval is. Internet krijgt naar verhouding een fair

share. Radio krijgt relatief weinig toebedeeld gezien

de luistertijd van consumenten. In printmedia wordt

in verhouding tot de tijd die men aan print besteedt,

juist erg veel budget gestoken.

3.3 TBO in de toekomst

Na verantwoordelijk te zijn geweest voor vier TBO-

edities heeft SPOT het initiatief overgedragen aan een

aantal andere partijen die graag het succes van TBO

willen voortzetten. Het betreft hier een unieke samen-

werking tussen vijf partijen: het Sociaal en Cultureel

Plan bureau (SCP) en de vier landelijke mediabereiks-

onderzoeken NOM, NLO, SKO en STIR. Daarnaast wer-

ken vier JIC partners mee aan het project: PMA, BVA,

NPO en (uiteraard) SPOT.

In 2012 is door deze partijen een tender uitgeschreven

voor de opzet en uitvoering van het Media Tijd Beste -

dingsOnderzoek (Media TBO). In het Media TBO wordt

het mediagebruik vanaf 2013 zo specifiek mogelijk in

kaart gebracht. Door alle media in één onderzoek te

meten, wordt inzicht verkregen in het multimediaal

gedrag van het Nederlandse publiek. Het onderzoek

moet tweejaarlijks uitgevoerd gaan worden.

Dit onderzoek zal in de toekomst gebruikt kunnen

worden als een zogenaamde “hub” voor het fuseren

van de verschillende mediabereiksonderzoeken.

Een hub is een knooppunt waar data uit de ver-

schillende bereiksonderzoeken samenkomen. Door

in het Media TBO vragen over mediagebruik te stel-

len kunnen in de onderzoeken van NOM, NLO, STIR

en SKO vergelijkbare panelleden worden gevonden,

die in de hub aan elkaar gekoppeld kunnen wor-

den. Op die manier kunnen crossmediale bereiks-

analyses worden ge maakt. In Enge land wordt een

dergelijk project uit gevoerd onder de naam “IPA

TouchPoints”. Bekeken wordt op deze opzet ook

toegepast kan worden in Nederland. Naar verwach-

ting zal dit fusieproject in 2014 gestalte krijgen.

3.4 Meer informatie over TBO

Aan het Tijdbestedingsonderzoek van SPOT deden 

in 2012 n=3.698 respondenten mee in de leeftijd

van 6 t/m 65 jaar. Aan hen is gevraagd om gedu-

rende twee dagen een dagboekje bij te houden

waarin zij per tijdvak van vijf minuten bij hielden

wat zij op dat moment aan het doen waren. Per

tijdvak konden maximaal zes activiteiten tegelij-

kertijd worden ingevuld. In totaal kon men kiezen

uit 113 verschillende activiteiten. Het veldwerk

vond plaats in de maand maart 2012.

De resultaten van het Tijdbestedingonderzoek zijn

in verschillende vormen beschikbaar. Naast een

online versie van het bekende TBO boekje (“Alles

over tijd”), zijn alle presentaties en tabellen met

uitkomsten op de website van SPOT te bekijken 

en te downloaden. Ook vindt u op de website de

onderzoeksverantwoording en de vragenlijst van

TBO 2012.

De resultaten van TBO 2012 zijn door het onder-

zoekbureau No Ties verwerkt in een online tool,

die uit drie modules bestaat. Via links op de 

SPOT-website krijgt u gratis toegang tot de tool.

Het onderzoek is ook opgenomen in de software

van GfK Adware als TBO Reporter product.

Tabel 3.6  Bestedingsaandeel en aandeel in 
mediatijd per mediumtype

aandeel in tijd aandeel in budget
TBO 2012 nielsen 2011

TV 36% 23%

online 24% 27%

radio 22% 6%

lezen 7% 40%
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4.1 De kijktijd is in 2012 gestegen

In 2012 bedroeg de gemiddelde kijktijd van de doel-

groep zes jaar en ouder over de gehele dag 196 minu-

ten (3 uur en 16 minuten). Dat is maar liefst vijf minu-

ten meer dan een jaar eerder, wat vooral te danken is

aan het EK-Voetbal en de Olympische Zomerspelen.

Ook zorgde april met veel regen voor veel extra minu-

ten TV-kijken. Ten opzichte van 2011 is sprake van

een groei in kijktijd van 2,5%.

In de doelgroepen Mannen 6+, 6-12, 50-64 en 65+ 

is de kijktijd gestegen. In de doelgroep 20-34 is de

kijktijd licht gedaald. In de doelgroepen Vrouwen 6+,

13-19 en 35-49 is de kijktijd ongeveer gelijk gebleven.
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De kijktijd is in 2012 weer 
gestegen. Gemiddeld keek men 

196 minuten TV per dag. Een groei
van 2,5% ten opzichte van 2011

Ook in 2012 is er weer massaal gekeken: kijkers blijven trouw aan het medium TV en dat 

willen we graag onderbouwen met cijfers. In dit hoofdstuk staan dan ook de kijkcijfers van

Stichting KijkOnderzoek (SKO) centraal. Allereerst komt de gemiddelde kijktijd in 2012 aan

bod, gevolgd door het bereik en de marktaandelen in 2012. Vervolgens kijken we naar het

bereik van digitale zenders zoals gemeten onder vlag van “SKO Light”. Daarna volgen een

paragraaf over uitgesteld kijken en een paragraaf over het online bekijken van TV-content. 

We sluiten af met een overzicht van innovaties waarmee SKO het kijkonderzoek up-to-date houdt.

Tabel 4.1  kijktijd in minuten per doelgroep, 02:00-26:00 uur, totaal zenders, 2012 en 2011 (SkO)

grafiek 4.2  gemiddelde kijktijd in minuten vanaf 1990, 02.00-26.00 uur, totaal zenders, 6+ (SkO)

Doelgroep 2012 2011 Index

6+ 196 191 102

Man 6+ 191 182 105

Vrouw 6+ 201 200 100

6-12 124 116 107

13-19 118 118 100

20-34 160 162 99

35-49 182 182 100

50-64 245 237 104

65+ 280 266 105
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Meest bekeken programma’s in 2012

In de top 10 van meest bekeken uitzendingen in 2012

staan maar liefst negen sportprogramma’s. De eerste

zes plaatsen worden ingenomen door programma’s

rondom het EK-Voetbal. Op de eerste plaats staat de

wedstrijd Portugal-Nederland, gespeeld op 17 juli

2012, met bijna acht miljoen kijkers (Nederland ver-

loor de wedstrijd met 2-1). Pas op de zevende positie

staat een niet-sportprogramma: “Boer zoekt vrouw”

met 4,3 miljoen kijkers. In 2011 werd de lijst van

meest bekeken programma’s nog aangevoerd door

“Boer zoekt vrouw”.

Als we de sportprogramma’s buiten beschouwing

laten, dan ontstaat uiteraard een heel ander beeld,

kijk maar naar tabel 4.4. Na lijstaanvoerder “Boer

zoekt vrouw” scoort met name “The Voice of Holland”

met diverse afleveringen hoge kijkcijfers.
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Tabel 4.3  Top 10 meest bekeken programma's 6+ in 2012 (SkO)

Positie Datum Dag Programma Zender KDH Kijkers(*1000) MADL

1 17-06-2012 zo Voetbal ek PRT nLd ned1 52,2 7.993 81,4

2 13-06-2012 wo Voetbal ek nLd deu ned1 52,1 7.984 81,6

3 09-06-2012 za Voetbal ek nLd dnk ned1 44,5 6.814 86,5

4 01-07-2012 zo Voetbal  ek eSP iTA F ned1 33,8 5.176 64,4

5 09-06-2012 za Voetbal ek deu PRT ned1 29,7 4.555 57,9

6 09-06-2012 za Voetbal ek Journaal ned1 28,5 4.370 55,5

7 23-09-2012 zo Boer zoekt Vrouw ned1 27,9 4.273 50,8

8 10-08-2012 Vr hockey OS dames huL ned1 26,7 4.090 66,1

9 10-08-2012 Vr hockey OS nB ned1 25,7 3.933 60,9

10 01-07-2012 zo Voetbal ek eSP iTA huL ned1 25,5 3.912 53,1

Tabel 4.4  Top 10 meest bekeken programma's 6+ in 2012, exclusief sport (SkO)

Positie Datum Dag Programma Zender KDH Kijkers(*1000) MADL

1 23-09-2012 zo Boer zoekt Vrouw ned1 27,9 4.273 50,8

2 20-01-2012 Vr Voice Of holland The Finals RTL4 24,1 3.689 45,1

3 05-10-2012 Vr Voice Of holland RTL4 22,0 3.371 45,0

4 07-12-2012 Vr Voice Of holland Live RTL4 22,0 3.365 42,2

5 28-10-2012 zo Journaal 20 uuR ned1 21,9 3.353 44,5

6 20-01-2012 Vr Moordvrouw RTL4 21,7 3.323 44,4

7 20-01-2012 Vr Voice Of holland The Results RTL4 20,9 3.204 52,9

8 18-11-2012 zo TV Show ned1 20,0 3.068 36,1

9 02-11-2012 Vr Voice Of holland The Battle RTL4 20,0 3.064 39,8

10 03-02-2012 Vr Voice kids RTL4 19,9 3.053 35,2

In de top 10 van meest
bekeken uitzendingen in 2012

staan maar liefst negen 
sportprogramma's



4.2 Marktaandelen zenders

Het marktaandeel van de Nederlandse Publieke

Omroep over de gehele dag is in 2012 gestegen van

32,0% naar 34,5%. In het avond-tijdvak steeg het

marktaandeel van 34,3% naar 37,7%. Blijkbaar 

hebben de diverse sportevenementen en de 

verkiezingen NPO goed gedaan. De RTL zenders

behaalden in 2012 een marktaandeel van 24,4%; in

2011 was dit 26,2%. In het avond-tijdvak behaalden

de RTL zenders een marktaandeel van 28,5% ten

opzichte van 30,2% in 2011. Het marktaandeel voor

de SBS zenders daalde ten opzichte van 2011: van

15,9% naar 14,0%. Voor de gezamenlijke SBS zenders

was het aandeel in het avond-tijdvak 17,0%. Dit is

een daling van 2,3% ten opzichte van 2011. Door een

sterkere performance van haar zender Comedy

Central ziet BE VIACOM haar zenderaandeel in 2012

ligt stijgen naar 4,4%
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Tabel 4.5  Marktaandelen, 02:00-26:00 uur en 18:00-24:00 uur, 6+, 2012 en 2011

02:00-26:00 02:00-26:00 18:00-24:00 18:00-24:00
Zender 2012 2011 2012 2011

nederland 1 21,4 19,1 23,5 20,8

nederland 2 6,8 6,5 7,3 6,7

nederland 3 6,4 6,4 6,9 6,9

Publieke Omroep 34,5 32,0 37,7 34,3

RTL 4 14,8 15,5 17,3 17,6

RTL 5 3,2 4,1 4,1 5,2

RTL 7 4,7 4,8 5,0 5,1

RTL 8 1,7 1,8 2,0 2,3

RTL Nederland 24,4 26,2 28,5 30,2

SBS 6 7,8 9,1 9,1 10,6

net 5 3,2 3,3 3,6 3,9

Veronica 3,0 3,4 4,3 4,8

SBS Broadcasting 14,0 15,9 17,0 19,3

MTV 0,7 0,7 0,4 0,4

TMF - 0,1 - 0,0

kindernet 0,2 0,2 - -

Comedy Central 1,4 1,2 0,9 0,9

nickelodeon 1,8 1,8 0,8 0,7

Teennick 0,3 0,2 0,2 0,2

BE VIACOM 4,4 4,2 2,3 2,2

disney Xd 1,3 1,4 0,1 0,0

disney Channel 0,6 0,4 0,3 0,2

discovery Channel 1,6 1,5 0,8 0,8

Animal Planet 0,4 0,6 0,0 0,2

TLC 0,5 0,2 0,5 0,2

national geographic Channel 1,1 1,2 0,6 0,7

24kitchen 0,3 - 0,2 -

eurosport 0,9 0,9 0,5 0,5

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

ORn TV 1,7 1,7 1,2 1,2

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

dVd 1,9 2,1 1,6 1,7

hdR 3,4 2,7 2,6 2,1

Overige zenders 8,9 8,7 6,1 6,1

Totaal zenders 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabel 4.6  Marktaandelen zenders, 18:00-24:00 uur, per doelgroep, 2012 (SkO)

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

nederland 1 24,0 17,4 16,9 19,0 20,7 17,5 14,0 30,1

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

nederland 3 6,6 7,8 7,6 8,6 9,8 8,9 6,6 5,7

RTL4 17,3 18,5 19,2 14,6 13,6 13,3 21,9 16,2

RTL5 4,1 5,9 6,1 5,0 5,0 5,8 8,0 2,4

RTL7 5,0 5,6 4,9 7,2 6,6 7,3 4,1 4,6

RTL8 2,1 2,4 2,6 1,7 1,5 1,6 2,8 1,8

SBS6 9,2 9,2 9,0 8,6 7,6 7,3 8,4 9,2

net5 3,7 4,7 5,3 3,2 3,1 2,9 6,6 2,9

Veronica 4,3 6,2 6,1 7,0 7,0 8,4 6,1 2,8

MTV 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,6 1,1 0,1

kindernet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Comedy Central 0,9 1,5 1,6 2,0 1,8 3,8 1,6 0,2

nickelodeon 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1

Teennick 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

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

disney Channel* 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

discovery Channel 0,8 1,2 1,0 1,7 1,5 2,0 0,7 0,5

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

TLC 0,5 0,8 1,0 0,4 0,3 0,5 1,5 0,3

national geographic Channel 0,6 0,8 0,7 1,0 0,9 1,0 0,7 0,4

24kitchen 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

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

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

ORn TV 1,2 0,7 0,6 0,9 0,6 0,6 0,5 1,6

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

dVd 1,5 2,4 2,4 2,6 2,7 3,1 3,7 0,8

hdR 2,6 3,6 3,6 4,0 4,2 4,0 3,3 1,8

Overige zenders 6,1 5,9 5,6 6,6 6,5 6,4 4,9 6,5

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



4.3 Bereik digitale zenders

SKO rapporteert sinds 2010 over het bereik van digi-

tale, vaak thematische, zenders in “SKO Digitaal”. De

naam van de rapportage over deze zenders is met

ingang van 1 september 2012 veranderd. Vanaf die

datum worden voornoemde zenders onder de naam

“SKO Light” gerapporteerd. Tegelijk met de naams -

wijziging introduceerde SKO de zendergroep “SKO

Light Totaal”, waarmee het gemiddeld aantal kijkers

en het marktaandeel van deze zendergroep wordt

gerapporteerd in de tijdvakrapporten; dit is voor de

afzonderlijke SKO Light zenders niet toegestaan.

De naamswijziging vond plaats omdat de term

“Digitaal” de lading niet meer goed dekte. Nagenoeg

alle zenders in Nederland worden immers ook 

digitaal verspreid.

In grafiek 4.7 wordt het kijktijdaandeel van SKO-

Light in de periode september-december 2012 

gevisualiseerd. Vanaf september 2012 mag dit cijfer

gerapporteerd worden. Voor die tijd was SKO Light

onderdeel van de categorie “overig”. In overig zitten

o.a. de buitenlandse zenders, Uitgesteld Kijken

(UGK) ouder dan 7 dagen en het kijken naar

DVD/VHS. Van alle kijktijd in voornoemde periode

gaat 4,2% naar de SKO Light zenders, wat best veel

genoemd mag worden.
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Overig SkO light

grafiek 4.7  kijktijdaandeel SkO Light, hele dag, 6+, sept-dec 2011 vs sept-dec 2012 (SkO) 

23,9 18,6

4,2

2012

In tabel 4.8 wordt het bereik van alle gemeten 

digitale zenders samengevat. Het gemiddelde 

dagbereik staat hier voor het percentage personen

van 6 jaar en ouder dat gemiddeld per dag in het

aangegeven tijdvak minimaal 1 minuut aaneen -

gesloten naar een bepaalde zender heeft gekeken.

De SKO Light zenders bereikten gezamenlijk 

gemiddeld per maand 71,8% van de Nederlandse

bevolking van zes jaar en ouder.
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Tabel 4.8  gemiddeld dag-, week- en maandbereik (%) van digitale zenders (“SkO Light”)

2012 2011

Zender dag week Maand dag week Maand

Totaal zenders 77,9 94,8 97,8 78,8 95,8 98,4

Totdig 15,7 47,3 71,8 15,2 41,2 66,4

101 TV 0,8 3,7 10,8 0,8 3,6 10,4

13th Street 2,2 8,1 18,5 1,9 7,3 16,8

192TV 0,5 2,0 6,0 0,7 3,4 -

24kitchen 2,1 7,6 17,1 1,9 7,4 17,1

Best 24 0,5 2,4 7,0 * 2,2 6,4

Cartoon network 1,3 5,0 11,9 0,9 3,3 8,3

Comedy Central extra 0,5 2,2 6,2 0,8 3,5 4,2

Comedy Central Family 1,0 3,7 8,9 0,7 2,9 7,0

Consumenten 24 * 2,1 6,7 * 1,8 5,5

Cultura 24 * 1,8 7,0 * 1,8 6,1

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

discoveryScience 0,8 3,5 8,8 0,6 2,8 6,7

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

eredivisie Live 1 1,7 5,7 11,5 1,9 6,8 14,4

eredivisie Live 2 0,5 2,4 6,0 0,5 2,6 6,5

eredivisie Live 3 * 0,8 2,5 * 0,7 2,2

FoxLife 0,7 3,0 8,0 0,7 3,2 8,5

geschiedenis 24 * 2,2 6,2 * 1,8 5,3

hallmark - - - 0,5 2,4 6,7

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

humor TV 24 0,9 4,2 11,1 0,9 4,1 10,2

investigation discovery 0,9 3,8 9,1 0,7 2,7 6,5

Journaal 24 1,8 7,2 17,3 1,5 6,2 14,8

Misdaadnet - - - 0,6 2,0 4,8

MTV Brand new * 1,1 3,7 * 1,1 3,3

MTV Live hd * 1,1 4,1 * 1,7 5,7

MTV Music 24 * 1,8 5,8 * 1,9 5,8

ngC wild 0,8 3,5 8,8 0,6 2,8 7,1

nick hits * 1,4 4,5 * 2,3 6,8

nick Jr. 0,8 3,4 8,8 0,9 3,5 8,5

nick Toons * 1,4 4,0 * 1,1 3,3

nostalgienet 0,8 3,5 9,3 0,7 3,2 8,4

OuT TV * 1,7 5,1 * 1,9 6,0

Politiek 24 0,6 2,6 7,3 * 1,8 5,5

RTL Crime 0,7 3,1 7,6 1,3 5,9 14,5

RTL Lounge 1,1 4,7 11,7 0,9 3,9 9,8

RTL Telekids * 1,6 4,7 - - -

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

Slam!TV 1,0 4,6 12,0 - - -

Spirit 24 * 1,4 4,5 * 1,2 4,0

Sport1 gOLF * 0,8 2,3 * 1,4 4,1

Sport1 Select 0,9 3,3 7,3 1,0 3,6 8,4

Sport1 Voetbal 0,5 1,9 4,8 - - -
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Vervolg tabel 4.8  gemiddeld dag-, week- en maandbereik (%) van digitale zenders (“SkO Light”)

2012 2011

Zender dag week Maand dag week Maand

Sterren 24 0,5 2,3 6,8 0,8 3,3 8,9

Syfy universal 1,0 3,7 8,8 0,9 3,4 7,9

TMF dance - - - * 1,4 4,2

TMF nL - - - * 2,5 7,2

TMF Pure - - - * 1,2 3,7

TV538 0,6 2,9 8,7 - - -

Vh-1 0,5 2,3 6,9 0,6 3,0 8,7

Vh-1 Classic 0,7 3,1 8,8 * 2,4 7,2

Xite * 1,4 4,6 * 2,0 6,2

zappelin/zapp 24 * 2,1 6,3 * 1,5 4,6

ziggoXite * 1,9 6,3 - - -

* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd.

4.4 Uitgesteld kijken

Het uitgesteld kijkgedrag betreft kijkgedrag naar TV-

content op een ander moment dan deze werd uit -

gezonden door de zender. Dat kan meerdere soorten

kijkgedrag inhouden. 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

opgeslagen. Of het afspelen van een zelf opgenomen

videoband, of het kijken naar een programma “on

demand” via de set-top-box.

In het kijkonderzoek van SKO wordt het uitgesteld

kijken van de dag van uitzending en de zes opeenvol-

gende 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. Buiten

de defintie van UGK valt het kijken naar opnames

(harddisk-, video of DVD-recorder) dat buiten de zes

dagen na uitzending ligt. Deze tijd wordt apart gerap-

porteerd onder de zenders “video, DVD- en harddisk”

als het kijkgedrag betreft. Hierbij wordt ook gerekend

het kijken naar Video on Demand (VOD) via een set-

top-box en het kijken naar online video via een con-

nected-TV mits dat niet onder de UGK-definitie valt.

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

3,2% in 2012 (in 2011 was dit 2,9%). Dat betekent dat

van alle tijd die we besteden aan TV-kijken, 3,2%

hebben besteed aan het bekijken van eerder uit -

gezonden programma’s. In het avondtijdvak is het

aandeel 3,8% (in 2011 was dit 3,4%). Net5, Veronica,

RTL5 en RTL8 zijn net als in 2011 de zenders met het

hoogste UGK aandeel.

Het percentage uitgesteld
kijken binnen 7 dagen is in 2012
gegroeid van 2,9% naar 3,2% van

de totale kijktijd



Het meest uitgesteld gekeken programma in de

doelgroep 6+ in 2012 is “Boer zoekt vrouw” (NED1).

Op de tweede plaats staat “Moeder ik wil bij de

revue” (NED1). Daarna volgen Flikken Maastricht”

(NED1), “Dokter Deen” (NED1), “Overloper” (NED1) en

“The Voice of Holland Live” (RTL4).

4.5 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 rap-

portages 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. SKO

doet dit in samenwerking met comScore en

Intomart GfK. Op dit moment worden de stre-

ams van programma’s van NPO, RTL en van SBS-

zenders gemeten. Het betreft streams van zowel

TV-content als overige streams. Streams van TV-

content worden voorzien van codes die het

mogelijk maken om de TV-stream te koppelen

aan het bijbehorende TV-programma. 

De koppeling wordt uitgevoerd door Intomart

GfK. SKO rapporteert vervolgens de gegevens

van streams tot en met 6 dagen na de uitzending

op TV, zoals dat ook van toepassing is op de rap-

portage van uitgesteld kijken op het televisie-

toestel. De streams die worden gemeten zijn

streams van gehele uitzendingen van een pro-

gramma dat eerder op TV is uitgezonden. SKO

wil in de toekomst ook andere soorten streams

meten, zoals “live streams”, streams van pro-

grammasegmenten en streams van programma’s

die nooit op televisie zijn uitgezonden. De laat-

ste twee genoemden zullen al in het eerste

kwartaal 2013 geïmplementeerd worden.

Het bereik en de profielen van TV-content die

via internet wordt bekeken. Deze rapportage

wordt jaarlijks opgesteld in samenwerking 

met JIC STIR.
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Tabel 4.9  Top 10 meest uitgesteld gekeken programma’s, 02:00-26:00 uur, 6+, 2012 (SkO)

Positie Datum Dag Programma Zender KDH Kijkers(*1000) UGKA

1 11-11-2012 zo Boer zoekt Vrouw ned1 2,9 448 10,8

2 19-11-2012 Ma Moeder ik wil bij de revue ned1 2,7 421 20,1

3 10-02-2012 Vr Flikken Maastricht ned1 2,4 375 19,6

4 30-01-2012 Ma dokter deen ned1 2,3 351 13,1

5 27-01-2012 Vr Overlopen ned1 2,2 339 18,1

6 07-12-2012 Vr Voice of holland Live RTL4 2,2 330 9,8

7 26-01-2012 do wie is de Mol ned1 2,1 324 18,7

8 21-09-2012 Vr Voice of holland RTL4 2,1 316 9,8

9 26-09-2012 wo dokter Tinus SBS 6 2,0 308 27,0

10 27-01-2012 Vr Voice kids RTL4 2,0 301 10,8

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



Naast de dagelijkse rapportage van de streamstarts

(tellingen) levert SKO periodiek inzicht in het bereik

en de doelgroep-profielen van opgestarte streams.

Daartoe werkt SKO samen met JIC STIR die de cur-

rency levert voor het bereik van websites in

Nederland. In 2012 is voor de vierde keer op rij

geanalyseerd wat het bereik is van TV-content op

internet. De analyse heeft steeds betrekking op de

maand februari van 2009 t/m 2012. In 2009 werden

alleen de streams van de Nederlandse Publieke

Omroep en van de RTL zenders gemeten. De TV-

streams worden op basis van een unieke code ge -

traceerd in het panel van STIR. Dit panel omvat circa

10.000 respondenten en wordt door STIR gebruikt

voor het meten van het bereik van internet. Het meest

gestreamde programma in 2012 is “Wie is de Mol”

(NED1). Op de tweede plaats staat “POWNEWS” (NED3).

Daarna volgt “Goede Tijden Slechte Tijden” (RTL4).

Door de samenwerking tussen SKO en STIR 

kan kijkgedrag op persoonsniveau worden 

vast gesteld en kunnen het bereik van WEB-TV 

en kijkers profielen worden geanalyseerd.

Het bereik van WEB-TV onder personen van 13

jaar en ouder blijft in 2012 stabiel ten opzichte

van 2011 (zie grafiek 4.11). De groei in de periode

2009-2011 lijkt zich nu te stabiliseren. Jongeren

(13-19) zijn voor het derde jaar op rij de groep

waarbij de meeste mensen worden bereikt met

WEB-TV. Alleen in 2009 werd een andere doel-

groep meer bereikt, namelijk de 20-34 jarigen.

Hoewel het bereik met 1,3% stijgt onder 65-plus-

sers,  vertegenwoordigen zij nog steeds de doel-

groep met het laagste WEB-TV bereik.
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Tabel 4.10  Top 10 meest gestarte streams van programma’s, gehele dag 02:00-26:00 uur

SkO SkO
web-TV kijkOnderzoek

Pos Datum Programma Zender nStreams Ga Gaas KDH Kijkers
* 1.000

1 12-01 wie is de Mol ned1 330.933 7,9 51.565 12,9 1.976

2 14-05 POwnewS ned3 322.991 4,1 74.391 1,9 292

3 06-07 goede Tijden Slechte Tijden RTL4 316.183 18,2 205.461 8,9 1.367

4 21-10 Boer zoekt vrouw ned1 255.173 20,3 103.700 27,7 4.245

5 27-01 Voice kids RTL4 219.790 38,9 101.797 18,2 2.797

6 12-10 College Tour ned3 196.135 22,1 77.475 9,2 1.417

7 07-09 Voice of holland RTL4 193.091 40,3 81.897 15,8 2.429

8 17-12 dokument ned2 166.358 23,8 72.103 4,0 613

9 06-09 expeditie Robinson 2012 RTL5 164.287 38,0 86.656 7,5 1.150

10 12-10 Voice of holland The Battle RTL4 163.023 35,1 55.019 16,6 2.543



De groei van het bereik van WEB-TV blijkt af te

vlakken in 2012, maar het bereik van Uitgesteld

Kijken (UGK) via het TV-scherm laat wel een sterke

groei in bereik zien. In grafiek 4.12 staan de UGK-

bereikscijfers van de afgelopen jaren (bron: cijfers

uit het Kijkonderzoek van SKO). De groei in uitge-

steld kijken op TV heeft voor een groot deel te

maken met de sterke groei van opnameapparatuur

in huishoudens, voornamelijk harddiskrecorders

en set-top-boxen met harddiskrecorders.
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grafiek 4.11  Maandbereik van weB-TV naar doelgroep, februari 2009-2012 (weB-TV, SkO en STiR)
(Bron: SKO WEB-TV / STIR en SKO)

grafiek 4.12  Maandbereik van ugk-TV naar doelgroep, februari 2009-2012.
(Bron: SKO)

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Totaal 13+ 13-19 20-34 35-64 65+ 20-49

2009 2010 2011 2012

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Totaal 13+ 13-19 20-34 35-64 65+ 20-49

2009 2010 2011 2012



Welke TV-programma’s werden online veel beke-

ken in de maand februari 2012? “Wie is de Mol” (9

febru ari) scoorde het hoogste bereik, gevolgd door

“Goede tijden, slechte tijden” (10 februari) en “The

Voice Kids” (ook op 10 februari). Het bereik van

“Wie is de Mol” is met 1,8% 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, worden niet meegeteld.

Door de respondenten van 13 jaar en ouder wordt

gemiddeld 1 minuut per dag besteed aan het kijken

naar WEB-TV content (grafiek 4.14). De 13-19 jarigen

kijken ongeveer 2 minuten per dag naar streams van

TV-programma’s op het internet en kijken in verhou-

ding tot de andere doelgroepen het meeste minuten

per dag. Grafiek 4.14 laat ook zien wat het gemiddeld

aantal minuten per dag is dat besteed wordt aan het

terugkijken van programma’s via het TV scherm. 

Dit is in de doelgroep 13 jaar en ouder 5 minuten. 

Nieuw in het onderzoek van 2012 is dat nu ook kijk-

tijd kan worden berekend per gestarte stream. Door

het toevoegen van de meting van afspeelduur in het

SKO WEB-TV project ontstaat daardoor de mogelijk-

heid om de kijktijd in minuten per doelgroep, per

zender en per genre te meten en te rapporteren in

het SKO-STIR project. Er kan nu per doelgroep beke-

ken worden hoeveel minuten er besteed wordt aan

het afspelen van streams. Daarnaast is het mogelijk

om uitspraken te doen over de online kijkdichtheid

van een programma. Zo laat tabel 4.13 de top-10 van

streams gesorteerd op online kijkdichtheid zien. 

In de maand februari in 2012 staat Goede Tijden

Slechte Tijden bovenaan de top-10.

354 de kiJkeRS SPOT TV JAARRAPPORT 2012

De doelgroep 13-19 jaar zijn de heavy
users van online TV-content

Tabel 4.13  Top 10 programma’s op basis van online kijkdichtheid 13 jaar en ouder in de maand februari, 2012.

Titel Zender Datum Online KDH %

1 goede Tijden Slechte Tijden RTL 4 10-2-2012 1,4

2 wie is de Mol nL 1 9-2-2012 1,1

3 Voice kids RTL 4 10-2-2012 0,7

4 Flikken Maastricht nL 1 17-2-2012 0,6

5 Spangas nL 3 8-2-2012 0,5

6 undercover in nederland SBS 6 12-2-2012 0,4

7 As the world turns RTL 8 17-2-2012 0,4

8 wat als RTL 4 11-2-2012 0,4

9 Feuten nL 3 13-2-2012 0,4

10 nick tegen Simon nL 1 11-2-2012 0,4

Jongeren van 13 tot 19 jaar laten het kleinste ver-

schil zien tussen UGK-TV en WEB-TV in minuten per

dag. Het verschil is het grootst bij 35-64 jarigen met

een verschil van 5,1 minuten per dag. Er worden

dus gemiddeld per dag meer minuten besteed aan

het terugkijken van programma’s via het televisie-

scherm dan op het internet. 
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grafiek 4.14  het gemiddeld aantal minuten per dag besteed aan weB-TV en aan ugk-TV per doelgroep,
februari 2012. 
(Bron: SKO WEB-TV / STIR en SKO)

Conclusies uit het WEB-TV project van SKO i.s.m. STIR

1 de groei in het bereik van weB-TV vlakt af. de groei is er voornamelijk nog onder jongeren (13-19 jaar).

2 uitgesteld kijken via het TV-scherm neemt wel sterk toe.

3 de totale online kijktijd is klein in vergelijking met het kijken via TV .

4 Totale omvang van de online kijkdichtheid is nog bescheiden, maar van belang voor specifieke titels.
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4.6 Innovatieve ontwikkelingen in het 

kijkonderzoek

Het televisielandschap verandert bijna continu.

Nieuwe devices, nieuwe applicaties, nieuwe distribu-

tievormen, nieuwe manieren van TV-kijken. Voor SKO

is het een dagtaak om alle vernieuwingen te onder-

zoeken en daar waar relevant en mogelijk in te bed-

den in de currency van het KijkTotaal. Dat is geen

eenvoudige missie. Ook in 2012 zijn weer enkele

belangrijke, innovatieve trajecten gestart of uit -

gebouwd, die we graag in deze paragraaf onder de

aandacht willen brengen. We noemen hier de drie

meest opvallende innovaties:

1 Metricline als nieuwe techniek om zenders te 

herkennen

2 Uitgesteld kijken via game consoles wordt ook

opgenomen in het KijkTotaal

3 Project Live Streams Meting: SKO, ZIGGO en UPC

gaan het kijken naar live streams via tablets,

smartphones en computers meten.

We zullen elke innovatie kort toelichten.

MetricLine als nieuwe techniek om zenders te 

herkennen

Met ingang van 1 januari 2013 zal Intomart GfK in

opdracht van SKO een nieuwe meettechniek intro -

duceren in het KijkOnderzoek: De MetricLine code-

techniek. Intomart GfK heeft middels een unieke

samenwerking met MetricLine (Frankrijk) kans

gezien om deze techniek te gaan integreren in het

bestaande systeem van de Taris5000 kijkmeter. Om

dit te realiseren hebben de SPOT zenders afgelopen

jaar in het audio-gedeelte van hun uitzendingen een

onhoorbare code opgenomen die uitsluitend door de

kijk meters wordt herkend. 

De grotere zenders worden in het Kijkonderzoek met

minimaal twee zenderherkenningstechnieken geïn-

dentificeerd. Er wordt sinds april 2007 in het kijkon-

derzoek al gebruik gemaakt van het zogenaamde

Audio Matching. Enhanced Audio Matching (EAM) is

door het Engelse Common Technology Center ont-

wikkeld (samenwerkingverband tussen Intomart GfK

en Kantar Media). Nu wordt daar dus de codetech-

niek aan toegevoegd. 

De combinatie van twee complementaire zender -

herkenningstechnieken (audio matching & water-

marking) zal leiden tot een nog betere herkenning

van de juiste zender en biedt ook meer mogelijk -

heden om het snel evoluerende kijkgedrag, zoals uit-

gesteld kijken, in kaart te brengen. Nederland is het

eerste land in de wereld waar voor alle grotere zen-

ders twee technieken naast elkaar worden gebruikt

voor de kijkmeting

Uitgesteld kijken via game consoles nu ook 

opgenomen in de kijkcijfers.

Per 3 januari 2013 zal het uitgesteld televisiekijken via

game consoles in de kijkcijfers worden opgenomen.

Door een aanpassing in het systeem van het kijkonder-

zoek wordt het mogelijk om ook uitgesteld televisiekij-

ken, waarbij een ander apparaat dan een harddisk of

connected-TV het signaal verzorgt, op te nemen in het

uitgestelde kijken. Het gaat nu nog vooral om game

consoles, maar het geldt ook voor eventuele andere

nieuwe bronnen van TV-kijken die in de nabije toe-

komst op de televisie worden aangesloten.

Project Live Streams Meting: SKO, ZIGGO en UPC

gaan het kijken naar live streams via tablets, 

smartphones en computers meten.

Sinds enige tijd bieden KPN, UPC en ZIGGO klanten 

de mogelijkheid om in huis live-TV te streamen naar

PC, smartphone of tablet. In de huidige TV-meting

van SKO is dit kijkgedrag nog niet geïntegreerd. 

Het meten van het betreffende kijkgedrag is wel

wenselijk, omdat het kijken naar lineaire TV-uitzen-

dingen betreft. Er komt dus een aantal ‘TV-schermen’

in de huishoudens bij dat niet gemeten wordt in de

huidige constellatie.

SKO heeft de afgelopen maanden gesproken met alle

betrokken partijen. Zowel met zenders, alsook met de

distributeurs. ZIGGO, UPC en KPN, zijn bereid gevon-

den om met SKO om de tafel te gaan om de mogelijk-

heden om dit meetbaar te maken te onderzoeken.

KPN betreft in dit geval ook de diensten van XS4All,

Telfort en Reggefiber (glasvezel).

Het project Live Streams Meting betreft een onder-

zoek naar het meetbaar maken van het kijken naar de

live streams van Ziggo, KPN en UPC op alle huidige en

toekomstige devices waarop dat mogelijk is of wordt.

Met als doel het meetbaar maken en testen van deze

gebruiksgegevens op bruikbaarheid in relatie tot de

kijkcijfers. Of dit in de toekomst de meetmethode zal

worden om het kijkgedrag van live streams op tablets,

smartphones en computers goed te meten in relatie

tot de kijkcijfers, zal het project moeten uitwijzen.
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5.1 Techniek van ondergeschikt belang

Nigel Walley (Decipher, zie kader) leverde een 

interessante bijdrage aan het “Television 2012,

International Key Facts” rapport van RTL Group.

Walley geeft daarin een samenvatting van zijn

bevindingen nadat hij de internationale Consu mer

Electronic Show (CES) in Las Vegas had bezocht.

Anders dan in voorgaande jaren, zo betoogt hij,

werd er op de CES 2012 geen revolutionaire nieuwe

vinding gepresenteerd. Uiteraard waren er tal van

opvallende productintroducties (zoals het 4 mm

dunne 3D-beeldscherm van LG), maar de introduc-

ties waren niet zo groot als bijvoorbeeld die van 

de tablet, 3D-TV en connected-TV. Desondanks trekt 

hij de conclusie dat er enorme veranderingen in

aantocht zijn, die impact hebben in de huiskamer

van de toekomst.

Aan de voorspellingen die Decipher doet op het

gebied van media, liggen altijd drie basisgedachten

ten grondslag:

1 de capaciteit van de breedband verbinding in

huishoudens neemt toe;

2 consumenten blijven elektronica aanschaffen;

3 elektronica die consumenten kopen, zijn in staat

om onderling te communiceren.

In de toekomst zal elk TV-signaal en elke video via

een snelle breedbandverbinding in de huiskamer

terecht komen, bijvoorbeeld via glasvezel. Op die

manier kunnen grote hoeveelheden data worden

verstuurd, onder andere nodig voor de doorgifte

van 3D, SuperHD (4k) en UltraHD (8k). Walley merkt

op dat de intrede van de smart-TV (of connected-TV,

beide termen worden door elkaar gebruikt) voorals-

nog geen bedreiging vormt voor de meer traditio-

nele set-top-box. De set-top-box heeft volgens hem

als belangrijkste features de mogelijkheid om pro-

gramma’s te selecteren via de EPG en om program-

ma’s op te nemen (PVR). TV-toestellen die zijn uitge-

rust met een internetverbinding missen die essenti-

ële onderdelen, of consumenten moeten hiervoor

apart iets installeren, bijvoorbeeld door het aanslui-

ten van een externe harde schijf. Walley verwacht

dan ook dat het concept van broadcasting als cen-

trale spil van de huiskamer leidend zal blijven.

Nigel Walley is Managing
director van decipher, een
media-advies bureau in de uk.
decipher is opgericht in 1998
en adviseert tal van adver -
teerders en mediabedrijven. 
nigel walley is vooral geïnte-
resseerd in de impact van
nieuwe technologieën op de

bestaande modellen voor advertentie-inkomsten.
hij wordt vaak gevraagd als gastspreker, op con-
gressen in binnen- en buitenland en hij treedt
geregeld op als deskundige op het gebied van
digital in televisieprogramma’s, zoals BBC
Business Breakfast, The Money Programme en
Bloomberg TV.  nigel heeft ook tijdens de presen-
tatie van het SPOT TV-Jaarrapport in maart
gesproken over dit onderwerp.

Er vindt een haast onzichtbare revolutie plaats in de Nederlandse huiskamer. Er staan veran-

deringen op stapel die niet het gevolg zijn van de introductie van een nieuwe innovatie, maar

van een verregaande convergentie tussen TV en internet. En dat gaat verder dan de mogelijk-

heid om te internetten via het TV-scherm of audiovisueel materiaal te bekijken op een tablet.

Nee, de revolutie houdt verband met een totale switch naar een “smarthome”-concept waarin

het media-aanbod via een “mediahub” samenkomt en makkelijk toegankelijk wordt gemaakt

voor mediaconsumenten. De revolutie zit niet in een apparaat, maar in een totaaloplossing.

In dit hoofdstuk staan wij stil bij de huiskamer van de toekomst. We schetsen welke richting

het op lijkt te gaan, onder andere aan de hand van de visie van Nigel Walley (Decipher) en

voorspellingen van Deloitte. Daarna be schrij ven wij de stand van zaken met betrekking tot

het second screen, mede op basis van het “Moving Pictures”-onderzoek van SKO.



Consumenten stellen het juist op prijs om via een

“portal” naar TV-programma’s te kunnen kijken, 

een functie die zenders en omroepen als geen ander

kunnen vervullen.

Via die portal zullen echter steeds meer nieuwe

diensten worden geleverd, al dan niet via een betaal-

TV-constructie. Het is de verwachting van Nigel

Walley dat rondom de centrale TV-settup, andere

devices zich zullen verenigen, zodat er een commu-

nicatie-platform ontstaat waarop vier schermen met

elkaar in verbinding staan: PC/laptop, tablet, smart-

phone en TV. Op dat niveau zullen ook de diverse

providers met elkaar de strijd aangaan. Hij verwacht

dat er uiteindelijk drie operating systemen overblij-

ven: Windows, Android en iOS. Voornoemde partijen

leveren al gelijkwaardige diensten, zoals dataopslag

via de Cloud, apps, muziek en advertising.

5.2 De huiskamer van de toekomst

Hoe ziet de huiskamer van de toekomst eruit? Nigel

Walley zag in Las Vegas dat een groot deel van de

smart-TV’s al een directe link hadden met de distri-

buteur of kabelmaatschappij. In ons land heb je het

dan over partijen als UPC, Ziggo, Canal Digitaal, KPN

etc. Deze partijen leveren in dit toekomstbeeld aan

hun klanten complete sets hardware, waarbij con-

tent een centrale rol speelt. Hij spreekt in dit ver-

band over een “smarthome”-concept. Met andere

woorden: de keuze voor de provider, bepaalt in

belangrijke mate wat en hoe er gekeken wordt en

hoe de verschillende devices met elkaar communice-

ren. In het huishouden staat dan een centrale TV-box

(een soort server) waarop de vier schermen (draad-

loos) zijn aangesloten. Het hart van het systeem

bevat een aantal kwaliteit-zenders en daaromheen

worden tal van diensten geleverd. Voor consumen-

ten wordt het zo steeds eenvoudiger om te switchen

tussen TV-programma’s en internet. 

Verwacht mag worden dat de mogelijkheden van

connected-TV en second screen in een stroomver-

snelling raken. Met behoud van belangrijke functio-

naliteiten als EPG en PVR via een centrale portal of

hub. Of dat nou via een set-top-box is of via een

slimme ingang op de smart-TV, het zal consumenten

weinig uitmaken. Het is wel de verwachting dat pro-

ducenten van smart-TV’s zullen inzien dat functies

als een EPG en PVR essentieel zijn voor TV-consu-

menten en dat met het adapteren van voornoemde

functies in een connected-TV aanbod de concurren-

tie kan worden aangegaan met de traditionele set-

top-box.

Betekent dit dat het kijkgedrag zal veranderen? Dat

is, zeker op korte termijn, niet aannemelijk. Er blijft

immers een sterke behoefte bestaan aan samen TV-

kijken, waarbij het aanbod wordt bepaald door een

aantal zenders. Dat schept orde en overzicht en ver-

sterkt bovendien de onderlinge binding van TV-kij-

kers. Het is een bekend gegeven dat het gevoel van

samen kijken en er samen over praten (bijvoorbeeld

de volgende dag op het werk) tot verbinding leidt,

een belangrijke, sociale waarde van TV-kijken. 

Ter bevestiging van het bovenstaande trekt Deloitte

in het rapport “Technology and TV, The continuation

of a beautiful friendship (2012)” in het hoofdstuk

“Traditional TV is not dead” de volgende conclusie:

"TV is (...) in staat om te voldoen aan onze behoef -

te aan entertainment en ontspanning en aan

onze sociale behoefte (…). TV voorziet eveneens in

een behoefte die we vaak ontkennen: structuur

brengen in ons leven. Een TV-uitzendschema is

voor de meerderheid van de kijkers juist een 

verademing in plaats van een ongemak. De aan -

vangstijden van vaste programma’s als soaps en

nieuwsprogramma’s markeren het moment van

de dag. TV stelt ons in staat om te ontspannen,

waardoor een boeiende kijkervaring ontstaat die

interactiviteit mogelijk maakt, maar interactie

niet vereist. We bevinden ons weliswaar in een

internettijdperk, maar niet iedereen wil voort -
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durend interactief zijn. Zeker na een lange dag

werken met veel interactie met andere mensen

en/of machines, is interactie met TV-programma’s

misschien wel het laatste wat we willen.”

Dual Video Screening maakt haar eerste 

stapjes in 2013

Deloitte voorspelt in het rapport: “Technology, Media

& Telecommunications Predictions 2013”, dat in 2013

ongeveer tien procent van de huishoudens in de ont-

wikkelde landen een tweede scherm in de huiskamer

gebruikt voor het bekijken van TV-content terwijl ook

(andere) TV-content op het eerste scherm wordt beke-

ken. Het kan dan gaan om TV-beelden van afzonder-

lijke programma’s of om verschillende beelden van

hetzelfde programma of dezelfde gebeurtenis, zoals

verschillende wedstrijden in hetzelfde golftoernooi. 

De belangrijkste reden voor het gebruik van een

tweede scherm voor TV-content is volgens Deloitte ver-

klaarbaar. Ten eerste is er een verlangen onder leden

van een huishouden om samen tijd doorbrengen.

Televisie kijken is in veel huizen een van de belang-

rijkste familie-activiteiten. Maar het is niet altijd mak-

kelijk om overeenstemming te bereiken over wat er

wordt gekeken. Dat kan met een tweede scherm wor-

den verholpen. Een tweede argument betreft de moge-

lijkheid, met name bij sportwedstrijden, om specifieke

fragmenten van een TV-programma beter te kunnen

bekijken. Een Formule-1 race, bijvoorbeeld, wordt van-

uit vele camera-posities gefilmd. Voor second screen

gebruikers biedt het een ultieme TV-beleving om aan-

vullend/tegelijkertijd beelden te kunnen bekijken van-

uit een zelf te bepalen positie. Dat verrijkt het kijken.

Deloitte voorspelt dat de verkoop van connected-TV’s

een enorme vlucht zal nemen, maar dat het daadwer-

kelijke gebruik van de internet-connectiviteit relatief

beperkt zal blijven. De connected-TV wordt vooral

gekocht vanwege de prijs, het design, de dikte van het

scherm en de scherpte van het beeld. Deloitte ver-

wacht dat het steeds lastiger zal zijn om een TV zonder

internetverbinding te kunnen kopen. Waarom ver-

wacht Deloitte dat de mogelijkheid van interactie via

een connected-TV nauwelijks een USP is? Een van de

belangrijkste redenen is dat het in veel huishoudens al

mogelijk is om de TV aan te sluiten op internet, via

games consoles, set-top-boxen en Blu-Ray spelers. 

Op die manier heeft men vaak al de beschikking over

films en TV-on-demand, een belangrijke drijfveer

voor het gebruik van een connected-TV.

Andersom is het zo dat veel devices die gebruikt

worden voor internet, ook steeds meer geschikt zijn

voor het bekijken van TV-content. Via laptop of

tablet kan naar uitzendinggemist programma’s wor-

den gekeken en providers als Ziggo en KPN bieden

live-TV op een tablet of PC aan. Ook dat maakt de

aanschaf van een connected-TV minder noodzake-

lijk. Deloitte verwacht dat het gebruik van connec-

ted-TV marginaal zal blijven, tenzij het aanbod op

een connected-TV zo exclusief en interessant wordt

gemaakt, dat kijkers wel gebruik moeten maken

van de internetconnectiviteit.

Voornoemde neemt niet weg dat Consumenten

meer en meer de toegevoegde waarde van de con-

vergentie tussen TV en internet zullen ontdekken.

De hardware is geen belemmering meer, maar een

randvoorwaarde die ervoor zorgt dat kijkers pro-

bleemloos kunnen switchen tussen TV (op het 

centrale TV-scherm) en internet (via het tweede

scherm). Op het tweede scherm kan men dan op het

individu afgestemde diensten afnemen, zoals een

persoonlijke EPG en de mogelijkheid om met elkaar

te praten over TV-programma’s via social media. 

Of exclusief toegang krijgen tot additionele TV-con-

tent. Uiteindelijk zal dit niet ten koste gaan van 

TV-kijken, maar zal het TV-kijken juist stimuleren 

tot nog grotere hoogtes.

5.3 Synchronisatie second screen

Zoals we hiervoor al beschreven, zal het second

screen een aanvulling vormen op TV-kijken via het

centrale scherm. Er zijn al tal van voorbeelden

waarbij programmamakers en verkopers van 

reclameruimte de interactie via het tweede scherm

mogelijk maken. Er zijn evenveel doelstellingen of

businessmodellen achter een tweede-scherm appli-

catie. Het kan gericht zijn enkel op participatie in

het programma op het eerste scherm. Het kan

onderdeel zijn van een strategie om via de interac -

tiviteit een één-op-één relatie op te bouwen met de

doelgroep, maar het kan ook gericht zijn op een

activatie van een sponsorship of het genereren van

bereik dat middels advertising verzilverd kan wor-

den. Op de volgende pagina beschrijven wij een

aantal mogelijkheden om de interactie aan te gaan.
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het gebruik van de hashtag (#) in programma’s is 

het bekendste voorbeeld. door dit teken wordt een

bericht eenvoudig gevonden. Momenteel worden

hashtags gebruikt bij verschillende populaire sociale

media websites zoals Twitter en google+.

De Ster heeft een app ontwikkeld waarmee tijdens

het kijken naar een reclameblok eenvoudig kan wor-

den gesurft naar een actiepagina van de adverteerder.

deze dienst biedt de Ster aan onder de noemer “Ster

Extra”. Ster extra koppelt de tablet aan de Ster-recla-

mes op TV en voegt er extra, interactieve aanbiedin-

gen en acties (premiums) aan toe. de app reageert live

op de reclame die op dat moment wordt uitgezonden

tijdens de spe-

ciale Ster extra

reclameblok-

ken en laat de

bijbehorende

premiums

zien. inloggen

op Ster extra

kan via een

Facebook account zodat het ook voor anderen zicht-

baar is dat je gebruik maakt van Ster extra.

Remotely.tv

biedt een

dienst die

aanvullende

informatie

over televisie-

uitzendingen

automatisch

naar een 

tweede scherm stuurt. Via automatische koppelingen

ziet de gebruiker direct extra info, tweets en apps

voor alle programma's van neder landse tv-zenders. in

de technologie van Re mo tely is een algoritme opgeno-

men die relevante tweets selecteert om uitzendingen

nog interessanter te maken. Volgens Remotely.tv wer-

den er 212 20 miljoen twitterberichten over TV-pro-

gramma’s verstuurd. dat waren er 5 miljoen minder

dan voorspeld als gevolg van de tegenvallende spor-

tieve resultaten van het neder lands voetbalelftal. de

doelgroep van twitterende TV-kijkers is van 700.000 in

mei 2012 toegenomen naar 1,3 miljoen in januari 2013.

Tijdens de Olympische Spelen, Tour de France, EK

Voetbal kon via het second screen extra informatie 

of extra beeldmateriaal worden verkregen.

Programma-apps

zoals van The

Voice of Holland,

Boer zoekt Vrouw

en Eredivisie Live.

deze apps zorgen

voor een nog gro-

tere beleving van

het programma.

in het kader van de Tweede Kamer verkiezingen op

12 september werden diverse TV-programma’s voor-

zien van second screen apps, bijvoorbeeld voor het

meestemmen op stellingen in het debat.

Volkswagen en RTL hebben samen een second screen-

app laten ontwikkelen, “Sleutelspel” genaamd, waar-

mee de kijkers van de dramaserie “Divorce” tijdens

uitzendingen mee kunnen spelen. Volks wagen is

sponsor van divorce, een nederlandse dramaserie

over scheiden. Voor elkeaflevering zijn speciale sleu-

telscènes ge schreven.

kijkers kunnen via de

app op hun mobiele tele-

foon of tablet, de sleutels

sparen om in aanmer-

king te komen voor een

Volks wagen Beetle. het

spel, gecreëerd door ACh-

Tung!, werd tijdens de

eerste drie uitzendingen

door 20.000 kijkers mee-

gespeeld.

‘Second screen’-advertising heet de nieuwe dienst 

die begin 2013 geïntroduceerd wordt onder de naam

Mediasynced. TV-kijkers die tijdens de reclame-uit-

zending even de smartphone of tablet erbij pakken

ontkomen – in theorie – niet meer aan de boodschap

van de adverteerder.  Met behulp van audiomatching

herkent Mediasynced een TV commercial waarna de

bijbehorende online rich media-uitingen direct uit -

geserveerd wordt op aangesloten reclamenetwerken

van bijvoorbeeld Sanoma of Microsoft.
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5.4 De feiten over het gebruik van 

second screens

SKO onderzocht in 2012 voor de tweede keer op rij

het gebruik van online devices tijdens het kijken

naar TV en de voorkeur voor verschillende schermen

bij het kijken naar de diverse vormen van audiovisu-

ele content. Het onderzoek van SKO heeft de titel

“Moving Pictures” gekregen en werd in 2011 voor het

eerst uitgevoerd. In dit hoofdstuk over de huiskamer

van de toekomst willen we de highlights belichten.

Bijna iedereen beschikt over een televisie (98%) en

een computer (99%). Het smartphone bezit is fors

toegenomen van 46% in 2011 naar 59% in 2012. 

De tablet kent inmiddels een penetratie van 37%.

Van alle Nederlanders 13+ met een internetverbin-

ding thuis keek in 2012 een kwart (26%) wel eens via

de tablet naar audiovisueel materiaal. Dit is bijna

een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder

(14%). Via de smartphone keek 42% (2011: 35%). Via 

de computer bleef het percentage kijken naar audio -

visueel materiaal ongeveer gelijk, zo rond de 80%.

In 2011 keek een persoon gemiddeld 45 minuten 

via een tablet, smartphone of computer naar audio -

visueel materiaal. In 2012 is dat toegenomen tot 59

minuten per persoon. Dit gemiddeld aantal minuten

is berekend over bezitters van de genoemde devices

die in de afgelopen 24 uur hebben gekeken via één

van deze apparaten.

Het meeste audiovisueel materiaal dat door

Nederlanders van 13 jaar en ouder is bekeken, is

bekeken via de TV (77%), maar de tablet is bezig aan

een duidelijke opmars, aldus blijkt uit grafiek 5.4.

Werd in 2011 nog 1% van het audiovisueel materi-

aal hierop gekeken, in 2012 is dat verdrievoudigd

tot 3%. De tablet lijkt meer te worden gebruikt voor

het bekijken van TV-content dan voor het kijken

van “User-generated” content. In 2011 was dit nog

andersom, waarschijnlijk een gevolg van het feit

dat live/lineair TV inmiddels ook via apps op de

tablet wordt aangeboden. Als 20-34 jarige bezitters

een smartphone gebruiken tijdens het TV-kijken,

gebruiken zij deze langer dan mensen uit andere

leeftijdsgroepen. 35-49 jarige bezitters gebruiken

juist een laptop het langst als second screen.

435 de huiSkAMeR VAn de TOekOMST SPOT TV JAARRAPPORT 2012

Apparaat 2011 2012

Televisie 99% 98%

Computer 100% 99%

desktop nb 66%

Laptop nb 68%

Smartphone 46% 59%

Tablet 15% 37%

Spelcomputer 47% 44%

Mediacenter nb 22%

Tabel 5.1  Bezit apparatuur 
(Bron: Moving Pictures SKO en Intomart GfK, 2011/2012)

Nederlanders kijken live-TV,
films, documentaires en gemiste

programma’s nog altijd bij 
voorkeur op een TV-scherm
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ging is te zien in het gebruik van de smartphone als

second screen: onder de ondervraagden bedraagt dit 

nu 78%, terwijl dit in de meting van 2011 nog 57% was.

Het gebruik van een smartphone tijdens het TV-kijken

is vooral onder jongeren populair: 84% van de 13-19 jari-

gen met een smartphone en 91% van de 20-34 jarigen

met een smartphone gebruiken wel eens hun mobiel

tijdens het TV-kijken. Uit TBO 2012 (zie ook hoofdstuk 3)

weten we dat het gebruik van een smartphone tijdens

TV-kijken, uitgedrukt in tijd nog relatief beperkt is.

Onder 50-plussers is de tablet het populairste second-

screen-apparaat. De desktop/PC wordt door alle leef-

tijdsgroepen het minst gebruikt als second screen;

gemiddeld door 39% van de Neder landers van 13 jaar 

of ouder die in het bezit zijn van een desktop/PC. 

Mobiele devices worden tijdens het TV-kijken vooral

gebruikt voor e-mail, surfen, internet bankieren of

ander internetgedrag en in mindere mate voor het

communiceren over televisieprogramma’s. Wanneer

wel de website, app of social media van een program -

ma tijdens het kijken naar een TV-programma wordt

bezocht, wordt dit het meest gedaan via de computer

(39%), de smartphone (37%) en de tablet (30%). In 2011

werd dit nog in 79% van de gevallen met de computer

gedaan, 18% met de tablet en 27% met de smartphone.

De computer verliest dus terrein.

Het gebruik van tablet, smartphone en computer

(desktop, laptop) tijdens het TV-kijken is toegenomen

ten opzichte van de meting in 2011. De grootste stij-

grafiek 5.2 gebruik mobiel device tijdens televisiekijken, basis: bezitters van desbetreffende device 
(Bron: Moving Pictures, SKO en Intomart GfK 2011/2012)

grafiek 5.3 gebruik mobiel device tijdens TV-kijken, naar doelgroepen, basis: bezitters van desbetreffende device 
(Bron: Moving Pictures, SKO en Intomart GfK 2012)
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De ondervraagden van het Moving Pictures onder-

zoek besteedden in 2012 meer tijd aan het kijken

naar audiovisuele content, op andere schermen

dan het TV scherm; het aandeel TV is hierdoor

gedaald van 78% naar 73%. Er is in vergelijking met

2011 relatief meer gekeken via andere apparaten;

13% van de tijd die men naar audiovisueel materi-

aal keek, bekeek men via een desktop/PC, 8% via

een laptop, 3% via een tablet en eveneens 3% via

een smartphone (zie grafiek 5.4).

Ruim twee derde (69%) van het totaal geconsumeerde

audiovisueel materiaal bestaat uit TV-content. Het

gaat hierbij om live-TV, TV-programma’s die later 

worden teruggekeken, buitenlandse TV-programma’s

en fragmenten van TV-programma’s. Een vijfde (20%)

van het geconsumeerde audiovisueel materiaal is 

film content. Dit zijn bijvoorbeeld zelf opgenomen,

gedownloade, gekochte, gehuurde, geleende of 

opgevraagde films, documentaires of series. De 

rest bestaat uit “User generated” content (11%).

grafiek 5.4 Aandeel kijken naar audiovisueel
materiaal via verschillende devices 
(Bron: Moving Pictures, SKO en Intomart GfK 2012)

grafiek 5.5  Soorten audiovisueel materiaal
(Bron: Moving Pictures, SKO en Intomart GfK 2012)

Live-TV wordt volgens de onderzoekers het meest

bekeken via het televisiescherm (99%); 1% van het

live-TV-kijken is via het computerscherm. Het kijken

van live-TV via mobiele apparaten heeft ondanks de

toename in 2012 nog niet veel volume, slechts 2%

wordt door bezitters via computer, tablet en/of

smartphone gekeken.

grafiek 5.6 kijkt live-TV, per device
(Bron: Moving Pictures, SKO en Intomart GfK 2011/2012)
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Hoewel nog bescheiden van omvang is de markt

van online video advertising een groeimarkt. De

bestedingen groeien gestaag, het aantal aangebo-

den en opgevraagde streams stijgt en de kijktijd van

online video neemt toe. Smartphones en tablets zijn

daarbij een belangrijke stimulans voor het internet-

gebruik en online video consumptie in Nederland.

Het Moving Pictures 2012 onderzoek van SKO laat

bijvoorbeeld zien dat het bereik van de mobiele

devices stijgt ten koste van de desktop en laptop.

6.1 SPOT en online video

Steeds meer TV-content is te vinden op internet en

wordt geconsumeerd door mediaconsumenten. Het

kan gaan om hele programma’s of delen van pro-

gramma’s. Ook programma-gerelateerde content die

niet eerder lineair op televisie is uitgezonden, is op

internet te vinden. Audiovisuele content, zoals com-

mercials, is niet meer het domein van TV alleen. Voor

adverteerders ontstaan zo nog meer interessante

mogelijkheden om consumenten te bereiken.
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  Het aandachtsgebied van SPOT is al lang niet meer voorbehouden aan de TV. Natuurlijk

vormt TV nog altijd het grootste aandeel in de mediabestedingen en alleen daarom al zal

SPOT zich met veel energie blijven inzetten voor de promotie van dit medium als adver-

tentiekanaal. Maar het aandachtsgebied verbreedt en verdiept. De mogelijkheden voor

adverteerders om naast TV ook via internet consumenten te bereiken en effect te sorte-

ren, zijn onuitputtelijk. De kracht van TV krijgt daardoor een extra boost. Uit diverse

onderzoeken, zoals van SKO, blijkt dat er nu een generatie opgroeit die gewend is aan het

kijken van TV-content of TV-gerelateerde content via internet. Een deel van het kijkgedrag

verschuift naar internet. Een apart hoofdstuk over online video is dan ook gerechtvaar-

digd. We beschrijven in dit hoofdstuk de ontwikkelingen op het gebied van online video

advertising. Allereerst zetten we uiteen waarom dit voor SPOT een belangrijk onderwerp

is en wat onze plannen zijn voor de nabije toekomst. Vervolgens wordt een beschrijving

van de markt gegeven. Daarna zoomen we in op de online bestedingen in Nederland 

waarbij de bestedingen in online video natuurlijk bijzondere aandacht krijgen.

grafiek 6.1 Bereik online video op verschillende devices
(Bron: SKO, Moving Pictures)
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Het aantal minuten per dag online video kijken is

vooral onder jongeren zeer hoog, zoals ook blijkt 

uit de cijfers van TBO 2012 (zie grafiek 6.2).

De mogelijkheden om via (online) video advertising

consumenten te bereiken, zijn verbreed. TV-broad-

casters stellen hun content beschikbaar op steeds

meer platforms en devices. Via de set-top-box, via

Gemist-websites of apps op mobiele devices, con-

nected-TV’s of game consoles. In het verlengde hier-

van zullen de broadcasters deze content willen

monitizen door het aanbieden van online video

advertising.

Tegelijkertijd herkennen we de trend dat adverteer-

ders een toenemende behoefte hebben om hun 

TV-campagne aanvullend te willen inzetten op het

online video platform. Deze strategie wordt eerder

bij een branding strategie ingezet dan bij campag-

nes met performance based doelstellingen.

Online video advertising heeft, als aanvulling op 

TV-reclame, een duidelijk toegevoegde waarde:

Online biedt toegevoegd bereik t.o.v. TV; media-

bureaus gebruiken online video advertising als

aanvulling op een TV-campagne met als doel het

maximaliseren van bereik.

Mogelijkheid tot audience based / behavioural

targeting, waardoor het mogelijk wordt om hele

specifieke en selectieve doelgroepen real time te

vinden en te benaderen.

Aanvullend bereik bij doelgroepen die op TV

relatief moeilijk bereikbaar zijn (lichte TV-kij-

kers, zoals bijvoorbeeld jonge mannen en

hogere sociale klassen).

Hoge engagement factor:  Dit heeft onder meer

te maken met de wijze waarop het medium

wordt gebruikt: “lean back” (TV) versus “lean for-

ward” (online). De mogelijkheden van interactie

en direct response.

Een toegevoegde waarde op het communicatie-

effect. ‘Reclame- en merkbekendheid', ’merk in

overweging nemen' en ’merkvoorkeur’ zijn 

significant hoger indien beide media tegelijker-

tijd worden ingezet (bron: Ster, Microsoft

Adverti sing, Mindshare en Metrixlab, 2008).

SPOT ziet in online video advertising voor 

adverteerders tal van kansen als aanvulling op 

TV-reclame. Vanwege dit belang zal SPOT zich

samen met haar SKO partners PMA en BVA in 2013

oriënteren op een goede techniek om online video

te meten, voor zowel impressies (census) als bereik

(panel data). Ambitie is om de markt in 2014 te kun-

nen voorzien van bereikcijfers op persoonsniveau

voor zowel de content als de campagnes.

grafiek 6.2 Aantal minuten online video kijken per dag 
(Bron TBO 2012, SPOT)
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Een ander initiatief van SPOT in 2013 betreft een

onderzoek naar de TV en online effecten van

diverse formaten commercials (TV-commercial, 

pre-roll, pre-roll met companion banner, mid-roll, 

in-banner video). Samen met Mediacom krijgt dit

project onder de titel “Audio Visual Planning”

gestalte. Uitvoering van het onderzoek ligt in han-

den van Ipsos Synovate. Dit onderzoek moet veel

nieuwe inzichten opleveren in de waarde van

online video. Het veldwerk van dit onderzoek

wordt in het eerste kwartaal van 2013 uitgevoerd.

De wijze van campagne-aanvraag en evaluatie 

willen we in het komende jaar naar een hoger plan

tillen. In samenwerking met Ster, RTL en SBS kijken

wij naar een nieuwe module in de TV-planningsoft-

ware van Mediaview, waarmee online video cam-

pagnes aangevraagd en gemonitord kunnen wor-

den. Dit sluit goed aan bij de werkwijze van steeds

meer bureaus waar de inkoop van TV en online

video gecombineerd wordt in één functie of team.

6.2 De markt van online video

Welke spelers domineren de Nederlandse markt van

online video en hoe zijn deze te segmenteren?

Kijkend vanuit het perspectief van consumenten,

dan onderscheiden wij professionele en user genera-

ted content. Hierbij kun je de professionele content

onderscheiden naar de short form ofwel video

snacks en de long form ofwel programma content.

Naast bovengenoemde partijen zijn er andere 

bedrijven die steeds meer waarde hechten aan

online video advertising en dus mee (gaan) dingen

naar de gunsten van de adverteerder, zoals Sony,

Pathé, Walmart, Netflix, Microsoft en Apple. Het is

goed mogelijk dat deze partijen met verschillende

advertentie proposities op de markt verschijnen. 

In tabel 6.3 hebben we de online video markt vanuit

de consument bekeken. De aanbieders die we hier

tegenkomen, zijn voor een deel ook de namen die

adverterend Nederland tegenkomt bij de inkoop van

online video campagnes. Echter een deel van deze

namen komt zij niet snel tegen in haar campagne-

overzicht omdat deze ingekocht worden via de

SPOT ziet in online video
advertising voor adverteerders
tal van kansen als aanvulling
op TV-reclame. Vanwege dit
belang zal SPOT zich samen

met haar SKO partners PMA en
BVA in 2013 oriënteren op een
goede techniek om online

video te meten

Online video markt vanuit consumentenperspectief

Consument

User Generated

Youtube

Myvideo

dumpert

123Video

Videosnacks

Youtube

zoomin

Quadia

zie.nl

SmartClip

Telegraaf.nl

Videostrip

Professioneel

Programmacontent

uitzendinggemist

RTL XL

kiJk

hBO gO

under the Tumb

horizon.TV

Tabel 6.3 de online video markt vanuit de consument bekeken



“Demand Site Platforms” (DSP). Een DSP is een plat-

form waarbij inkopers van digitale reclame gebruik

maken een interface om via “real-time bidding”

advertentie ruimte in te kopen. Planners en marke-

teers kunnen bieden op bannerposities en video-

rolls. Zodra de geboden prijs in dit veilingsysteem is

bereikt en de gevraagde doelgroep voorhanden is,

dan wordt de uiting geserveerd. Het hele proces ver-

loopt razendsnel en is mede gebaseerd op audience

based targeting: aan de hand van informatie uit 

bijvoorbeeld cookies worden doelgroepen gevolgd

en benaderd. Dit laatste wordt overigens steeds las -

tiger omdat de wetgever het plaatsen van cookies

aan strenge voorwaarden verbindt. Zonder toestem-

ming van de consument mag er geen cookie worden

geplaatst en als er een cookie wordt geplaatst, dan

moet het voor de consument duidelijk zijn wat

ermee wordt gedaan.

6.3 De online bestedingen in Nederland

IAB Nederland en Deloitte werken samen om te

komen tot inzicht in de online bestedingen in

Nederland. Het “IAB report on Online Ad Spend H1

2012” levert interessante cijfers op. In de eerste helft

van 2012 is in totaal voor 585 miljoen euro aan

online advertising uitgegeven. Dat is 14,3% meer 

dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het grootste

deel van de online bestedingen gaat naar “Search”,

in totaal 310 miljoen euro. Op de tweede plaats volgt

“Display” met 170 miljoen euro en op derde plaats

komt “Classifieds, directories en listings” met 105

miljoen euro. De groei van de online bestedingen

komt voor een belangrijk deel door de groei van

Search (+22% ten opzichte van 1H 2011).

Video advertising maakt onderdeel uit van

“Display”. 10% van de Display advertising is weg -

gelegd voor Video (in 1H 2011 was dat aandeel 9%).

Over de eerste helft van 2012 gaat het dan om een

ingeschat bedrag van circa 17 miljoen euro, een 

nog bescheiden aandeel ten opzichte van de totale

online bestedingen (3%). Voor heel 2012 voorspelt

men dat de omvang van de Display advertising

bestedingen 361 miljoen euro bedraagt. Uitgaande

van 10% bestedingsaandeel voor Video, komt online

video advertising in 2012 uit op 36 miljoen euro.
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grafiek 6.4 Verdeling online display markt  
(Bron: IAB report on Online Ad Spend H1 2012)
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"RTL TimeOnline", effectonderzoek streamspots, december 2012

Om inzicht te krijgen in de werking van pre-rolls en mid-rolls en al dan niet de verschillen tussen

beide, heeft RTL een onderzoek opgezet in samenwerking met klapper Communicatie/ Active

Reaction. in het onderzoek stonden twee vragen centraal:

1 is er een verschil in aandacht voor een pre-roll versus een midd-rol?

2 is er een verschil in merkherinnering?

Om deze vragen te beantwoorden is een experiment opgezet: respondenten kregen een fragment te

zien van 16 minuten met òf een pre-roll voorafgaand aan het fragment òf een mid-roll na 8 minuten.

de respondenten beoordeelden het fragment real time, van seconde tot seconde: tijdens het kijken

gaven zij aan met hoeveel aandacht ze naar het fragment met pre- of mid-roll keken door een schuif

naar boven (++) en naar beneden (--) te bewegen.

in totaal hebben 845 respondenten deelgenomen aan het onderzoek, binnen de doelgroep 18-49 jaar.

Conclusies:

1 er is geen verschil in gemiddelde aandacht voor een pre- of mid-roll. het verloop van aandacht

voor de pre-roll verschilt echter wel van de mid-roll: bij de start is de aandacht voor de mid-roll

hoger dan voor een pre-roll. dit komt omdat de aandacht gedurende het bekijken van de pro-

gramma-content stijgt. na circa vier seconden is de aandacht voor een pre-roll hoger dan voor 

de mid-roll: dat betekent dat de gemiddelde aandacht niet veel verschilt per soort roll, de scores

middelen elkaar uit.

2 de spontane herinnering van het merk in de mid-roll was gemiddeld hoger dan in de pre-roll. 

RTL nederland denk dat er twee verklaringen mogelijk zijn:

het moment van vertonen is van invloed: je zit als kijker middenin de content. de aandacht-

meting laat ook zien dat de eerste vier seconden de aandacht voor de mid-roll hoger is dan

voor de pre-roll. dit is ook in eerder onderzoek gezien: in een campagne waarin zowel pre- als

mid-roll werd ingezet, met hetzelfde aantal impressies en identieke creaties, werd de mid-roll

beter gewaardeerd dan de pre-roll.

de mid-roll zit dichter op het moment van uitvragen: minder content, minder ruimte om het

korte-termijn-geheugen leeg te maken. dit is in een real-life-setting ook het geval.
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7.1 “A new breed of media”

De Nederlandse consument kijkt meer TV dan ooit 

en bijna de helft van de Nederlanders kan zich geen

leven voorstellen zonder televisie. De komst van

internet TV, tablets en smartphones zal uiteindelijk

de TV-consumptie en business modellen doen veran-

deren maar niet doen verdwijnen. Dit zijn de belang-

rijkste conclusies uit het onderzoek dat Deloitte uit-

voerde, samen met Intomart GfK en SPOT, en dat de

impact van nieuwe technologieën op het kijkgedrag

van Nederlanders in kaart brengt. Het onderzoek

werd op 13 september 2012 gepresenteerd tijdens het

“SPOT on TV”-event in Amsterdam.

Het Technology Media Telecoms (TMT) team van

Deloitte heeft in samenwerking met SPOT en Into -

mart GfK een online onderzoek uitgevoerd onder

2000 consumenten van 13 jaar en ouder. Daarnaast

heeft het TMT-team van Deloitte gesprekken gevoerd

met adverteerders, media inkopers, content produ-

cers en broadcasters om hun perspectieven in kaart

te brengen. Basis voor het onderzoek vormde het

gelijknamige onderzoek dat al viermaal is uitgevoerd

in Engeland. De vijf belangrijkste conclusies luiden:

1 TV blijft zowel qua tijdbesteding als in de 

beoordeling van de consument belangrijk.

Bijna de helft van alle Nederlanders geeft aan dat

ze zich geen leven zonder TV kunnen voorstellen.

2 in plaats van dat de nieuwe technieken het 

TV-kijken verdringen, verrijken ze het kijken 

en maken ze het leuker. 

41% van de Nederlanders sms’t/whats app’t wel

eens met anderen die tegelijkertijd naar hetzelf -

de TV-programma zitten te kijken. Daarvan doet

ongeveer tweederde dit vaak/regelmatig.

3 de invloed van TV op social media is groot en

haar invloed op aankoopgedrag is groter dan 

die van de social media.

39% van de Nederlanders is het eens met de 

stel ling  ‘Ik praat vaak met anderen over de 

programma’s die ik op TV heb gezien.’ En 

onder vraagden geven veel vaker aan iets te

kopen naar aanleiding van TV dan bijvoorbeeld

Facebook.

4 TV-reclame bestedingen en de impact ervan 

blijven stijgen.

Analyses van o.a. Zenith Optimedia voorspellen

groei voor TV ondanks de groei van internet. 

En TV wordt door 55% van de Nederlanders 

verreweg het vaakst gekozen als ‘manier van

adverteren met de grootste invloed op mij 

persoonlijk’.

5 de kijker is bereid voor goede TV-content te

betalen, hetgeen de basis vormt voor een

gezonde groei van de hele TV-industrie.

De prijs van het Nederlands TV-abonnement 

is vergelijkbaar met de omringende landen en

blijft stijgen. De prijs hangt met name af van

content en het aantal TV-kanalen. Zo is bij voor -

beeld 35% van de Nederlanders (10% ja en 25%

misschien) bereid om € 10,- per maand te betalen

voor de nieuwste speelfilms; voor sportnieuws

is dat 17% (4% ja en 13% misschien).
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Kennis verspreiden over TV en TV-reclame staat centraal in de missie van SPOT. 

SPOT speelt dan ook een zeer actieve rol op het terrein van media- en reclameonderzoek.

Niet alleen door zelf onderzoek te initiëren, maar ook door op de voet te volgen wat er 

in Nederland en daarbuiten aan nieuwe inzichten wordt opgedaan. Die inzichten worden

door SPOT verzameld en openbaar gemaakt door middel van publicaties op de website 

van SPOT en door middel van presentaties op diverse evenementen. In dit TV-Jaarrapport 

willen we dan ook graag een hoofdstuk wijden aan onderzoek naar de kracht van TV en 

TV-reclame. Dat doen we door allereerst stil te staan bij een aantal zeer interessante

onderzoeken die in 2012 zijn verschenen, sommige op initiatief van SPOT. Je vindt deze

onderzoeken ook terug op onze website. Aan het eind van dit hoofdstuk beschrijven wij 

in het kort de belangrijkste learnings uit een selectie van onderzoeken die door bij SPOT

aan gesloten zenders zijn uitgevoerd.



Ten slotte blijkt uit het onderzoek dat de adverten-

tie-uitgaven aan televisie de afgelopen jaren zijn 

gestegen en ook in de toekomst zullen blijven 

stijgen. Marieke Van der Donk, director strategy &

operations en media expert: 

“Zo ligt het bedrag dat gespendeerd wordt aan

adverteren op social media lager dan de adverten-

tie-uitgaven op televisie. Dit is grotendeels toe te

wijzen aan de hogere bereikbaarheid, effectiviteit

en aantrekkelijkheid van een reclameboodschap op

televisie. Wanneer een goede mix aan middelen en

activiteiten wordt ingezet, bereikt de adverteerder

een zo groot mogelijke doelgroep. Zo kan de televi-

sie het best ingezet worden voor het verhogen van

de merkbekendheid en het lanceren van een nieuw

product, terwijl sociale netwerken het best ingezet

kunnen worden voor de individuele benaderingen.”

7.2 TV-kijken blijft populair

De belangrijkste reden waarom mensen zo veel TV-

kijken is vanwege de dagelijkse stroom van hoog

kwalitatieve content die tegelijkertijd, voor de con-

sument, goedkoop is. Deze content is divers en

populair, aandacht-vragend en ontspannend. En vol-

doende onderhoudend en informatief zodat kijkers

steeds blijven kijken. Naast de behoeftes aan ont-

spanning en informatie voldoet TV aan nog een

derde menselijke kernbehoefte: sociale interactie.
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Dit concludeert Deloitte in het rapport ‘TV: Why?’

op grond van recent onderzoek in Engeland uitge-

voerd door GfK. Het onderzoek is parallel uitge-

voerd met het onderzoek “A new breed of media”

dat Deloitte in Nederland uitvoerde in samenwer-

king met SPOT en Intomart GfK (zie paragraaf 7.1).

In Engeland wordt in een gemiddelde maand 6,5

miljard uur TV gekeken, inclusief het kijken via

computers, tablets

en smartphones.

Dat zijn net zo veel

uren als totaal

wereldwijd besteed

wordt aan social media. De doelstelling van het

Deloitte onderzoek is te verklaren waarom TV,

ondanks de komst van nieuwe media en nieuwe

technologie, nog steeds zo’n belangrijke rol speelt

in het leven van de consument.

Hoe belangrijk de TV inmiddels is in het dagelijkse

leven van consumenten blijkt uit de antwoorden

op de uitspraak ‘ik kan me geen leven zonder TV

voorstellen’. De meerderheid is het daarmee eens.

Dat geldt voor alle leeftijdsgroepen, ook voor jonge-

ren. Uit hetzelfde onderzoek in Nederland komen

vergelijkbare cijfers. In Nederland kan 45% van de

ondervraagden zich geen leven zonder TV voorstel-

len (zie grafiek 7.1).

Een meerderheid van de 
consumenten kan zich een leven

zonder TV niet voorstellen

grafiek 7.1 instemming met het statement ‘ik kan mij geen leven zonder TV voorstellen’
Bron: Deloitte, GfK, SPOT juni 2012 (steekproef:2000)
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Gevraagd naar ‘de manier van adverteren die de

grootste invloed op u persoonlijk heeft’ kiest meer

dan de helft voor TV-reclame terwijl andere medium-

typen veel lager scoren. Deze hoge score voor TV is

de afgelopen vier jaar stabiel. In het Nederlandse

onderzoek is deze score voor TV-reclame vergelijk-

baar hoog, namelijk 55%, en scoorden de andere

mediumtypen ook hier veel lager.

Andere uitkomsten uit “A New breed of Media”:

TV biedt een dagelijkse stroom van hoog kwalita-

tieve maar tegelijkertijd, voor de consument,

goedkope content.

TV is de beste manier om te ontspannen.

TV is het eerste sociale netwerk.

Meerderheid vindt kwaliteit van TV-programma’s

verbeterd.

Driekwart leert iets nieuws van TV-programma’s.

Second screen gebruik betreft vaker inhoud van

programma dan interactie met programma.

Multitasken tijdens TV-kijken is niets nieuws.

TV-reclame is en blijft populair.
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grafiek 7.2 welke van de volgende manieren van adverteren hebben de grootste invloed op u persoonlijk?
Bron: Deloitte, GfK, SPOT juni 2012 (steekproef:2000)
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7.3 TV-reclame zorgt voor stijging 

online sales

Een serie van tests heeft eenduidig laten zien dat 

TV-reclame de inkomsten per click voor online 

marketing kanalen doet stijgen, ook voor social

media & affiliates.

De Amerikaanse website voor media-en marketing

professionals “mediapost.com” heeft de resultaten

gepresenteerd van een onderzoek over de invloed

van TV-reclame op online sales. Hiertoe zijn verschil-

lende campagnevarianten onderzocht op het online

effect naar aanleiding van de inzet van TV. Voor elke

categorie steeg zowel de traffic als de conversie

dankzij de TV-exposure. Voor sommige categorieën is

deze stijging zeer groot, bijvoorbeeld een stijging van

63% in de conversie ratio voor direct traffic (url in

browser ingevuld).

Bij de tests zijn verschillende TV-campagne varianten

meegenomen:

1 Adverteerders die nooit eerder TV hadden ingezet

maar die TV hadden toegevoegd aan het mediaplan

gedurende de onderzoeksperiode

2 Adverteerders die hun TV-budget tijdens de onder-

zoeksperiode hebben verlaagd of verhoogd om

daarmee het effect van TV op online sales in kaart

te kunnen brengen

3 Adverteerders die het effect testen van

creatieve/nieuwe TV-programmering

4 Adverteerders die meerdere jaren aanwezig zijn op TV.

Waarom zijn marketeers zich onvoldoende bewust

van deze brede impact van TV op dit scala aan 

kanalen? Traditioneel denken online marketeers

misschien dat TV alleen effect heeft op direct traffic,

en search met het merk als keyword. Het probleem

is dat veel online marketeers het gehele online koop-

gedrag niet als een holistisch model zien en zich

onterecht focussen op analyses van ‘de laatste click’.

De meeste bedrijven hebben niet de mogelijkheid

om een gedetailleerde zoek- en click-gedrag  analyse

uit te voeren waardoor de gelaagdheid in de stijging

van de sales conversie door de offline impact ondui-

delijk blijft. 

Het is essentieel om bij de TV-inzet het juiste aandeel

per marketing kanaal in de stijging van de sales con-

versie  te meten. Hierdoor kunnen adverteerders

hun media inzet focussen op de juiste kanalen en de

opbrengsten en winsten maximaliseren.
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grafiek 7.3 Resultaten TV campagne op verschillende vormen van traffic
(Bron: Mediapost.com, Jeff Zwilling, september 2012)
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7.4 Gebruik second screen stimuleert 

kijken naar TV-programma’s en 

TV-commercials

De Engelste TV-marketingorganisatie Thinkbox

heeft in 2012 de resultaten gepresenteerd van het

onderzoek “Screen Life: The view from the sofa”. 

De belangrijkste conclusie is dat het gebruik van

een second screen het kijken naar TV programma’s

en reclameblokken aanmoedigt. Het Screen Life

onderzoek is bedoeld om adverteerders meer

inzicht te geven in de con-

text van multi-screening.

Onder multi-screening

verstaan we het kijken

naar TV en het tegelijker-

tijd gebruiken van een

online device zoals laptop,

tablet of smartphone. 

Het onderzoek, dat voor

een groot deel gebaseerd is op analyse van video-

opname van gezinnen, is uitgevoerd door COG

Research onder 2000 respondenten.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek:

Multi-tasking bestaat al jaren. Multi-screening is

een nieuwe generatie multi tasking, maar dan

met meerdere schermen.

De betrokkenheid bij TV-programma’s en TV-com-

mercials is hoger bij gebruik second screen.

Actieve multi-screeners zijn positiever over de

TV-programma’s en TV-reclames.

Multi-screening leidt ertoe dat kijkers langer 

aanwezig zijn voor het scherm.

Multi-screeners blijven meer kijken tijdens de

reclameblokken.

Het sociaal kijken, samen kijken met anderen,

neemt toe bij gebruik van second screens.

Multi-screeners kunnen moeiteloos hun aan-

dacht switchen tussen TV en second screen.

Second screen gebruik heeft geen nadelige

invloed op de reclame- en merkherkenning.

7.5 De werking van (radio)reclame in 

het brein

Mindshare, Radio 538 en Neurensics hebben in 

oktober 2012 een zeer interessant onderzoek gepu-

bliceerd. De onderzoekers hebben met behulp van

innovatieve neuromarketing-methoden aangetoond

dat radioreclame impact heeft, ook als de luisteraar

niet met de volle aandacht naar de commercials

luistert. 25 proefpersonen werden in een MRI-scan-

ner gelegd en hun hersenscans lieten zien wat er in

het brein gebeurt als mensen worden blootgesteld

aan radioreclame terwijl zij ondertussen met iets

anders bezig zijn.

De hersenactiviteit van de proefpersonen tijdens de

blootstelling aan 32 verschillende radiocommercials

met wisselende combinaties van eigenschappen,

toonde aan dat onbewust luisteren wel degelijk

resulteert in impact. Er wordt minder auditieve aan-

dacht opgewekt dan bij bewuste blootstelling en

het effect is wel wat kleiner, maar daarentegen 

treden gemakkelijker positieve emoties op als de

consument zich niet bewust is van de reclame. 

De aannemelijke verklaring hiervoor is dat consu-

menten bij onbewuste waarneming ‘off guard' zijn.

Hun aangeleerde argwaan jegens reclame ‘staat uit'

waardoor de reclame meer vertrouwen inboezemt.

Dit kan een belangrijk inzicht zijn voor adverteer-

ders die een boodschap willen overbrengen waar -

tegen mogelijk weerstand bestaat.
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Multi-screening zorgt ervoor

dat TV kijkers met meer aan-

dacht en langer voor de TV 

zitten. Multi-screeners in het

onderzoek gaven aan dat ze

openstaan voor links van

adverteerders



Audio in TV commercial krijgt een extra betekenis

Een tweede opvallende uitkomst van het onderzoek

is dat ‘visual transfer' in de letterlijke zin van het

begrip niet optreedt. Visual transfer is de benaming

voor het verschijnsel dat een radioreclame die sterk

past bij een eerder uitgezonden TV-commercial, de

beelden uit die TV-commercial terugroept in het brein

van de luisteraar. Het onderzoek laat echter zien dat

dergelijke radiocommercials wel voor meer emotio-

nele activiteit in het brein zorgen, maar niet voor

activiteit in de visuele cortex. Er lijkt veel meer

sprake te zijn van ‘emotional transfer' dan van visual

transfer. Emoties die gevoeld werden bij de TV-com-

mercial, worden opnieuw opgeroepen door de radio-

commercial.

Een derde conclusie is dat het belangrijk is om zo

snel mogelijk, voordat de hoofdboodschap van de

commercial komt, al een sterke merkkoppeling te leg-

gen door de inzet van een soundlogo. Commercials

met soundlogo trekken in sterkere mate de aandacht

en wekken meer emoties op, dan commercials zon-

der. De opgeroepen merkassociatie zorgt voor meer

activiteit in het brein en ook voor veel meer effect.

De uitkomsten van het onderzoek zijn niet alleen

relevant voor radioreclame, maar zijn ook voor televi-

sie. Het belang van audio in TV-reclame wordt door

second screengebruik groter dan ooit tevoren.

Doordat de ogen van de kijker regelmatig op een

ander beeldscherm gericht zijn, zal ook de werking

van TV-reclame in toenemende mate auditief van

aard zijn. De toepassing van een soundlogo kan in dit

geval extra relevant zijn, omdat daarmee ook de aan-

dacht en dus de blik van de ‘kijker' teruggetrokken

kan worden naar het TV-scherm.

7.6 Overige onderzoeken van SPOT

SPOT maakt zich sterk voor onderzoek en is dan

ook actief betrokken bij tal van initiatieven. We

noemen hier nog drie bijzondere projecten die ook

elders in dit TV-Jaarrapport worden beschreven.

Tijdbestedingsonderzoek (TBO) 2012

Een grootschalig en uniek onderzoek naar de tijd-

besteding van de Nederlander, waarbij de tijd die

men in media steekt veel aandacht krijgt. In hoofd-

stuk 3 kun je meer lezen over TBO 2012.

Mediabrowsing

In samenwerking met Mediabrands Nederland

heeft SPOT door MarketResponse laten onderzoe-

ken welke effecten communicatiecampagnes heb-

ben op het internet zoekgedrag van consumenten. 

Gedurende september tot en met november 2012

zijn bij ongeveer 2500 personen van 20-59 jaar,

zowel het totale online zoekgedrag geregistreerd

als ook hun contacten met de ingezette medium -

typen voor 15 verschillende campagnes. In de 

eindrapportage wordt per mediumtype (TV, Radio,

Internet, Dagbladen, Tijdschriften) weergegeven

wat de effecten op het internet zoekgedrag zijn bij

de respondenten die in contact zijn gekomen met

de ingezette reclame voor dat mediumtype. De

resultaten van het Mediabrowsing onderzoek zul-

len in het voorjaar van 2013 gepresenteerd worden.

Audio Visual Planning

Een ander initiatief van SPOT in 2013 betreft een

onderzoek naar de TV en online effecten van

diverse formaten commercials (TV-commercial, pre-

roll, pre-roll met companion banner, mid-roll, in-

banner video). Samen met Mediacom krijgt dit pro-

ject onder de titel “Audio Visual Planning” gestalte.

Uitvoering van het onderzoek ligt in handen van

Ipsos Synovate. Het ligt in de planning om het veld-

werk van dit bijzondere onderzoek in het eerste

kwartaal van 2013 uit te voeren.
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Het belang van audio in 
TV-reclame wordt door second

screengebruik groter dan
ooit tevoren



Vaak beschikken deze partijen over nog meer

onderzoekstools. Vanwege de beschikbare ruimte

hebben we een selectie moeten maken. De beschrij-

ving is vooral bedoeld als “appetizer”. Mocht je

meer willen weten, dan verwijzen wij je graag naar

de desbetreffende zenders. Zij zijn graag bereid om

alle inzichten met jou te delen.

7.7 Mediaonderzoeken van de zenders

In deze paragraaf geven we een (korte) beschrijving

van de meest in het oog springende onderzoeken

van dit moment die door de achterban van SPOT

wordt aangeboden. In tabel 7.4 worden enkele 

waardevolle onderzoeken van BE VIACOM, SBS, Ster,

Discovery Networks en RTL samengevat. 
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Tabel 7.4 een selectie uit de onderzoeken van Be ViACOM, SBS, Ster, discovery networks en RTL.

BE

VIACOM

SBS

Insights

Millennials zijn overal en altijd met
iedereen in contact. zij hebben een
breed assortiment van media ter
beschikking en gebruiken deze ook
tegelijk. Televisie trekt de meeste
aandacht. Millennials gebruiken
online om informatie te delen.

Voor kinderen is spelen vooral
gewoon plezier maken. Ouders kijken
er iets anders tegenaan. zij hechten
ook veel belang aan het afblazen van
stoom, bieden van uitdagingen en
leren tijdens het spelen. Met alle
nieuwe vormen van elektronisch
speelgoed is het voor bezorgde ouders
goed om te weten dat ook het “ouder-
wetse” spelen gewoon doorgaat.

Comedy is overal te vinden, wordt
massaal geconsumeerd en kent geen
geografische grenzen meer. humor
gaat verder dan entertainment: het
verbindt mensen, helpt bij het ver-
wezenlijken van doelen, definieert
onze persoonlijkheid en biedt de
mogelijkheid om even alle zorgen 
te vergeten.

Ondanks alle uitdagingen die deze
generatie kent, zijn verreweg de
meeste nederlandse Millennials
gelukkig. Familie speelt een belang-
rijke rol in de levens van Millennials.
zij zijn flexibel en tolerant. Techno -
logie biedt talloze mogelijkheden,
maar definieert deze generatie niet.

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%.

Methode/opzet

Online vragenlijst onder
steekproef van n=5.172 jonge-
ren in de leeftijd van 14-34
jaar. Respondenten uit 10
europese landen. daarnaast
online dagboeken (n=60) en
een online discussieplatform
(n=80). uitgevoerd door
Mindline.

Online vragenlijst onder
steekproef van n=1.500 ouder-
kind paren, met kinderen in
de leeftijd van 6-12 jaar.
Respondenten uit nederland,
België, duitsland, denemar -
ken en zweden. daarnaast
interviews met experts.
uitgevoerd door Smarty 
Pants.

Online vragenlijst onder
steekproef van n=6.040 jonge-
ren in de leeftijd van 18-34
jaar. Respondenten uit 13 
landen in europa en Centraal/
zuid Amerika, waar Comedy
Central bestaat als zender.
uitgevoerd door Brand driver.

Online vragenlijst onder
steekproef van n=11.300 jonge-
ren in de leeftijd van 9-30 jaar.
Respondenten uit wereldwijd
24 landen. daarnaast diepte-
interviews met experts.
Ontwerp door Jo Mecilvenna,
uitgevoerd door gfk.

kwantitatief, n=30 commer -
cials per maand. doelgroep: 
personen 20-54 jaar.

kwantitatief,  n=600.
doelgroep: personen 20-54
jaar. Onderscheid naar kijkers
en niet-kijkers.

Doelstelling

inzicht in de wereld van
Millennials, het mediagebruik
en de relatie met merken.

inzicht in het fenomeen 
“spelen”. hoe kijken kinderen
en ouders uit de deelnemende
landen tegen spelen aan?

welke rol speelt humor in de
levens van jongvolwassenen?

inzicht in het gedrag, de 
normen en de waarden van
Millennials wereldwijd. wat
zijn de overeenkomsten en de
verschillen?

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.

Titel 
onderzoek

Me Public II

Play

Comedy Across
Borders

The Next
Normal

Commercial -
onderzoek

Crossmedia
tracking



Vervolg tabel 7.4 een selectie uit de onderzoeken van Be ViACOM, SBS, Ster, discovery networks en RTL.

SBS

Ster

Dis  co-
 ve ry 
Net -
works

Insights

de verschillende effectonderzoeken
tonen aan dat de inzet van televisie
als reclamemedium op alle merkdoel-
stellingen effectief kan zijn. elk recla-
memiddel heeft daarbij zijn eigen
sterke punten en draagt bij aan het
behalen van het resultaat. zo liet het
onderzoek rond de spotcampagne van
een aanbieder van kantoorartikelen
zien dat de spontane merkbekendheid
door hun reclame-inzet verdubbeld is.
de billboardcampagne van een candy-
bar rond grey's Anato my op net5 liet
op geholpen bekendheid een stijging
van 25% zien, maar droeg via imago-
transfer ook bij aan het versterken
van het imago van het programma en
de zender. in-programsponsoring kan
een uitstekende bijdrage leveren aan
de inhoudelijke bekendheid en de
kwaliteitsperceptie van een merk of
product. zo steeg de kwaliteitspercep-
tie van een keukenleverancier flink na
de sponsoring van het programma Fix
This kitchen.

Voor kennisdoelstellingen als naams-
en merkbekendheid geldt dat vooral
mediadruk belangrijk is. Bij doelstel-
lingen zoals imago en koopintentie,
worden creatie en beoordeling van 
de commercial belangrijker. 

een tv-commercial is van groot belang
voor effect op verschillende doelstel-
lingen. Belangrijk is om het doel
scherp voor ogen te houden. Voor het
verhogen van merkbekendheid moe-
ten andere inhoudelijke keuzes wor-
den gemaakt dan voor het verbeteren
van imago. uit dit onderzoek blijkt
dat voor alle commercials zowel de
inhoud als de creatie cruciaal is.

82% van de nederlandse mannen doet
vaker dan 1 keer per week boodschap-
pen, en zij doen dit met plezier. ze
stemmen veel af met hun partner en
houden van efficiency. Mannen zijn
echte koopjesjagers en blijken zeer
kieskeurig te zijn als ze boodschap-
pen doen. Boodschappen doen is een
volledig gedeelde taak in de neder -
landse huishoudens: 55% van de
gezinnen doet dit samen. kortom:
Mannen zijn echte boodschappers!

Vrouwen oriënteren zich zowel offline
als online op nieuwe aankopen, maar
bezoeken online shops vaak ook voor
plezier en ontspanning. ze percipiëren
TV als een belang rijke informatiebron
voor online shops. dit geldt met name
voor de groep 20-34 jaar. Vrouwen vin-
den adverteerders betrouwbaarder als
zij adverteren op TV. Vrouwen vinden 
TLC en online shoppen goed bij elkaar
passen en ze staan open voor recla -
me(vormen) die hen erkennen in hun
vrouw-zijn. Vrouwen vertrouwen TLC.

Methode/opzet

Online onderzoek met een 
0- en een effectmeting. indien
een gesponsord programma
wordt gemeten, wordt in de
effect meting eveneens een
uitsplit sing gemaakt tussen 
kijkers en niet-kijkers.

kwantitatief, door middel 
van trackingonderzoek in
AdMeasure. hiervoor zijn
inmiddels 130 campagnes
gevolgd.

Codering van 455 tv-commer -
cials op creatieve aspecten. dit
is gekoppeld aan commercial -
beoordelingen in de AdMeasure
commercialdatabase. daarmee
hebben we correlaties kunnen
bepalen van inhoudsaspecten
op deze beoordelingen.

Online vragenlijst in het
discovery Panel (n=812, Man 
20-49), opgevolgd door een 
kwalitatieve verdieping met
behulp van diepte-interviews
bij mannen thuis, huiswerk -
opdrachten met camera’s en
een expertvisie vanuit het
Sparks panel. uitgevoerd door
MARe Research.

Online vragenlijst in het TLC
Panel (n=857, Vrouw 20-49),
opgevolgd door een kwalita-
tieve verdieping met behulp
van focusgroepen, huiswerk -
opdrachten en een expertvisie
vanuit het Sparks panel.
uitgevoerd door MARe
Research.

Doelstelling

Meten van de effectiviteit 
van een spot- of een billboard -
campagne, van in-program 
sponsoring of van een cross -
mediale middeleninzet.

inzicht bieden in het effect van
campagne-inzet, inhoud van de
commercial en beoordeling van
de tv-commercial door consu-
menten op communicatie-doel-
stellingen.

inzicht bieden in de creatie van
de commercial. wat werkt, wat
werkt niet voor welke commu -
nicatie-doelstelling.

Verkenning van de rol van 
mannen bij de dagelijkse bood-
schappen.

Verkenning van het online shop-
gedrag van vrouwen en de rol
van TV in hun beslissingsproces.

Titel 
onderzoek

Effect 
onderzoek

Bereik je doel
met TV

Kijk op 
tv-commercials

SUPER -
MANNEN

What it means
To Love
Consuming?
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Vervolg tabel 7.4 een selectie uit de onderzoeken van Be ViACOM, SBS, Ster, discovery networks en RTL.

RTL

InsightsMethode/opzetDoelstelling
Titel 
onderzoek

Merkbekendheid, merkperceptie, 
campagne-herinnering en –waarde-
ring, alsmede de merk-fit tussen
adverteerders en de zenders worden
geëvalueerd en toegevoegd aan een
benchmark model.

in het eerste kwartaal van 2013 zullen
de insights gedeeld worden met de
relaties van TLC.

de reacties in de community zijn
geclusterd en geanalyseerd. dit leidde
tot een achttal learnings over online
acties. zo moet een spel of actie niet
te complex zijn, vinden de deelnemers
het leuk om resultaten te kunnen
delen of tegen anderen te kunnen 
spelen en is creatieve vrijheid een
wens van de respondenten. de acht
learnings zijn:
1 geen beperkingen in creativiteit
2 integratie met het programma
3 Relevantie voor het programma
4 hoge toegankelijkheid
5 Sociale functie
6 Snelle leercurve
7 hoge winkans
8 Merkspecifieke incentives

1 er is geen verschil in gemiddelde
aandacht voor een pre- of mid-roll.

2 de spontane herinnering van het
merk in de mid-roll was gemiddeld
hoger dan in de pre-roll.

Online vragenlijsten in het
discovery Panel en TLC Panel. 
0- en 1-metingen, met n=500 tot
n=1000, afhankelijk van de op -
zet van het onderzoek. deze
metingen worden in het dis co -
very Panel sinds begin 2009 uit-
gevoerd en in het TLC Panel
sinds de lancering in juli 2011.

na het onderzoek SPeCieS (n=
15.000 mannen in 21 europese
landen) is in de afgelopen jaren
deze groep gevolgd en zijn de
oorspronkelijke bevindingen
blijvend getoetst. in de afgelo-
pen 5 jaar zijn in totaal nog
eens 16.000 mannen tussen 18
en 49 jaar ondervraagd. in 2012
is een update gegeven middels
het SPeCieS Maga zine. TLC is in
2012 begonnen aan een nieuw
onderzoek: “She, her search for
happiness”. Ruim 5.000 euro -
pese vrouwen zijn voor dit
onderzoek ondervraagd om niet
alleen een basis te leggen voor
de expertise omtrent vrouwen,
maar vooral om erachter te
komen wat vrouwen in de 21e
eeuw echt gelukkig maakt..

door middel van een geïnte-
greerde community op de
Facebookpagina van TVOh is
het gesprek aangegaan met 78
respondenten. in totaal werden
in drie weken tijd maar liefst
3.368 posts geplaatst.

Via een experiment: responden-
ten kregen een fragment te zien
van 16 minuten met òf een 
pre-roll voorafgaand aan het
fragment òf een mid-roll na 8
minuten. de respondenten
beoordeelden het fragment real
time, van seconde tot seconde:
tijdens het kijken gaven zij aan
met hoeveel aandacht ze naar
het fragment met pre- of mid-
roll keken door een schuif naar
boven (++) en naar beneden (--)
te bewegen. in totaal hebben
845 respondenten deelgenomen
aan het onderzoek, binnen de
doelgroep 18-49 jaar.

effectmetingen van Brand
Partnerships op discovery
Channel en TLC.

een update van het grootste
onderzoek onder jonge europese
mannen ooit: “SPeCieS, a user’s
guide to young men” en de 
lancering van een grootschalig
onderzoek onder europese 
vrouwen: “She, her search for
happiness”.

inzicht krijgen in wat een
online game of actie tot een 
succes maakt. Focus lag in eerste
instantie op de acties rondom
The voice of holland, maar de
inzichten zijn ook bruikbaar
voor andere televisieprogram-
ma’s of zelfs voor andere mer-
ken.

inzicht krijgen in de werking
van pre-rolls en mid-rolls en al
dan niet de verschillen tussen
beide.

Brand
Partnerships
onderzoek

SPECIES & SHE

The voice of
the fans

RTL
TimeOnline,
effect -
onderzoek 
streamspots
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8.1 De regio Azië-Pacific

Voordat we inzoomen op de cijfers, is het goed om

vast te stellen over welk gebied we het hebben.

Grofweg valt onder de noemer “Azië-Pacific” het

gebied dat zich uitstrekt over Zuid-Azië, Zuidoost

Azië, Oost-Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. Een

gebied met niet alleen een enorm aantal inwoners,

maar ook met een grote diversiteit aan culturen, reli-

gies, politieke stromingen en economische ontwik-

kelingen. Sommigen gebieden zijn ver ontwikkeld,

denk aan Singapore en Hong Kong, andere gebieden

zijn sterk in ontwikkeling (Zuid-Korea, Maleisië) of

staan aan het begin van een (nieuwe) groeiperiode

(Vietnam, Myanmar). Sommige culturen lijken sterk

op die van ons (Australië, Nieuw-Zeeland), andere

wijken daar sterk van af (India, China). Kortom: de

verschillen binnen de regio zijn groter dan de over-

eenkomsten en het is dan ook niet fair om te spre-

ken van een gemeenschappelijke markt. Toch bevin-

den al deze landen zich in eenzelfde regio die sterk

in opkomst is en voor een belangrijk deel de wereld-

economie op sleeptouw neemt.

Uiteraard speelt China de belangrijkste rol in de

regio. China heeft met 1,3 miljard mensen het groot-

ste aantal inwoners van de hele wereld. China en

India zijn de enige twee landen met meer dan 1 

miljard inwoners. Er is berekend dat India in 2035

meer dan 1,5 miljard inwoners zal hebben en dan

groter zal zijn dan China. In grafiek 8.1 staan cijfers

over de bevolkingsomvang van een aantal landen

uit de regio. Het betreft hier een selectie van landen

met een (relatief) grote advertentiemarkt.
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De Nederlandse televisiemarkt krijgt meer reliëf als je de internationale cijfers als refe-

rentiekader gebruikt. In voorgaande TV-Jaarrapporten keken we al vaker over de grens,

zoals naar het medialandschap in de Verenigde Staten en in Europa. Dit keer nemen een

kijkje in het Verre Oosten en Australië. Ook wel aangeduid als “Azië-Pacific”, een boeiende

regio met meer dan drie miljard consumenten. Ook op mediagebied een regio om goed in

de gaten te houden. Het is een voorland voor ons op technologisch vlak en daardoor ook 

op het gebied van media-consumptie. Dit geldt met name voor Zuid-Korea; vandaar dat we

speciaal inzoomen op dit land. Als de voorspellingen uitkomen, dan neemt Azië-Pacific in

2016 eenderde van de totale mediabestedingen wereldwijd voor haar rekening, waarmee

dit continent meer aan media uitgeeft dan de VS, tot dan toe de grootste speler. Nu al zijn

er volgens eMarketer in Azië-Pacific meer dan één miljard internetters, dat is 47% van 

alle internetters wereldwijd. In dit hoofdstuk schetsen we eerst een beeld van de regio, 

noodgedwongen in een notendop, zoals je zult begrijpen. Daarna duiken we in het media -

gebruik in Azië-Pacific. Vervolgens staan we stil bij de ontwikkelingen in de mediabeste-

dingen. We sluiten af met een paragraaf waarin de mediabestedingen in het Verre Oosten

worden gerelateerd aan de wereldwijde ontwikkeling van de bestedingen. In een apart

kader besteden we nog speciale aandacht aan Zuid-Korea. 



De meeste landen in Azië-Pacific vertonen een

sterkte ontwikkeling. Het IMF voorspelt een groei

van het Bruto Nationaal Product van 6% in 2012 en

6,5% in 2013. De regio is een belangrijke driver voor

de wereldeconomie. Maar er zijn ook bedreigingen,

zoals de Euro-crisis die ook impact heeft op de ex -

port van landen in de regio. Daarnaast zijn er zorgen

over de vergrijzing en zorgt de sterke economische

groei ook voor sociale onrust omdat de ontwikkeling

niet altijd in de pas loopt met de arbeidsomstandig-

heden; de verworvenheden worden niet in even -

redig verdeeld over de bevolking.

8.2 Media in Azië-Pacific

Hoe ziet het mediagebruik er in de Azië-Pacific regio

uit? Voor een antwoord op die vraag hebben wij

dankbaar gebruik mogen maken van de informatie

uit The Global Media Intelligence Report 2012 van

Starcom MediaVest Group Worldwide. In dit indruk-

wekkende rapport worden cijfers samengebracht uit

tal van bronnen. Niet elk land kan beschikken over

dezelfde methoden, technieken en definities om het

gebruik en bereik van media te meten, zodat niet

alle uitkomsten één-op-één vergelijkbaar zijn. Soms

zijn ook de doelgroepen afwijkend van elkaar en

meet men bijvoorbeeld alleen onder respondenten

van 18+ of alleen in een bepaalde regio (in China

meet men bijvoorbeeld in 35 grote steden en niet

daarbuiten). Het is goed om dat in gedachten te 

houden bij het bestuderen van de tabellen en grafie-

ken in dit hoofdstuk. Dat neemt niet weg dat de uit-

komsten een zeer interessant inkijkje geven op de

situatie in het Verre Oosten.

In grafiek 8.2 wordt het mediagebruik samengevat

van de grootste advertentiemarkten in de regio. TV

is in alle landen lijstaanvoerder met een penetratie

van 84% (India) tot 99% (Indonesië). In Hong Kong,

Australië, China en India hebben ook dagbladen een

sterk marktaandeel. Internet is in opkomst en is

vooral groot in Japan, Australië, Hong Kong, China

en Zuid-Korea. In het laatstgenoemde land valt ook

op dat het gebruik van smartphones zo groot is. 

In Zuid-Korea gebruikt maar liefst 47% van de bevol-

king van 13+ een smartphone, met name onder jon-

geren in Zuid-Korea  is het gebruik van een smart-

phone erg groot: 58% van de smartphone bezitters

is in de leeftijd van 13-34 jaar (bron: Media Index,

Hankook Research / Telmar, mei 2012).
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grafiek 8.1 Aantal inwoners x duizend (2012)
(Bron: eMarketer 2012)
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8.3 De advertentiemarkt in Azië-Pacific

Het totale mediabudget in Azië-Pacific wordt in 2012

geraamd op 162 miljard dollar, wat neerkomt op 42

dollar per hoofd van de bevolking. Dat is gemiddeld

genomen een zeer bescheiden bedrag. In Noord-

Amerika wordt per hoofd van de bevolking 512 dollar

uitgegeven aan reclame en in West-Europa 292 dollar

(zie grafiek 8.3). Uiteraard speelt in deze cijfers ook de

welvaart van elk land een factor van betekenis.

De verwachting is dat de bestedingen in Azië-

Pacific in de komende jaren fors zullen toenemen.

Men verwacht een groei van 43% in de periode

2012-2016. De grootste groei van alle continenten.

Vooral de ontwikkeling in China is indrukwekkend,

zoals wel blijkt uit grafiek 8.4. In 2012 is China (46

miljard dollar) vergelijkbaar met Japan (48 miljard

dollar), maar in 2016 zal China veruit de grootste

advertentiemarkt in de regio zijn met 74 miljard

reclame-dollars. Japan volgt dan als tweede land 

op grote achterstand (53 miljard dollar).
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grafiek 8.2 Mediagebruik in Azië-Pacific
(Bron: eMarketer 2012)

grafiek 8.3 Reclamebestedingen per hoofd van de bevolking 
(Bron: eMarketer 2012)
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De verdeling van het mediabudget wordt in grafiek

8.6 voor een aantal landen weergegeven. Niet alleen

staan in deze grafiek de mediabestedingen, ook het

aandeel van elk medium wordt per land gevisuali-

seerd. Dan blijkt al snel dat TV dominant is, vooral 

in een land als Indonesië. Meer dan de helft van de

bestedingen In Indonesië vloeit naar TV. Maar ook 

in Japan, China en India is het TV-aandeel fors. We 

zagen al eerder dat ook de dagbladen een aanzienlijk

aandeel in het mediagebruik  hebben. Dat geldt ook

voor de bestedingen, vooral in India waar internet

overigens juist een klein aandeel heeft in de media-

bestedingen. Het internetaandeel in Hong Kong is

ook opvallend klein.
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grafiek 8.4 Ontwikkeling reclamebestedingen Azië-Pacific 
(Bron: eMarketer 2012)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

China 15% 18% 15% 13% 12% 10%

india 17% 14% 13% 11% 10% 9%

indonesie 17% 29% 11% 10% 9% 8%

Japan -6% 4% 4% 2% 4% 0%

zuid-korea 13% 0% 11% 0% 0% 10%

Australie 7% 0% 0% 7% 0% 6%

hong kong 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Tabel 8.5 Jaarlijkse groei reclamebestedingen Azië-Pacific ten opzichte van een jaar eerder 
(Bron: eMarketer 2012) 
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8.4 Mediabestedingen wereldwijd

Ondanks de economische recessie wordt voor alle

continenten groei voorspeld in de komende vier

jaar. De groei van de mediabestedingen in Azië-

Pacific is met 43% iets kleiner dan de voorspellin-

gen voor Latijns-Amerika, waar men een groei van

maar liefst 48% verwacht, vooral gedreven voor de

ontwikkeling in Brazilië. In Latijns-Amerika heeft

men nog een inhaalslag te maken, want de beste-

dingen in 2012 worden geraamd op 35 miljard dol-

lar. Over vier jaar, in 2016, verwacht men uit te

komen op ruim 51 miljard dollar.

De helft van de enorm stijging in Azië-Pacific komt

voor rekening van China.

De groei in de VS (14%) en West-Europa (9%) zijn 

gerelateerd aan de ontwikkelingen in de andere con-

tinenten erg betrekkelijk te noemen. Dan doet Oost-

Europa het een stuk beter (37%), maar ook hier geldt,

net als bij Latijns-Amerika, dat de omvang van de

bestedingen vrij klein is (in 2016 geraamd op 33 mil-

jard dollar). Daar waar we aanvankelijk nog verwach-

tingen bij de ontwikkeling in Afrika hadden, moeten

we die nu echt bijstellen. Hetzelfde geldt in mindere

mate voor Oost-Europa, waar alleen Rus land een

sterke reclamegroei kent.
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grafiek 8.6 Bestedingen en bestedingsaandeel per mediumtype in miljoen dollars in 2012 
(bron: eMarketer 2012)

grafiek 8.7 Ontwikkeling reclamebestedingen wereldwijd
(Bron: eMarketer 2012)
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De Verenigde Staten voeren de toplijst media -

bestedingen aan, gevolgd door Japan en China.

Australië komt op de achtste positie. In 2016 is dat

beeld niet veel anders, alleen hebben dan Japan en

China stuivertje gewisseld. Ook is Rusland in 2016

toegetreden tot de top 10 van de grootmachten

van de mediabestedingen, ten koste van Italië.

Kijk je naar de gemiddelde mediabestedingen per

hoofd van de bevolking, dan ziet de top 10 er heel

anders uit. Uit de Azië-Pacific regio zijn dan drie

landen vertegenwoordigd, waarvan Australië zelfs

de lijst aanvoert met een gemiddeld bedrag van

683 dollar. Japan scoort een vijfde plek en -opval-

lend- Zuid-Korea doet zijn intrede. Zuid-Korea is

een land om in de gaten te houden. Met 49 miljoen

inwoners niet een hele grote speler, maar voor wat

betreft mediabestedingen en mediagebruik een

heel interessant land.
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Positie 2012 2016

1 VS VS

2 Japan China

3 China Japan

4 duitsland duitsland

5 uk uk

6 Brazilië Brazilië

7 Frankrijk Frankrijk

8 Australië Australië

9 Canada Rusland

10 italië Canada

Tabel 8.8 Top 10 landen met de grootste 
mediabestedingen
(Bron: eMarketer 2012) 

guus hiddink na italië - zuid-korea, wk 2002. Beeld: Skysports.com

de koreaanse versie van ‘The Phone’

zuid-korea (Beeld: nationalgeographic.com)
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Zuid-Korea onder de loep

de Republiek korea, beter bekend als zuid-korea, is ontstaan in 1948.

zuid-korea ligt op het zuidelijke deel van het koreaans Schiereiland. de totale oppervlakte is 100.032 vier-

kante kilometer. zuid-korea heeft ongeveer 3000 eilanden die met name voor de zuidelijke en westelijke

kust liggen. 

in zuid-korea wonen 49 miljoen mensen.

de hoofdstad van zuid-korea is Seoul (11 miljoen inwoners), een van de dichtstbevolkte steden ter wereld.

zuid-korea is een parlementaire democratie. de huidige president van zuid-korea is Lee Myung-bak.

eén van de nationale volkshelden is guus hiddink, succesvol coach van het nationale voetbalteam.

zuid-korea vertoont volgens het iMF een stabiele groei. het Bruto nationaal Product (BnP) groeide in 2011

met 3,6%, in 2012 met 3,5% en voor 2013 voorspelt het iMF een groei van 4%.

de munteenheid in zuid-korea is de won (kRw; 1000 won is ongeveer 72 eurocent; 1 euro is ongeveer 1384

won, koers in januari 2013), uitgegeven door de centrale bank van zuid-korea.

zuid-korea is een belangrijke producent van hightech goederen, maar ook de staalindustrie, scheepsbouw,

automobielindustrie en productie van elektronische goederen zorgen er voor dat zuid-korea een belang-

rijke speler is op de internationale markt.

nog een belangrijk exportproduct van de laatste jaren is de koreaanse cultuur. in het bijzonder koreaanse

films, muziek en televisieseries worden warm onthaald in omringende landen maar kennen ook een groei-

ende schare fans buiten het Aziatische continent. dit fenomeen wordt hallyu genoemd, korean wave.

Ook buiten het Aziatische continent kennen de koreaanse soaps een trouwe schare fans. Recent beginnen

de soaps tevens aan populariteit te winnen in zuid-Amerikaanse landen. in de Verenigde Staten worden de

vaak ietwat zoete koreaanse dramaseries gezien als een goed alternatief voor de gewelddadige

Amerikaanse soaps.

in tegenstelling tot veel westerse soaps zijn koreaanse soaps vaak geen langlopende series, maar beperkt

de verhaallijn zich tot een paar afleveringen en vaak zelfs maar één seizoen.

de koreaanse dramaseries zijn grofweg op te delen in twee soorten:

de series die zich afspelen in de moderne tijd. deze draaien vaak om liefdesrelaties, familierelaties of

geld en vaak een combinatie van alle drie.

historische dramaseries. deze spelen zich vaak af in het korea ten tijde van de Joseondynastie of daar-

voor. Bijkomend aspect van deze drama's is dat ze de kijker een beeld geven van de koreaanse cultuur

en geschiedenis.

Populaire koreaanse soaps zijn: “dae Jang geum” en “winter Sonata”.

net als voor Japanners is de mobiele telefoon onmisbaar voor de zuid-koreaan. Maar liefst 85% van alle

zuid-koreanen bezit een mobiele telefoon. Onder 11-64 jarigen bedraagt de penetratie van mobiele 

telefoons zelfs 99%.

Ook smartphones zijn extreem populair. 51% van alle zuid-koreanen heeft een smartphone. eMarketer

voorspelt dat in 2016 73% van de totale bevolking in zuid-korea een smartphone heeft. dan is volgens

eMarketer ook wel het verzadigingspunt bereikt.

TV is alom aanwezig. in een onderzoek gaf 90% aan de dag ervoor naar free-to-air TV te hebben gekeken,

59% keek via de kabel en 10% via de satelliet.

de overheid heeft in de afgelopen jaren veel geinvesteerd in telecommunicatie. dat heeft geleid tot een

hoge breedband penetratie. 93% van alle huishoudens in zuid-korea heeft een breedband verbinding thuis.

77% van de totale bevolking is dagelijks op internet te vinden.

46,6% bezoekt minimaal één keer per maand een social network website.

11,5% van de zuid-koreanen heeft en gebruikt zijn facebook account minimaal één keer per maand.

Aan mobile advertising werd in 2012 ruim 450 miljoen dollar uitgegeven.
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Stichting Promotie Televisiereclame (SPOT) is het Nederlandse marketingcentrum voor 

TV-reclame. 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. Dit doet SPOT onder meer door het initiëren van innovaties op het gebied 

van TV-inkoop en TV-broadcasting. In samenwerking met de Legal Managers van de 

broadcasters en in samenwerking met een aantal branchegenoten georganiseerd in het 

Centrum voor Merk en Communicatie (CMC), voert SPOT een actief public affairs beleid.

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, waar-

van het Tijdbestedingsonderzoek toonaangevend is,

als het bieden van inzicht in alle relevante en

beschik bare onderzoeken uit Nederland en daar -

buiten. 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 werk-

zaam. SPOT bestaat verder uit een Bestuur, een

Technische Commissie, een Broadcast Commissie

en een Commissie Public Affairs. Alle commissies

hebben leden die afkomstig zijn van de zenders 

die in SPOT vertegenwoordigd zijn.

SPOT informeert en inspireert over wat het medium TV 
kan betekenen voor mediabureaus en adverteerders

Participanten
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Leden Public Affairs Commissie van SPOT

Sabine van Aken
(Ster)

Marjolein van der Linden
(RTL)

Arjo kramer
(SBS)

Bram husken
(BE VIACOM)

Michel van der Voort
(SPOT)

Leden Broadcast Commissie van SPOT

Marcel kruithof
(Ster)

Josbert van Rooijen
(SBS)

hank van de Loo
(RTL)

erik walrecht
(BE VIACOM)

Ferry Ouwendijk
(Triade Media)

Michel van der Voort
(SPOT)

Bestuursleden van SPOT

Leden Technische Commissie van SPOT

Arian Buurman
(STER), voorzitter

Peter Mulder
(SBS)

Ton Rozestraten
(RTL)

Rogier van de Paverd
(BE VIACOM)

Allard Ruyl
(Discovery)

Michel van der Voort
(SPOT)

nynke Rolf
(RTL)

dorine van Mullem - Ale
(SBS)

Marieke van echtelt
(Ster)

Martijn held
(ORN)

Michel van der Voort
(SPOT)

Betty westera
(SPOT)
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