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MANAGEMENT SUMMARY

• De TV-reclamemarkt is in haar nieuwe definitie 

uitgekomen op € 991 mio in 2016, een groei van 

2,7% ten opzichte van 2015. 

• De spotmarkt is uitgekomen op € 863 mio, een 

groei van 1,1%. Een deel van deze groei wordt 

veroorzaakt door de aanpassing van de definitie 

van TV-reclame. De eerste helft van 2016 liet een 

groei van 4,5% zien. De tweede helft van 2016 

kwam uit kwam op een daling van 2%.

• Drie factoren liggen ten grondslag aan de terugval 

van de TV-markt in de tweede helft van 2016; een 

toenemend gebruik van mediabudget voor 

financiering van sales-promoties binnen de FMCG-

branche, een mondiale verschuiving van 

communicatiebudget van westerse landen naar 

emerging markets in het verre oosten en last but 

not least de disruptie die plaats vindt op het 

medium TV.

• In 2017 zal de omzet opnieuw groeien maar de groei zal iets onder het niveau van 2016 

liggen. Screenforce verwacht een groei in 2017 die rond 2% zal liggen. 

• De kijktijd is in 2016 uitgekomen op 183 minuten. Dit is een daling van 8 minuten oftewel 

4% t.o.v. 2015. De daling wordt vooral veroorzaakt doordat we minder live TV-kijken. 

• We gebruiken het TV-scherm steeds meer voor het bekijken van andere niet-broadcast-

content. Dit Onbekend Schermgebruik wordt sinds kort door SKO gerapporteerd en 

bedroeg 9 minuten per dag in 2016. Als je dit optelt bij de kijktijd kom je op de nieuwe 

metric schermtijd. Deze bedroeg 192 minuten in 2016.

• Het zijn vooral de jong volwassenen (13-19 en 20-34 jaar) die minder TV gekeken hebben. 

Verklaring voor deze daling ligt in de toegenomen populariteit van de YouTubers/vloggers 

onder de jongste groep en die van Netflix, Videoland en andere VOD-platforms onder de 

oudere jongeren.

• Uit de eerste online cijfers van SKO blijkt dat Nederland gemiddeld 39 minuten 

videocontent per maand bekijkt. Echter, online videokijkers kijken driemaal zo veel, 99 

minuten per maand oftewel 3,2 minuten per dag. Vrouwen kijken veel meer dan mannen. 

En de jongeren van 13-24 jaar kijken meer dan volwassenen. 
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STIJGENDE ECONOMISCHE GROEI

Het gaat steeds beter met Nederland. De positieve 

economische groei sinds de tweede helft van 2013 

zet door. Volgens de laatste raming van het CPB 

neemt zowel in 2016 als in 2017 het Bruto 

Binnenlands Product met 2,1% toe. 

Het consumentenvertrouwen stijgt eveneens sinds 

de tweede helft van 2013. De werkloosheid daalt 

sinds de tweede helft van 2014, van 8,8% begin 

2014 naar 5,5% in de tweede helft van 2016. De 

verwachting is dat deze verder daalt in 2017 naar 

5,3%. 

Daarmee is de economische groei in Nederland na 

jaren van crisis, recessie en stagnatie op het eerste 

gezicht overtuigend teruggekeerd. Bovendien wordt 

de toename van de economische activiteit breed 

gedragen. Na jaren van bezuinigingen en 

belastingverhogingen pronkt voor het eerst sinds 

jaren weer een overschot op de begroting. 

Grafiek 1  Consumentenvertrouwen versus werkeloosheid
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De uitvoer blijft de belangrijkste groeibijdrage leveren. Maar ook de particuliere 

consumptie en de private investeringen doen een duit in het zakje. Door de terugkeer van 

de groei in de binnenlandse bestedingen profiteren in 2016, voor het derde jaar op rij, 

vrijwel alle bedrijfstakken van een toenemende vraag naar hun goederen en diensten.

Bron: CBS, CPB



BESTEDINGEN TV-RECLAME

De definitie van TV-reclame in publicaties van 

Screenforce is met ingang van 2016 aangepast 

aan de veranderingen in het TV-landschap. Als 

reactie op de verschuiving van de kijktijd naar 

online video heeft SKO haar kijkonderzoek 

verbreed met online video. 

Het scherm waarmee premium content wordt 

geconsumeerd, is ondergeschikt aan de plek en 

het moment van consumptie. Reclame-

campagnes worden over alle schermen 

uitgeserveerd of uitgezonden.  TV = Total Video.

Omzetten die Screenforce rapporteert maken 

daarom geen onderscheid meer in het scherm 

of wijze van inkoop. Het TV-toestel en het 

online scherm zijn samengevoegd, ook in de 

definitie van de omzet. 

Grafiek 2  Ontwikkeling spot- en non-spotomzet in miljoenen euro’s
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De TV-reclamemarkt is in haar nieuwe definitie uitgekomen op € 991 mio in 2016, hetgeen 

een groei impliceert van 2,7% ten opzichte van 2015. 

Bron: Screenforce



BESTEDINGEN TV-RECLAME, SPOT EN NON-SPOT

De spotmarkt is uitgekomen op € 863 mio, een 

groei van 1,1%. Een deel van deze groei wordt 

veroorzaakt door de hiervoor genoemde 

aanpassing van de definitie van TV-reclame. De 

eerste helft van 2016 liet een groei van 4,5% 

zien. De tweede helft van 2016 kwam uit kwam 

op een daling van 2%.

Drie factoren liggen ten grondslag aan de 

terugval van de TV-markt in de tweede helft 

van 2016; een toenemend gebruik van 

mediabudget voor financiering van sales-

promoties binnen de FMCG branche, een 

mondiale verschuiving van communicatie-

budget van westerse landen naar emerging

markets in het verre oosten en last but not least

de disruptie die plaats vindt op het medium TV.

Grafiek 3  Ontwikkeling spotomzet in miljoenen euro’s en % groei
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De non-spotmarkt is gegroeid naar een record 

omzet van € 129 miljoen in 2016. Nog nooit 

besteedden adverteerders zo veel aan branded

content op TV en op de online platforms. 

Hiermee liet deze markt een groeistuip zien van 

maar liefst 15,4%. 

Belangrijkste verklaring hiervoor is een breder 

aanbod van geschikte TV-formats op de 

commerciële zenders, een groeiende 

populariteit van brand partnerships en de 

toevoeging van de non-spotomzet via de online 

video platforms van de Screenforce-

participanten aan de nieuwe definitie van TV-

omzet. 

Grafiek 4  Ontwikkeling non-spotomzet in miljoenen euro’s en % groei
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VOORUITZICHTEN 2017

Volgens het CPB is Nederland de economische 

crisis te boven. Het noemt 2016 een bijzonder 

hersteljaar. De productie per hoofd van de 

bevolking is terug op het niveau van 2008. De 

economie groeit zowel dit jaar als volgend jaar 

met 2,1% met als belangrijkste aanjagers de 

huishoudens. Die geven meer uit omdat ze meer 

te besteden hebben. Meer mensen hebben een 

baan en er zijn minder werklozen. Ook stijgen de 

lonen weer. 

Op basis van de ontwikkeling van omzetten 

gedurende 2016, op basis van de gesprekken 

tussen de broadcasters en bureaus en 

adverteerders over 2017 en op basis van de 

economische vooruitzichten zijn wij voorzichtig 

optimistisch over 2017. De omzet zal opnieuw 

groeien maar de groei zal iets onder het niveau 

van 2016 liggen. Screenforce verwacht een groei 

in 2017 die rond 2% zal liggen. 

Grafiek 5  Ontwikkeling economische groei versus groei TV-bestedingen
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NIELSEN BRUTO TV-BESTEDINGEN



TV-BRANCHES

Uit de bruto mediaregistraties van Nielsen blijkt dat 

de Retailbranche de FMCG-branche (Voedings- en 

Genotmiddelen) voorbij is gestreefd en de grootste 

TV-branche geworden is in 2016.  Retail heeft haar 

TV-bestedingen met maar liefst 13% verhoogd ten 

opzichte van 2015 om op een bruto besteding van     

€ 729 mio uit te komen.

De totale bruto mediawaarde van de top 10 branches 

was volgens Nielsen in 2016 € 3,2 miljard, gelijk aan 

het niveau in 2015. Sterke stijgers waren Retail, 

Medisch en Telecom & ICT. De grootste dalers waren 

FMCG, Overheid & Educatie en Financiële 

Dienstverlenging.

De FMCG-branche noteert in 2016 een pittige daling 

van 7%.  De verschuiving van hun mediabudgetten 

naar promoties in samenwerking met retailers en de 

verschuiving van communicatiebudgetten naar 

ermerging markets in het het verre oosten zijn vooral 

in deze branche een factor.

Grafiek 6  Ontwikkeling bruto TV-bestedingen top 10 branches in miljoenen euro's
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TOP 25 TV-ADVERTEERDERS

Nieuw in het jaarrapport is het overzicht van 

de 25 grootste TV-adverteerders. Het betreft 

hier de bruto bestedingen gerapporteerd door 

Nielsen.  Van de 25 adverteerders hebben 18 

hun bestedingen zien groeien. De gemiddelde 

groei over de top 25 was 4% in 2016.

Unilever is net als in 2015 de grootste TV-

adverteerder, ook al namen haar TV-

bestedingen af met maar liefst 28% ten 

opzichte van 2015. 

Opvallend is de toename in TV-bestedingen 

van Unilever ’s concurrent Procter & Gamble. 

Haar bestedingen groeide met 64% naar € 97 

miljoen, goed voor een tweede plaats. Van alle 

adverteerders in de top 25 was Procter & 

Gamble gelijk de sterkste stijger met een groei 

van 64%.

Tabel 7  Ontwikkeling bruto TV-bestedingen top 25 adverteerders in miljoenen euro's
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In samenwerking met Screenforce heeft Nielsen

vorig jaar een rapport gepubliceerd over de omvang 

van de e-commercebranche. Omdat e-commerce 

een steeds belangrijkere branche wordt is hiervan 

een top 25 adverteerders toegevoegd in ons 

jaarrapport. 

Met de selectie door Nielsen van e-commerce  

adverteerders komen we tot 140 adverteerders, die 

met elkaar €212 miljoen investeerden in TV in 2016. 

De grootste e-commerceadverteerder in 2016 was 

Bol.com met een TV-omzet van € 19 miljoen. De 

grootste stijger was MobielWerkt (Belsimpel) met 

een groei van 162%.

In de UK is de e-commerce branche inmiddels de 

grootste TV branche geworden, goed voor een 

netto omzet van € 750 miljoen. Wie weet hoe het 

zich in Nederland ontwikkelt.

Tabel 8  Ontwikkeling bruto TV-bestedingen top 25 e-commerceadverteerders in miljoenen euro's

11 Bron: Nielsen

TOP 25 E-COMMERCE ADVERTEERDERS

https://www.thinkbox.tv/News-and-opinion/Newsroom/5-28-billion-pounds-invested-in-TV-advertising-in-2016


SKO KIJKCIJFERS TV



TV-KIJKTIJD PER CATEGORIE EN DOELGROEP

We kijken in Nederland  in 2016 gemiddeld 

maar liefst 183 minuten per dag TV. Dit is een 

daling van 8 minuten oftewel 4% t.o.v. 2015. De 

daling wordt vooral veroorzaakt doordat we 

minder live TV-kijken. 

We zijn opnieuw meer uitgesteld gaan kijken op 

het TV. Dit is nu met 13 minuten, goed voor 7% 

van de totale kijktijd. De stijging in deze 

uitgestelde kijktijd was het grootst in de groep 

van 20-34 jarigen.

We gebruiken het TV-scherm steeds meer voor 

het bekijken van andere niet-broadcastcontent. 

Denk hierbij aan Netflix, Videoland en YouTube. 

Dit Onbekend Schermgebruik wordt sinds kort 

door SKO gerapporteerd en bedroeg 9 minuten 

per dag in 2016. Als je dit optelt bij de currency

Kijktijd kom je op de nieuwe metric Schermtijd. 

Deze bedroeg 192 minuten in 2016 en daalde 

met 3% minder dan de metric Kijktijd.

Grafiek 9  Ontwikkeling Kijktijd 6+, in minuten 02:00-26:00 uur
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De kijktijd heeft in 2016 een daling laten zien in 

alle doelgroepen. De daling over de gehele 

populatie bedraagt 4%. 

Het zijn vooral de jong volwassenen (6-12, 13-

19  en 20-34 jaar) die minder TV gekeken 

hebben. Verklaring voor deze daling ligt in de 

toegenomen populariteit van de 

YouTubers/vloggers onder de jongste groep en 

die van Netflix, Videoland en andere VOD-

platforms onder de oudere jongeren. De 

afname van het aantal TV-toestellen op de 

slaapkamer is een ontwikkeling die vooral onder 

de jongste kijkers ook voor een lagere kijktijd 

zorgt.

Vrouwen kijken nog altijd fors meer TV dan 

mannen; 200 versus 184 minuten. De daling in 

kijktijd was dan ook lager bij vrouwen dan bij 

mannen. 

Tabel 10  Ontwikkeling kijktijd, in minuten 02:00-26:00 uur
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 2013 2014 2015 2016 index 2016 -2015 

6+ 195 200 190 183 96

13+ 203 208 199 192 96

Man 13+ 197 202 193 184 95

Vrouw 13+ 208 213 205 200 97

6-12 jaar 121 117 95 87 92

13-19 jaar 111 110 90 73 82

20-34 jaar 161 158 140 126 90

35-49 jaar 179 186 177 171 97

50-64 jaar 246 256 256 250 98

65+ 280 285 282 280 99

20-54 jaar 180 181 168 159 94

AB1 20-49 jaar 152 154 141 131 93

Boodschappers 20-49 jaar 187 187 170 163 96



TV-KIJKTIJD PER PROGRAMMAGENRE

Van alle programmagenres is Non-Fictie het 

grootste genre. Dit is een grote categorie 

waaronder veel programmatypes vallen zoals 

real life, reality en life style . 

Genres waar meer naar is gekeken waren Spel 

& quiz, Cabaret & satire en Talent shows. 

Verliezers zijn de genres films en series, die 

duidelijk last hebben van de toenemende 

consumptie van content via de VOD-platforms.

Een duidelijk OS- en EK-effect zien we terug in 

de kijktijd van de sportgenres. Hieruit blijkt dat 

we meer hebben gekeken naar sport, weliswaar 

niet zo veel als in 2014 toen Nederland 

succesvol was op het WK in Brazilië. 

Tabel 11  Ontwikkeling kijktijd 6+, in minuten 02:00-26:00 uur
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Mede dankzij het EK en de Olympische Spelen in 

Rio heeft de NPO haar zenderaandeel zien 

groeien naar 32,0%. Daarmee behoorde zij met 

FOX Networks Group, SBS Broadcasting, Discovery 

Networks en History tot de stijgers in de eerste 

helft van 2016.  

Discovery heeft dit jaar Eurosport toegevoegd 

aan haar netwerk, wat tot een groei in 

zenderaandeel heeft geleid. Nieuwe zender in het 

full audit onderzoek in 2016 is Ziggo Sport met 

een zenderaandeel van 0,8%. 

Opvallend is dat het gezamenlijk zenderaandeel 

van alle full audit-zenders gestegen is van 83,7% 

naar 85,3%. Binnen de kijktijd hebben de zenders 

hun positie ten opzichte van content via 

apparaten als HDR, video en DVD en ten opzichte 

van overige content weten te versterken.

Tabel 12  Ontwikkeling zenderaandeel 6+, 02:00-26:00 uur
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TOP 25 PROGRAMMA’S

Van alle programma’s inclusief sport was de 

finale van het Eurovisie Songfestival op 14 mei 

het best bekeken. In totaal keken maar liefst 4,3 

miljoen mensen keken naar deze uitzending, 

wat goed is voor een kijkdichtheid van 27,5% en 

een kijktijdaandeel van 64,5%. 

Met maar liefst acht programma’s domineerde 

het EK Voetbal de top 25 in 2016. De finale 

Portugal – Frankrijk was het best bekeken EK-

duel, goed voor een tweede plek in de top 25 

van 2016.

Tabel 13  Top 25 best bekeken programma's, inclusief sport, 6+
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Met uitzondering van het Eurovisie Songfestival 

zijn alle programma’s uit de top 25 (exclusief 

sport) lokaal geproduceerde programma’s. 

Het zijn live programma’s, programma’s 

waarvan het leuk is om die samen te kijken, 

programma’s waarover gesproken wordt die de 

top 25 bepalen.

NPO1 en RTL4 zijn als familie zenders de enige 

leveranciers voor deze top 25. 

Tabel 14  Top 25 best bekeken programma's, exclusief sport, 6+
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KERNCIJFERS TV



KERNCIJFERS TV-RECLAME

De belangrijkste kerncijfers van de TV-reclame laten 

zien dat het aantal TV-adverteerders in 2016 is gedaald 

met 4% ten opzichte van 2015. Het aantal adverterende 

merken is iets minder afgenomen, 2%. 

De gemiddelde omvang van een campagne is in 2016 in 

termen van aantal spots toegenomen met 16%. Door 

een afname van de gemiddelde kijkdichtheid van een 

TV-spot is het totaal aantal GRP’s licht gedaald.

Tabel 15  Ontwikkeling kerncijfers TV-reclame
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In 2016 zijn in totaal 12.315 verschillende commercials uitgezonden. 4% minder dan in 

2015, wat in lijn ligt met de daling van het aantal adverteerders.  Van deze commercials 

is circa 25% ook al gebruikt in 2015 of eerder. Oftewel 75% van de uitgezonden 

commercials is nieuw in 2016. Dit percentage ligt sinds jaar en dag rond dit getal.

Bron: SKO, Telmar



KERNCIJFERS TV-APPARATUUR

Uit de Media Standard Survey rapportage 

over 2016 blijkt dat het bekijken van online 

videocontent op het 

TV-scherm steeds makkelijker wordt voor 

de consument. We zagen dit terug in de 

toename van het Onbekend Schermgebruik 

op pagina 13. Van de Nederlandse 

huishoudens beschikt 37,0% over een smart-

TV die op het internet is aangesloten. Online 

content kun je ook via een mediacenter op 

het TV-toestel bekijken.

Het uitgesteld kijken van programma’s 

gebeurt steeds meer met een settopbox

met harddisk. Deze staat in 26,1% van de 

huishoudens. DVD-, harddisk- en video-

recorders verdwijnen steeds meer uit de 

huiskamers. Opvallend is dat er bij 11,4% 

van de Nederlanders nog steeds een 

videorecorder naast het TV-toestel staat. 

Tabel 16  TV-apparatuur

21 Bron: Media Standaard Survey, 2016



De kabel-operators hebben het moeilijk in het 

TV-landschap. Aangevoerd door Vodafone-

Ziggo zien zijn wij een daling van het aantal 

aangesloten huishoudens. Onder analoog is een 

daling van 14% logisch. De daling onder digitaal 

met 6% is fors en een kantelpunt.

De ontvangstvormen schotel en Digitenne

hebben het  nu moeilijk en zitten in de squeeze

tussen kabel en ADSL/glas.

Net als de telecommarkt is de IP TV-markt via 

ADSL (koper) glasvezel een echte vechtmarkt 

geworden met een steeds breder aanbod. En 

niet zonder succes. KPN Interactief, Tele2, Fiber, 

NLE, T-Mobile, etc. slagen er in met een sterk 

concurrerend aanbod abonnees af te snoepen 

van kabel, schotel en DVB-T (Digitenne).

Tabel 17  Ontvangst TV-signaal 
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 2014 2015 2016 index 2016 -2015 

Analoge kabel of gemeenschappelijke antenne 29,8% 27,1% 23,2% 86

Digitaal middels kabel 54,7% 54,9% 51,7% 94

Digitaal middels schotel 5,9% 5,4% 4,1% 76

Digitaal middels DVB-T (Digitenne) 8,1% 7,4% 6,5% 88

Digitaal middels internet (ADSL) 10,7% 13,4% 17,7% 132

Digitaal middels glasvezel 7,0% 8,1% 8,9% 110



SKO KIJKCIJFERS ONLINE



SKO ONLINE KIJKCIJFERS, PER DOELGROEP

In januari 2016 is Stichting Kijkonderzoek begonnen 

met de rapportage van kijktijd over online video. 

Door de toename van de online videoconsumptie 

en de verschuiving van kijktijd en de daarbij 

behorende campagnes naar online is het toevoegen 

van dit deel van de videomarkt een logische stap in 

de ontwikkeling van het kijkonderzoek. 

In het eerste kwartaal is SKO begonnen met de 

rapportage over programmacontent van SBS, 

Sanoma, NPO/Ster en RTL. Per 1 juli zijn hieraan de 

online videocampagnes toegevoegd van SBS, 

Sanoma, Ster en RTL. Op 2 januari 2017 zijn de 

online videocampagnes van Branddeli ook live 

gegaan in de SKO-meting.

Op deze en de volgende sheet zijn enkele cijfers 

over het online kijkgedrag getoond. Hieruit blijkt 

dat Nederland gemid-deld 39 minuten 

videocontent per maand bekijkt. 

Tabel 18  Kijktijd online video programma’s, in minuten 02:00-26:00 uur

24 Bron: SKO

Echter, online videokijkers kijken driemaal zo veel, 99 minuten per maand oftewel 3,2 

minuten per dag. Vrouwen kijken veel meer dan mannen. En jongeren van 13-24 jaar kijken 

meer dan volwassenen. Kinderen onder 12 jaar bekijken nog weinig online video van de 

hiervoor genoemde publishers.



SKO ONLINE KIJKCIJFERS, PER PROGRAMMA-GENRE

Net als bij TV worden ook de programma’s die 

online bekeken worden door Nielsen geharmo-

niseerd en gecategoriseerd. Zo kunnen we ook 

bekijken hoe de kijktijd per maand is verdeeld 

over de verschillende programmagenres. 

Uit de cijfers blijken geen grote verschillen in 

populariteit vergeleken met het TV-toestel. Ook 

hier is Non-fictie de grootste categorie gevolgd 

door Nieuws & actualiteiten. Sport is ook online 

een belangrijk genre. Echter niet zo belangrijk 

als op TV waar het een aandeel van 15% heeft. 

Oorzaak ligt in het feit dat lang niet alle 

sportcontent online beschikbaar is.

Opvallend is hoe succesvol Nederlandse series 

online zijn. Goed voor 13% van de hier 

gerapporteerde kijktijd, terwijl dat op het TV 

iets meer dan 3% is.

Tabel 19  Kijktijd online video programma’s, in minuten 02:00-26:00 uur

25 Bron: SKO



Hoewel Sport een belangrijk genre is, zien we 

geen sportprogramma’s terug in de top 25 van 

beste bekeken online programma’s. Het best 

bekeken online programma was het programma 

Emma wil leven – anorexia special op 22 

november met 289.000 kijkers. 

In vergelijking met de TV top 25 zie je bij online 

dat minder live-programma’s (uitgesteld) 

bekeken worden online. Deze programma’s 

worden bij voorkeur via het TV-toestel bekeken. 

Online kijken we meer naar afleveringen uit 

Nederlandse series. 

Tabel 20  Top 25 best bekeken online programma's, 6+

26 Bron: SKO



OVER SCREENFORCE

Screenforce is de Nederlandse TV-marketingorganisatie. Ons doel is 

om adverteerders en mediabureaus te helpen om het beste te halen 

uit reclame rond premium videocontent. Screenforce verzorgt 

informatie over TV en andere premium videoplatforms, biedt services 

aan adverteerders en bureaus en vertegenwoordigt de belangen van 

haar participanten op gebied van public affairs. 

In Screenforce participeren de volgende mediabedrijven: 

Ster, RTL, Sanoma I SBS, Branddeli, ORN en Disney Channels Benelux.


