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ACHTERGROND &
DOELSTELLINGEN

ACHTERGROND
INTRODUCTIE SPOT EN REDENEN VOOR DIT ONDERZOEK
+

Stichting Promotie Televisiereclame (SPOT) is het Nederlandse marketingcentrum voor tv-reclame

+

SPOT, opgericht in 1995, heeft als belangrijkste taak om de mediabureaus, reclamebureaus en adverteerders te informeren en te inspireren

over wat het medium TV voor hen kan betekenen. SPOT heeft als doel innovaties te initiëren om zo het medium TV voortdurend binnen het
gezichtsveld te houden van adverterend Nederland. De ambitie van SPOT is om adverteerders te helpen het beste uit TV te halen
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NAAST CIJFERS KWALITATIEF ONDERZOEK NODIG VOOR NUANCES
OP ZOEK NAAR VERDIEPING OVER DE TV-KIJKBELEVING IN AANVULLING OP DE FEITEN DIE AL BEKEND ZIJN OVER HUIDIG TV-KIJKGEDRAG
+

Elk jaar worden de feiten over TV kijkgedrag bekend gemaakt door kwantitatieve onderzoeken als SKO, Trends in digitale media, e.d.:


De gemiddelde Nederlander van 6 jaar en ouder kijkt gemiddeld 3 uur en 20 minuten TV per dag. Voor jongeren van 6-19 jaar is dit
gemiddeld bijna twee uur (SKO 2014)



Meer dan de helft (56%) heeft de afgelopen maand via uitzending gemist of on demand diensten TV gekeken (TV+ Deloitte/GfK/SPOT
2014)


+

Ruim een kwart (28,6%) kijk via een tablet live naar TV programma's (TIDM december 2014)

Maar naast al deze cijfers ontbreekt inzicht in de TV kijkbeleving van Nederlanders om bijvoorbeeld de volgende vragen te kunnen
beantwoorden:


Als je kunt kiezen uit heel veel content en heel veel devices wanneer kijk je dan naar wat via welk device?



Als je alles overal op elk moment kunt zien heeft live TV dan nog wel een functie?



Men denkt dat jongeren geen live TV meer kijken en alleen nog maar YouTube filmpjes delen. Hoe rijm je dit met de bijna twee uur TV
kijken door jongeren uit het SKO? Hoe beschrijven jongeren zelf hun kijkgedrag?



Wat is de impact van TV in het nieuwe TV ecosysteem? Wordt reclame op TV anders ervaren dan online reclame?

5

RELEVANTE STEEKPROEF BIEDT TOEKOMSTBESTENDIGE INZICHTEN
ANTWOORD VINDEN OP DE WAAROM-VRAAG EN DE ACHTERLIGGENDE MOTIEVEN VAN TV KIJKERS
+

Om een beter beeld te krijgen van hoe er tegenwoordig TV wordt gekeken heeft SPOT aan MWM2 gevraagd kwalitatief onderzoek te doen,
met als doel om de huidige TV kijkbeleving in beeld te brengen. De doelstellingen formuleren we als volgt:



Een beter beeld krijgen van de manier waarop mensen TV kijken en welke rol het tweede scherm hierbij speelt



Onderliggende onderzoeksvragen: Hoe ziet het huidige TV eco-systeem (live vs. niet-live) eruit en hoe verhouden reclames zich
daarbinnen? (attitude en gedrag)

+

Bij kwalitatief onderzoek worden er diepte-interviews gehouden onder een relatief kleine steekproef. Dit geeft verdiepend, genuanceerd
inzicht naast bestaande 'harde cijfers‘. Het biedt inzichten in de belevingswereld en context van TV kijkers

+

SPOT heeft gekozen voor een ruime steekproef van 20 respondenten zodat hierbinnen ook voldoende jongeren ondervraagd zijn. Hierdoor is

het onderzoek ook voor jongeren representatief. (Vuistregel: als je 8 tot 10 personen ondervraagt krijg je voldoende feedback over een
bepaald onderwerp, nog eens 5 extra respondenten leveren steeds minder nieuwe inzichten op)
+

De focus ligt op 'Innovators', innovatieve Nederlanders die openstaan voor verandering. Dat is 33% van de Nederlandse bevolking (zie slide 36
voor onderbouwing). Dit zijn allemaal personen die al ruimschoots gebruik maken van het nieuwe TV ecosysteem. Hierdoor zijn deze
resultaten over TV kijkbeleving ook maatgevend voor de komende jaren
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ONDERZOEKSOPZET

EXPLOREREN & VERDIEPEN
+

De aanpak van MWM2 bestond uit twee fases:
1. In de explorerende fase zijn opdrachten via push-berichten
op de smartphone verzonden en hebben respondenten

gedurende een week vragen beantwoord over hun TV
kijkgedrag. In deze fase konden respondenten ook foto’s en
filmpjes delen, deze zijn op het aangesloten platform (in
samenwerking met partnerorganisatie Contextmapp)
verzameld
2. Tijdens de verdiepende fase is MWM2, in de vorm van
consumentensafari’s op bezoek geweest bij de
respondenten thuis en heeft ze geïnterviewd volgens een
vooropgesteld script. Een professionele video-partner van
MWM2 heeft de safari’s gefilmd

+

Dezelfde 20 respondenten hebben zowel aan fase 1 als fase 2
meegewerkt
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OUTPUT EXPLORERENDE FASE
EEN VOORBEELD VAN DE RESULTATEN UIT DE EXPLORATIEFASE DIE VIA CONTEXTMAPP IS UITGEVOERD
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6 THEMA’S
HET ONDERZOEK IS UITGEVOERD AAN DE HAND VAN 6 VOOROPGESTELDE THEMA’S

1

• TV Kijken

2

• Het Nieuwe TV ecosysteem

3

• Live & Niet-live kijken

4

• Activiteiten tijdens het TV kijken

5

• Praten & delen over TV kijken

6

• Reclame
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RESPONDENTEN STARTEN MET EENDUIDIGE DEFINITIES TV-KIJKEN
GEBRUIKTE DEFINITIES
Bij dit onderzoek zijn de volgende definities gehanteerd:

+

TV kijken: Het kijken naar TV programma's, series en films van TV zenders zoals RTL4, SBS6, NPO1, etc. en van aanbieders zoals Netflix,
Videoland, Pathé thuis, etc. Live, op hetzelfde moment dat de TV zender het uitzendt of Niet-live op een door jouw gekozen moment. Dit alles
kan via allerlei apparaten: TV, PC, een tablet of een smartphone etc.

+

Uitgesteld kijken: Bij uitgesteld kijken bekijk je eerder uitgezonden TV programma's of films op een later moment, bijvoorbeeld via 'uitzending

gemist' of nadat je deze hebt opgenomen
+

On demand kijken: Bij on demand kijken kun je via een abonnement op een speciale dienst, zoals Netflix, HBO, Film1, NL Ziet, FOX Sports, etc.,
allerlei series en films bekijken. Dat kunnen programma's zijn die ook door TV zenders zijn uitgezonden maar ook speciale programma's, films
en wedstrijden die je alleen via deze dienst kunt bekijken
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MANAGEMENT
SUMMARY

LIVE TV BLIJFT ONMISBAAR IN NIEUWE TV-ECOSYSTEEM
DE BELANGRIJKSTE INZICHTEN VAN DE ZES THEMA’S IN EEN COMPACT OVERZICHT
1.

TV kijken zit volledig verweven in de dagelijkse routine waarbij nog steeds bewust gekozen wordt voor Live TV kijken
 Live TV kijken zorgt voor ontspanning en versterkt het gevoel van het horen bij een groep en ergens over mee kunnen praten
 Verschil qua kijkgedrag tussen oude en jonge innovators is gering (ook oudere innovators gebruiken meerdere devices en on demand diensten)
 Wel deelt de groep tot 30 jaar meer over TV kijken op social media

2.

Het nieuwe TV-ecosysteem (combinatie van alle TV-kijkmogelijkheden), stelt de kijker in staat zelf te kiezen wat, wanneer en waar wordt gekeken.
 Men kijkt nog steeds het liefst TV op het TV toestel: het huis is erop ingericht en het beeld is beter en groter dan op andere apparaten
 Digitale TV en on demand geven de kijker het gevoel ‘in control’ te zijn en biedt veel gemak
 Het kijken van online video wordt niet gezien als TV kijken

3.

Iedereen (ook ouderen) maakt inmiddels gebruik van de nieuwe terugkijk- en on demand mogelijkheden bij het TV kijken
 Live en niet-live TV kijken worden veel door elkaar heen gebruikt en er wordt heel bewust voor een bepaalde manier van kijken gekozen,
afhankelijk van het gevoel en de situatie op dat moment

4.

De aandacht die er is voor TV kijken hangt sterk af van het type programma dat wordt gekeken en de functie die TV kijken op dat moment vervult
 Maar ook tijdens het multitasken is er nog aandacht voor wat er op de TV gebeurt en ook voor de reclame op TV

5.

Het praten over en delen van dingen op social media over TV kijken creëert verbondenheid en zorgt ervoor dat TV een belangrijke rol speelt in het
leven van de Nederlandse consument. Het social media gebruik ligt daarbij hoger in de leeftijden tot 30 jaar

6.

Het is sociaal wenselijk om reclame af te wijzen en te zeggen dat reclame niet beïnvloedt, maar reclame bij het traditionele live TV kijken blijkt min of
meer geaccepteerd. Dit in tegenstelling tot reclames op internet, zoals pre-rolls, die eerder worden ervaren als hinderlijk
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RESULTATEN

THEMA 1
HET ONDERZOEK IS UITGEVOERD AAN DE HAND VAN 6 VOOROPGESTELDE THEMA’S

1

• TV Kijken

2

• Het Nieuwe TV ecosysteem

3

• Live & Niet-live kijken

4

• Activiteiten tijdens het TV kijken

5

• Praten & delen over TV kijken

6

• Reclame

15

THEMA 1: TV KIJKEN
LIVE TV KIJKEN IS VOLLEDIG GEÏNTEGREERD IN DE DAGELIJKSE ROUTINE EN VERVULT UNIEKE BEHOEFTES, ZOWEL SAMEN ALS ALLEEN
+
+

+

+

TV kijken zit verweven in de dagelijkse routine en er wordt nog steeds bewust gekozen voor Live TV kijken
Live TV kijken zorgt voor ontspanning en versterkt het gevoel te horen bij een groep en ergens over mee te kunnen praten:
 Na een lange dag werken is live TV de ideale manier om te ontspannen op de bank
 TV kijken is een activiteit op zich: “Ook al weet je niet wat je wilt kijken, je wilt TV kijken”
 Doordeweeks kijkt men vaak ‘s ochtends en direct na het werk TV om op de hoogte te blijven van actualiteiten
 ‘s avonds schakelt men naar favoriete programma’s en series als Expeditie Robinson, Wie is de Mol?, Engelse detectives, Ik vertrek,
Divorce, etc.
 Programma’s als The Voice en Dance Dance Dance, zitten ingebakken op de avonden in het weekend
Er zijn verschillende redenen om samen of alleen TV te kijken:
 Samen:
o Gezellig, quality time doorbrengen met vrienden en familie
o Je kunt er samen over praten, becommentariëren wat je kijkt, grappen maken
o Live shows geven het ultieme zaterdagavond gevoel met de familie op de bank
 Alleen:
o Je kunt zelf kiezen wat jij wilt kijken, in tegenstelling tot samen wordt er alleen dus meer terug- en on demand gekeken
o De televisie als huisgenoot; De TV staat aan onder het (huis)werk of onder het doen van het huishouden
o Als je ‘s ochtends op de bus staat te wachten even snel het nieuws kijken op je mobiel of als je in de trein zit op weg naar je
ouders voor het weekend kun je via je mobiel een aflevering van een serie streamen.
Naast het live TV kijken is iedereen (ook ouderen!) bekend en bedreven met uitgesteld en on demand kijken
 Overdag in het weekend is een goed moment om gemiste programma’s van de voorgaande week terug te kijken
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COMPILATIE: TV KIJKEN
ACHTERGROND BIJ DE TV KIJKROUTINE, MET WIE ER GEKEKEN WORDT EN WAT HET IDEALE TV MOMENT IS
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THEMA 2
HET ONDERZOEK IS UITGEVOERD AAN DE HAND VAN 6 VOOROPGESTELDE THEMA’S

1

• TV Kijken

2

• Het Nieuwe TV ecosysteem

3

• Live & Niet-live kijken

4

• Activiteiten tijdens het TV kijken

5

• Praten & delen over TV kijken

6

• Reclame
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THEMA 2: HET NIEUWE TV ECOSYSTEEM
HET IS VOOR DE KIJKER MAKKELIJKER DAN VROEGER OM, OP IEDER MOMENT, TE KIEZEN VOOR DE IDEALE MANIER VAN TV KIJKEN
+

+

De combinatie van het digitale TV abonnement, (betaalde) on demand services als Netflix en HBO en de ontwikkelingen op technologiegebied
geven meer keuzevrijheid bij het bepalen van wat men wanneer en waar kijkt en iedereen (ook de ouderen) maakt hier inmiddels, op zijn of
haar manier, gebruik van:
 Wat je kijkt: Met de komst van digitale tv en on demand services is het programma aanbod enorm gegroeid en is er eigenlijk altijd wel
“iets op TV”
o Je kunt precies kijken wat jij wilt kijken, toegespitst op jouw interesses en je gevoel op dat moment
o Je bent soms langer aan het zoeken naar wat je wilt kijken, dan dat je effectief TV zit te kijken
o Men betaald graag extra voor meer aanbod van aanbieders van on demand services als Fox Sports, Netflix en digitale TV aanbieders
 Wanneer je kijkt: De nieuwe diensten laten jou bepalen wanneer je iets wilt zien
o Je hoeft niks meer op te nemen, want als je iets gemist hebt kun je het programma terugkijken op een voor jou geschikt moment,
dit zorgt ervoor dat je nooit meer iets hoeft te missen en je niet meer hoeft thuis te blijven voor je favoriete programma
o Het gevoel van saamhorigheid ontbreekt, de rest van de kijkers zit waarschijnlijk naar iets anders te kijken
 Waar je kijkt: Smartphones, tablets en laptops zorgen ervoor dat je op elk(e) gewenst apparaat en plek TV kunt kijken
o Men kijkt live en niet-live TV meestal wel op het TV toestel (niet-live via Ziggo/KPN/spelcomputer/Apple TV/Chromecast), het
toestel staat ook op een centrale plek in de woonkamer/slaapkamer
 De TV maakt meer deel uit van je (huiskamer) omgeving, je bekijkt het meer van een afstand en meestal is het beeld beter en
groter dan op andere apparaten
o TV kijken op een smartphone, tablet of laptop is een heel persoonlijke en intieme manier van kijken op een kleiner scherm
 Je kunt tegelijkertijd naar heel verschillende dingen kijken: hij kijkt voetbal op de iPad in de voorkamer en zij kijkt een serie
op haar laptop vanaf de bank
In de praktijk wordt er niet gekozen voor één bepaalde manier van TV kijken: men kiest, afhankelijk van het moment, voor de meest
aantrekkelijke optie
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COMPILATIE: HET NIEUWE TV ECOSYSTEEM
ACHTERGROND BIJ WELKE APPARATEN EN DIENSTEN MEN ALLEMAAL GEBRUIKT OM TV TE KIJKEN
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THEMA 3
HET ONDERZOEK IS UITGEVOERD AAN DE HAND VAN 6 VOOROPGESTELDE THEMA’S

1

• TV Kijken

2

• Het Nieuwe TV ecosysteem

3

• Live & Niet-live kijken

4

• Activiteiten tijdens het TV kijken

5

• Praten & delen over TV kijken

6

• Reclame
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THEMA 3: LIVE & NIET-LIVE TV KIJKEN
TV KIJKEN IS EEN MIX VAN LIVE TV EN NIET-LIVE TV, MET ELK Z’N VOORDELEN
+
+

+
+

Iedereen maakt gebruik van de nieuwe terugkijk- en on demand mogelijkheden bij het TV kijken; live en niet-live TV kijken worden veel door
elkaar heen gebruikt en er wordt heel bewust voor een bepaalde manier van kijken gekozen
Het hangt sterk van het soort programma of de stemming af of men kiest voor live of niet-live kijken
 Live:
o Je weet niet precies wat je wilt kijken, maar je wilt ontspannen en niet hoeven kiezen
 Zappen kan ook positief-spannend zijn: je weet niet wat er op je afkomt en wordt verrast door wat er op dat moment
uitgezonden wordt. Hierdoor kijk je soms bijvoorbeeld documentaires die je anders niet had gekeken.
o Een spelshow zoals Wie is de Mol of Expeditie Robinson is het leukste live: dan heb je de volgende dag iets om over te praten op je
werk en het is natuurlijk niet leuk om terug te kijken wanneer je de uitslag al hebt gehoord
o Ook kijk je sportwedstrijden het liefst live: je weet nog niet wat de uitslag wordt en blijft dus kijken omdat het spannend is
o Live TV geeft ook een gevoel van saamhorigheid: het is leuk dat je weet dat je samen met de rest van Nederland zit te kijken
 Voorbeelden hiervan zijn themafilms n.a.v. 5 mei (zoals Soldaat van Oranje) en het bekijken van sportevenementen zoals de
Olympische Spelen.
 Niet-live of on demand:
o Series zijn ideaal om niet live te kijken op het moment dat het jou goed uitkomt
o Je weet exact wat je wilt kijken en kijkt met volle aandacht naar wat je op hebt gezet
o Als je te laat inschakelt is het heel handig om een programma meteen vanaf het begin te kunnen bekijken
Men kijkt live en niet-live TV het liefst op het TV toestel (niet-live bijv. via ZIGGO, KPN, spelcomputer, Apple TV, Chromecast etc.)
Online video: Het bekijken van video’s via Youtube, Vimeo, Facebook, etc. wordt niet echt gezien als TV kijken
 Deze video’s worden ook vaak op andere apparaten dan het TV toestel bekeken, zoals de smartphone, tablet of laptop
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COMPILATIE : LIVE & NIET-LIVE TV KIJKEN
ACHTERGROND BIJ DE VERSCHILLEN IN BELEVING TUSSEN LIVE EN NIET-LIVE TV KIJKEN
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THEMA 4
HET ONDERZOEK IS UITGEVOERD AAN DE HAND VAN 6 VOOROPGESTELDE THEMA’S

1

• TV Kijken

2

• Het Nieuwe TV ecosysteem

3

• Live & Niet-live kijken

4

• Activiteiten tijdens het TV kijken

5

• Praten & delen over TV kijken

6

• Reclame
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THEMA 4: ACTIVITEITEN NAAST HET TV KIJKEN
HET TYPE PROGRAMMA EN DE FUNCTIE DIE TV KIJKEN OP DAT MOMENT VERVULT BEPALEN HET AANDACHTSNIVEAU
+

De ene keer kijkt men met meer en de andere keer met minder aandacht TV, er zijn 4 gradaties als het gaat om de hoeveelheid aandacht die
men op een bepaald moment heeft voor TV kijken (gerangschikt van weinig naar veel aandacht):
1. De TV staat aan op de achtergrond en er is vrijwel geen aandacht voor:
 De TV wordt gebruikt als een soort extra huisgenoot; het geluid en het beeld zorgen ervoor dat je je beter kunt concentreren op je
(huis)werk of je bent samen aan het ontbijten of bezig met het huishouden en kijkt af en toe met een schuin oog naar de TV
 Programma’s: RTL Boulevard, Ochtendjournaal
2. Je kijkt TV maar wordt afgeleid door andere dingen:
 Terwijl je TV zit te kijken stuur je af en toe een berichtje op je telefoon of lees je tegelijkertijd de krant, je schakelt dan alsmaar
heen en weer tussen de TV en je telefoon of de krant
 Er staat iets op, maar je bent ondertussen samen de volgende vakantie aan het plannen
 Programma’s: Meestal gebeurt dit tijdens het live TV kijken bij programma’s waar van tevoren geen bewuste keuze voor is
gemaakt, bijvoorbeeld wanneer je TV aan het kijken bent als vorm van ontspanning en wat zit te zappen. Maar tijdens
sportevenementen/wedstrijden kan dit ook gebeuren
3. Multitasken: het TV kijken wordt ondersteund door een andere activiteit:
 Tijdens het TV kijken bespreek je samen wat je net hebt gezien op het nieuws of doe je iets waar je niet je volle aandacht bij nodig
hebt en je makkelijk tegelijkertijd de TV kunt volgen
 Voorbeelden van activiteiten zijn breien, strijken, de was opvouwen, knutselen of koken
 Programma’s: RTL Late Night, Zomergasten, Acht uur journaal, 24Kitchen
4. Volle aandacht voor het TV kijken:
 Je zit helemaal klaar voor je/jullie favoriete spelprogramma of serie en wilt door niks of niemand gestoord worden. Misschien heb
je wel je telefoon in je handen, maar dat is dan om mee te spelen met de app van het programma waar je naar kijkt
 Programma’s: Dance Dance Dance, The Voice, Under the Dome, Penoza
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COMPILATIE: ACTIVITEITEN TIJDENS TV KIJKEN
ACHTERGROND BIJ WAT MEN WEL OF JUIST NIET DOET TIJDENS HET TV KIJKEN
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THEMA 5
HET ONDERZOEK IS UITGEVOERD AAN DE HAND VAN 6 VOOROPGESTELDE THEMA’S

1

• TV Kijken

2

• Het Nieuwe TV ecosysteem

3

• Live & Niet-live kijken

4

• Activiteiten tijdens het TV kijken

5

• Praten & delen over TV kijken

6

• Reclame
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THEMA 5: PRATEN & DELEN OVER TV KIJKEN
DOOR EROVER TE PRATEN EN DINGEN TE DELEN OP SOCIAL MEDIA WORDT DE ROL VAN TV KIJKEN VERSTERKT
+
+

+

+

Het praten en delen via social media over TV kijken en de apps van TV programma’s zorgen ervoor dat men meer betrokken raakt bij wat er
gekeken wordt en dat men de TV series/programma’s of films, die toch al gekeken worden, met meer aandacht volgt en wil blijven volgen.
TV is vaak het gesprek van de dag bijvoorbeeld bij de koffie automaat op het werk, in de pauze op school of tijdens het sporten:
 Het gaat dan bijvoorbeeld over het nieuws en de actualiteiten van die dag
 Je moet je ongeloof kwijt over het feit dat je favoriete deelnemer net Expeditie Robinson heeft moeten verlaten
 Je bent op zoek naar tips voor een nieuwe serie omdat je door alle seizoenen van Breaking Bad heen bent
Ook via social media en apps als WhatsApp en Snapchat wordt gepraat en gedeeld over TV kijken:
 Wanneer je een foto deelt van wat je aan het kijken bent geeft een vriend je nog een goede tip over een nieuwe serie
 Als iemand op Snapchat ziet dat jullie dezelfde film aan het kijken zijn is het net alsof je samen aan het kijken bent
 De spanning wordt langzaam opgebouwd als een vriend of vriendin je tagged in een trailer van Penoza en je weet dat het zondag weer
tijd is om samen te kijken
 Het volgen van Facebook pagina’s van TV series/programma’s zorgt ervoor dat je beelden van achter de schermen te zien krijgt en precies
weet wanneer je weer klaar moet zitten voor het nieuwe seizoen
 Fragmenten op social media van TV programma’s (zoals De Wereld Draait Door) kunnen er ook voor zorgen dat je het programma in z’n
geheel terug wilt kijken
Apps van TV programma’s als Wie is de Mol zorgen ervoor dat men de uitzendingen nog beter wilt volgen om het spel te kunnen winnen van
de buurman/buurvrouw die op de bank zit.
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COMPILATIE : PRATEN & DELEN OVER TV KIJKEN
ACHTERGROND BIJ WAAR MEN HET ALLEMAAL OVER HEEFT EN WAT ER GEDEELD WORDT N.A.V. TV KIJKEN
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THEMA 6
HET ONDERZOEK IS UITGEVOERD AAN DE HAND VAN 6 VOOROPGESTELDE THEMA’S

1

• TV Kijken

2

• Het Nieuwe TV ecosysteem

3

• Live & Niet-live kijken

4

• Activiteiten tijdens het TV kijken

5

• Praten & delen over TV kijken

6

• Reclame
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THEMA 6: RECLAMES
RECLAMES ZIJN IN PRINCIPE ONGEWENST, MAAR BIJ TRADITIONELE LIVE TV WEL GEACCEPTEERD
+
+

+
+

+

Over het algemeen zijn reclames ongewenste onderbrekingen bij wat men op dat moment aan het kijken is
Er is wel een groot verschil in beleving tussen reclames bij live TV kijken en reclames bij het kijken van niet-live TV kijken en online video’s
 Beleving bij reclame tijdens live TV:
o Het hoort er nu eenmaal bij, maar reclames kunnen ook leuk of mooi zijn
o Tijdens reclame op televisie kun je even naar de toilet of kun je even wat te eten of te drinken pakken
o Het is fijn om te weten hoe lang een reclameblok duurt, dan weet je waar je aan toe bent
o Reclames zien er op TV mooier uit, er zit niks omheen en het is een groter beeldscherm
o Het is storend als reclames niet passen bij het programma dat je kijkt, bijvoorbeeld: auto reclames onder kinderprogramma’s
 Beleving bij reclames tijdens niet-live kijken en bij het kijken van online video’s:
o Je kiest er op dat moment bewust voor om iets te kijken, het is dan heel storend als je eerst een reclame moet kijken voordat je te
zien krijgt wat je hebt opgezet, je voelt je over-ruled. Dit gevoel wordt versterkt als de reclame niks te maken heeft met wat je kijkt
o Soms loopt de site vast na de reclame, dan moet je opnieuw beginnen en nog een keer de reclame kijken
o Het is logisch dat de reclames er zijn, je betaalt immers nergens voor, maar als er een mogelijkheid is om de reclame weg te klikken
of door te spoelen dan doe je dat eigenlijk altijd
TV kijkers zeggen niet te worden beïnvloed door reclame, maar…
Er zijn toch veel reclames die men kan noemen en die TV kijkers na kunnen vertellen, dit zijn vaak reclames waar een grappig verhaal in zit
o Genoemd in positieve zin: Centraal Beheer (brandweerkazerne), Albert Heijn (manager), Coca Cola (kerst), Jumbo, Calvé Pindakaas,
Telfort (ex-miljonair), Bol.com (sinterklaas), Dacia, Cup-a-Soup, Renault (Capture)
o Genoemd in negatieve zin: Plus, T-Mobile (Ali B), HoyHoy (luiaard), Hornbach, Specsavers, Dreft
En ook al zeggen veel TV kijkers dat reclames geen invloed hebben op hun gedrag, toch blijkt later dat veel mensen wel degelijk dingen kopen
die ze eerder in een reclame voorbij hebben zien komen. Voorbeelden hiervan vind je op de volgende pagina.
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COMPILATIE : RECLAMES
ACHTERGROND BIJ HOE RECLAME WORDT BELEEFT TIJDENS HET TV KIJKEN
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MANAGEMENT
SUMMARY

LIVE TV BLIJFT ONMISBAAR IN NIEUWE TV-ECOSYSTEEM
DE BELANGRIJKSTE INZICHTEN VAN DE ZES THEMA’S IN EEN COMPACT OVERZICHT
1.

TV kijken zit volledig verweven in de dagelijkse routine waarbij nog steeds bewust gekozen wordt voor Live TV kijken
 Live TV kijken zorgt voor ontspanning en versterkt het gevoel van het horen bij een groep en ergens over mee kunnen praten
 Verschil qua kijkgedrag tussen oude en jonge innovators is gering (ook oudere innovators gebruiken meerdere devices en on demand diensten)
 Wel deelt de groep tot 30 jaar meer over TV kijken op social media

2.

Het nieuwe TV-ecosysteem (combinatie van alle TV-kijkmogelijkheden), stelt de kijker in staat zelf te kiezen wat, wanneer en waar wordt gekeken.
 Men kijkt nog steeds het liefst TV op het TV toestel: het huis is erop ingericht en het beeld is beter en groter dan op andere apparaten
 Digitale TV en on demand geven de kijker het gevoel ‘in control’ te zijn en biedt veel gemak
 Het kijken van online video wordt niet gezien als TV kijken

3.

Iedereen (ook ouderen) maakt inmiddels gebruik van de nieuwe terugkijk- en on demand mogelijkheden bij het TV kijken
 Live en niet-live TV kijken worden veel door elkaar heen gebruikt en er wordt heel bewust voor een bepaalde manier van kijken gekozen,
afhankelijk van het gevoel en de situatie op dat moment

4.

De aandacht die er is voor TV kijken hangt sterk af van het type programma dat wordt gekeken en de functie die TV kijken op dat moment vervult
 Maar ook tijdens het multitasken is er nog aandacht voor wat er op de TV gebeurt en ook voor de reclame op TV

5.

Het praten over en delen van dingen op social media over TV kijken creëert verbondenheid en zorgt ervoor dat TV een belangrijke rol speelt in het
leven van de Nederlandse consument. Het social media gebruik ligt daarbij hoger in de leeftijden tot 30 jaar

6.

Het is sociaal wenselijk om reclame af te wijzen en te zeggen dat reclame niet beïnvloedt, maar reclame bij het traditionele live TV kijken blijkt min of
meer geaccepteerd. Dit in tegenstelling tot reclames op internet, zoals pre-rolls, die eerder worden ervaren als hinderlijk
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

RESPONDENTSELECTIE
+

Voor dit onderzoek heeft MWM2 20 respondenten geselecteerd die, objectief gezien, kunnen worden getypeerd als relatief vooruitstrevend
en open staan voor verandering. De gedachte hierachter is dat het gedrag dat deze groep vertoont een voorspelling zal zijn voor het
toekomstige gedrag van de overige, minder trendsettende, Nederlanders in de komende jaren.

+

Tijdens het selecteren van deze intellectuele autonomen is gebruik gemaakt van de theorie van de Big Five. In de psychologie is de Big Five

een van de meest krachtige instrumenten om het karakter, de persoonlijkheid, van mensen te beschrijven. Het model bestaat uit vijf
dimensies. Voor de selectie van dit onderzoek hebben we de respondenten via stellingen gescoord op de vijfde dimensie, namelijk die van:
Openness to Change; de mate waarin iemand naar nieuwe ervaringen en ideeën zoekt.
+

Voor dit onderzoek zijn de respondenten geselecteerd die een 4 of hoger scoorden op een schaal van 1-5 op de volgende stellingen:

1.
2.
3.
+

Ik sta open voor nieuwe ervaringen.
Ik ben nieuwsgierig naar nieuwe producten en diensten.
Ik ben in de kern een optimistisch mens.

33%

Uit een artikel van Denissen et al. (2008)*, blijkt dat 33% van de Nederlanders een 4 of hoger
scoort op een schaal van 1-5 op de persoonlijkheidsdimensie ‘Openheid’.

+

Tevens zijn bij de selectie diverse achtergrondkenmerken uitgevraagd om ervoor te zorgen dat
alle lagen van de bevolking vertegenwoordigd waren in het onderzoek. Denk aan:


Mate van TV kijken; Inkomen/welstand; Geografie (stad/dorps); Sekse; Leeftijd en
Gezinssamenstelling

* Denissen et al. (2008): Development and Validation
of a Dutch Translation of the Big Five Inventory (BFI)
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