STICHTING KIJKONDERZOEK

METEN VAN ONLINE KIJKCIJFERS
PROGRAMMACONTENT

Alles uit deze brochure mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, maar alleen onder de uitdrukkelijke voorwaarde van vermelding van: Bron: Stichting KijkOnderzoek.
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VOORWOORD
Het Kijkonderzoek verandert mee met het

veel personen er kijken en wat hun profiel is.

Deze brochure beschrijft de opzet van de eerste

kijkgedrag van de Nederlandse bevolking.

Met ons nieuwe project, de integratie van het

fase van ons SKO-VIM project en laat zien hoe

Steeds meer video content wordt live (lineair)

SKO Online Panel en de SKO censusdata, is die

waardevol de online data van programma-

of on-demand via het internet bekeken. Zowel

vraag wel te beantwoorden. Voor het eerst is het

content zijn die SKO vanaf 1 januari 2016 aan

programma’s als video commercials bereiken

mogelijk om het bereik en de profielen van

de markt levert. Later in 2016 zal ook worden

op tal van platformen hun doelgroepen in het

online bekeken programma’s en video com-

overgegaan op de uitlevering van data van

digitale domein. Naast het rapporteren van

mercials te meten en te rapporteren. In eerste

online video commercials.

het oﬀline kijkgedrag is het voor Stichting

instantie van de drie genoemde zendergroepen:

KijkOnderzoek (SKO) dan ook van groot belang

NPO, RTL en SBS. SKO heeft hiermee als eerste

Bas de Vos

dat het online kijkgedrag goed in kaart wordt

in de wereld een systeem dat op deze (hybride)

Directeur Stichting KijkOnderzoek

gebracht.

manier dagelijks hoogwaardige kijkdata levert
op detailniveau.

Al sinds 2008 rapporteert SKO dagelijks het
aantal online streamstarts van de programma’s

Dit project vormt de eerste fase van een groter

van NPO, RTL en (in een later stadium) van SBS.

geheel: het SKO Videodata-Integratie Model

Deze streamstarts (ook wel omschreven als

(SKO-VIM). SKO-VIM gaat in de loop van 2016

censusdata) geven inzicht in het totale volume,

zorgen voor een nieuw cijfer: het VideoTotaal.

maar geven geen antwoord op de vraag hoe-
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SKO-VIM

SKO-VIM kent 2 fasen:

Het doel van het “Videodata-

FASE 1:

FASE 2:

Integratie Model” (SKO-VIM) is om

METEN VAN ONLINE

INTEGRATIE VAN ONLINE

uitspraken te kunnen doen over het

KIJKGEDRAG NAAST

KIJKGEDRAG EN KIJKGEDRAG

totale kijkgedrag, via het tv-toestel

KIJKGEDRAG OP TV-TOESTEL

OP TV-TOESTEL

het kijkgedrag via een tv-toestel

Om tot een betrouwbare online video

Door middel van fusie worden de online

(in het huidige TV-panel) het kijken

currency te komen, moeten de data van het

videogegevens geïntegreerd met de bestaande

naar online video-content op alle

SKO Online Panel en de SKO Censusdata

kijkcijfers. Dit levert een crossmediaal video-

soorten devices via een online panel.

worden gecombineerd. Dit is de eerste stap

totaal-cijfer op (het VideoTotaal). Dan kan

in de data-integratie.

het totaalbereik van programma’s en video

en online. Hiertoe meten wij naast

We gebruiken daarbij ook de censusdata van online programma’s en
online video commercials.

commercials worden gerapporteerd en is het
mogelijk om te zien wat "online" en "oﬀline"
toevoegen aan bereik. Uiteraard is het dan net
als bij fase 1 mogelijk om op doelgroepen te

Kantar Media voert de data-integratie

analyseren.

in opdracht van SKO uit.
Op de volgende pagina leggen wij de opzet van
fase 1 kort uit. Op de website van SKO is meer
detail-informatie te vinden over SKO-VIM.
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SKO ONLINE PANEL

SKO CENSUSDATA

DATA-INTEGRATIE:
CENSUSDATA EN PANELDATA

Om het online kijkgedrag goed te kunnen

Door de longtail van het internet kan het

Censusdata hebben geen betrekking op

meten, is het SKO Online Panel opgezet.

zijn dat het bereik van alle online video en

personen: censusdata vertellen niet wie

Dit panel bestaat uit 5.000 personen van

online campagnes niet goed in het panel te

de stream heeft gestart. We weten alleen

6 jaar of ouder. Binnen dit panel wordt het

meten is. Programma’s met weinig kijkers

dat de stream is gestart op een device en

online kijkgedrag op alle online devices van

en online video campagnes met weinig

hoelang de video of commercial is af-

alle personen in het huishouden gemeten.

starts, zullen in het panel niet of nauwelijks

gespeeld. Door censusdata te combineren

In totaal betreft het circa 9.500 devices.

zichtbaar zijn. In die situaties bieden

met paneldata is het echter wel mogelijk

De opzet en het onderhoud van het panel is

censusdata uitkomst. Censusdata zijn

om een nauwkeurig inzicht te krijgen in

in handen van TNS Nipo en Kantar Media.

totaaltellingen van bepaalde events op een

bereik en profielen van kijkers. Die data-

online device en geven inzicht in volume.

integratie vormt een belangrijk onderdeel

In het SKO-project gaat het bij censusdata

in de totstandkoming van de online

om de streams van online bekeken pro-

kijkcijfers.

gramma’s en van online video commercials.
Voor de metingen van censusdata wordt
gebruik gemaakt van meetsystemen van
comScore en van Kantar Media (en eventueel andere, door SKO gecertificeerde
leveranciers).
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PARTICIPANTEN

WAT IS NIEUW?

In fase 1 wordt gerapporteerd over het online

•

video aanbod van en de online video

Online kijkcijfers voor programma’s en (later) voor video
commercials: wie kijken er online?

commercials geserveerd bij NPO, RTL en SBS.
Later treden ook andere participanten toe,

•

zoals Discovery Networks, Disney, VIACOM,

Door het combineren van paneldata en censusdata worden bereik en
kijkvolume in het SKO Online Panel nog nauwkeuriger gerapporteerd.

FOX International Channels Benelux en
Sanoma.

•

Eerste systeem in de wereld dat op deze (hybride) manier dagelijks
hoogwaardige data levert op detailniveau (programma’s en
commercials).

Om een beeld te krijgen bij de output, volgen hierna voorbeelden van
rapportages. Alle cijfers zijn gebaseerd op echte data, gemeten in de
maand oktober 2015.

Aan de resultaten in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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WAT KRIJG JE?
PRAKTISCHE VOORBEELDEN
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BEREIK EN KIJKTIJD
In Nederland wonen 15,8 miljoen mensen van 6

Vrouwen die via internet één of meer tv-

jaar of ouder. In de maand oktober 2015 heeft

programma’s van de drie zendergroepen hebben

21,5% van hen een online programma van NPO,

gekeken, noteren gemiddeld een totale kijktijd in

RTL en/of SBS bekeken.

oktober van 97,1 minuten, daar waar gemiddeld
een totale kijktijd van 72,8 minuten onder
mannelijke kijkers wordt gerealiseerd.

Het bereik van online programma’s ligt onder
vrouwen hoger dan onder mannen met
respectievelijk 23,7% en 19,3%. Het bereik

De totale gemiddelde kijktijd onder online kijkers

binnen de doelgroepen 13-19 jaar, 20-34 jaar en

van 6-12 jaar en 35+ ligt onder dat van Totaal 6+.

35-49 jaar ligt significant hoger dan binnen de
doelgroepen 6-12 jaar en 50+.

Online kijkers in de leeftijd van 13-19 jaar
realiseren een gemiddelde kijktijd in oktober van

Gemiddeld heeft de online kijker van 6 jaar

in totaal 109,4 minuten en scoren daarmee de

of ouder in de maand oktober in totaal 86,3

hoogste totale gemiddelde kijktijd, gevolgd door

minuten via internet naar tv-programma’s

een totale kijktijd van gemiddeld 100 minuten

gekeken. Net als bij bereik zien we ook hier

onder online kijkers in de leeftijd van 20-34 jaar.

een groter aandeel in kijktijd onder vrouwen.
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Maandbereik oktober 2015
BEREIK
%

ABSOLUUT
(000)

Totaal 6+

21,5

3.408

Mannen 6+

19,3

1.514

Vrouwen 6+

23,7

1.894

6-12 jaar

8,7

117

13-19 jaar

24,4

343

20-34 jaar

30,9

967

35-49 jaar

24,7

912

50+ jaar

17,1

1.069
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Kijktijd in aantal minuten per maand (basis: online kijkers)

Maandbereik (*1.000) online programma's per zender 6+

Totaal 6+

Totaal
RTL Z

Mannen 6+

SBS 9
Veronica

Vrouwen 6+

Net 5
SBS 6

6-12 jaar

RTL 8
13-19 jaar

RTL 7
RTL 5

20-34 jaar

RTL 4
NPO 3

35-49 jaar

NPO 2
50+ jaar

NPO 1

0
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BEREIK NAAR ZENDERGROEPEN EN DEVICES
Het totale maandbereik 6+ van online tv-program-

Het bereik kan worden uitgesplitst naar het type

ma’s van NPO, RTL en SBS komt in oktober uit op

device waarop is gekeken: computer, tablet of

21,5%. Kijken we naar het maandbereik van de

smartphone (de laptop valt onder ‘computer’).

afzonderlijke zendergroepen, dan blijkt NPO met

In meer dan helft van de gevallen wordt via een

14,4% het hoogste bereik te scoren, gevolgd door

computer gekeken naar programmacontent op

RTL (13,9%) en SBS (5,6%).

internet. Daarna volgen de tablet en (op enige

Bereik naar zendergroep en device
100%

80%

afstand) de smartphone.
De computer lijkt bij het kijken naar online pro-

Bereik naar zendergroep

60%

gramma's van de NPO in verhouding tot RTL en
SBS relatief vaak te worden gebruikt. Dit kan het

40%

gevolg zijn van het feit dat de NPO nog geen iOS5,6%

metingen had in de maand oktober.
NPO

13,9%

20%

RTL
14,4%

SBS

0%

Totaal
Computer
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TOPLIJSTEN
NAAR ZENDERGROEP
Wat zijn de programma’s die online het best zijn
bekeken in de maand oktober? Per zendergroep is
een ranking gemaakt op basis van de online kijk-
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RTL 6+
ZENDER DATUM

DUUR TITEL
(MIN)

RTL 5 01-10-15
RTL 4 02-10-15
RTL 5 12-10-15

61
23
44

Expeditie robinson 2015
Goede tijden slechte tijden
Hollands next top model

KDH000
ONLINE

KDH000
TV

KDH000
ONLINE+TV

AANDEEL ONLINE
IN TOTALE KDH

1,2
1,0
0,9

185
157
137

1.347
1.792
602

1.532
1.949
739

12%
8%
19%

KDH%
ONLINE

KDH000
ONLINE

KDH000
TV

KDH000
ONLINE+TV

AANDEEL ONLINE
IN TOTALE KDH

0,5
0,2
0,1

84
30
23

364
843
317

448
873
340

19%
3%
7%

KDH%
ONLINE

KDH000
ONLINE

KDH000
TV

KDH000
ONLINE+TV

AANDEEL ONLINE
IN TOTALE KDH

0,6
0,5
0,4

90
74
64

2.190
1.227
2.861

2.280
1.301
2.925

4%
6%
2%

SBS 6+

dichtheid en dat leverde per groep een top drie op.

ZENDER DATUM

DUUR TITEL
(MIN)

Onder kijkdichtheid (kdh) wordt het gemiddeld

Net 5 14-10-15
SBS 6 09-10-15
SBS 6 20-10-15

41
111
27

aantal kijkers in de doelgroep verstaan dat naar

KDH%
ONLINE

Meiden van de herengracht
K3 zoekt k3
Voetbal cl voorbeschouwing

een programma keek. “Kdh000” betekent dat het
getal nog vermenigvuldigd moet worden met

ZENDER DATUM

DUUR TITEL
(MIN)

In de tabellen wordt naast de online kijkdichtheid

NPO 1 23-10-15
NPO 3 11-10-15
NPO 1 18-10-15

51
48
50

ook de kijkdichtheid van het programma op televisie vermeld (kdh000 TV). Beide, programmakijkdichtheid online- en televisie, mogen bij elkaar
worden opgeteld tot een totale kijkdichtheid.
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NPO 6+

duizend.

Flikken maastricht
Penoza 4
Heel holland bakt
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NAAR LEEFTIJD
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13-19 JAAR
ZENDER DATUM

20-34 JAAR
DUUR (MIN)

TITEL

KDH000 ONLINE

ZENDER DATUM

DUUR (MIN)

TITEL

KDH000 ONLINE

RTL 4

09-10-15

22

Goede tijden slechte tijden

40

RTL 5

01-10-15

61

Expeditie robinson 2015

85

RTL 5

01-10-15

61

Expeditie robinson 2015

38

RTL 4

02-10-15

23

Goede tijden slechte tijden

70

RTL 5

12-10-15

44

Hollands next top model

31

RTL 5

12-10-15

44

Hollands next top model

58

RTL 4

09-10-15

89

Voice of holland the blind auditions

21

RTL 4

29-10-15

44

Chantal blijft slapen

50

RTL 4

29-10-15

44

Chantal blijft slapen

19

RTL 4

02-10-15

95

Voice of holland the blind auditions

42

leeftijdscategorieën is een top 10 gemaakt

RTL 4

10-10-15

100

Dance dance dance

18

RTL 4

30-10-15

92

Voice of holland the battle

40

gebaseerd op kijkdichtheid. De kijkdichtheid

NPO 3 26-10-15

31

Streetlab

17

NPO 1 04-10-15

51

Heel holland bakt

32

Naar welke programma’s keek men online
het meest in oktober? Voor een viertal

(kdh) bestaat uit het gemiddeld aantal
kijkers in de doelgroep dat naar een

NPO 1 09-10-15

46

Flikken maastricht

17

NPO 1 23-10-15

51

Flikken maastricht

31

RTL 4

30-10-15

92

Voice of holland the battle

16

Net 5

14-10-15

41

Meiden van de herengracht

31

RTL 4

17-10-15

43

Playback je gek

13

RTL 4

10-10-15

100

Dance dance dance

30

programma keek.
35-49 JAAR
ZENDER DATUM

11

50+ JAAR
DUUR (MIN)

TITEL

KDH000 ONLINE

ZENDER DATUM

DUUR (MIN)

TITEL

KDH000 ONLINE

RTL 5

01-10-15

61

Expeditie robinson 2015

44

RTL 4

29-10-15

44

Chantal blijft slapen

27

RTL 4

01-10-15

48

Antonie kamerling

40

NPO 2 22-10-15

42

Sterren op het doek

26

RTL 4

29-10-15

44

Chantal blijft slapen

32

RTL 4

02-10-15

23

Goede tijden slechte tijden

26

RTL 4

02-10-15

95

Voice of holland the blind auditions

30

Net 5

14-10-15

41

Meiden van de herengracht

25

RTL 5

12-10-15

44

Hollands next top model

29

RTL 5

29-10-15

63

Expeditie robinson 2015

24

NPO 1 09-10-15

46

Flikken maastricht

28

NPO 3 11-10-15

48

Penoza 4

24

Goede tijden slechte tijden

28

NPO 1 23-10-15

51

Flikken maastricht

23

Dance dance dance

24

RTL 7

30-10-15

78

Voetbal inside

22

RTL 4

02-10-15

23

RTL 4

10-10-15

100

RTL 4

30-10-15

92

Voice of holland the battle

23

RTL 5

13-10-15

43

Andy en melisa huwelijk in steigers

21

NPO 1 22-10-15

47

Overspel

22

NPO 1 29-10-15

47

Overspel
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KIJKERSPROFIEL
ONLINE VS TV-TOESTEL

Populatie NL

De nieuwe data zijn geschikt om doelgroep analyses

Online KDH

te maken. Op basis van een groot aantal achtergrondkenmerken kunnen doelgroepen worden
aangemaakt. Zo kan worden bekeken wat het profiel
is van personen die naar online programma’s kijken.

Verdeling o.b.v. kijkdichtheid

TV KDH

0%

20%
6-12

13-19

40%
20-34

60%
35-49

80%

100%

50+

We hebben alvast een analyse gemaakt van alle
programma’s die in oktober zowel online als op
televisie werden aangeboden en bekeken.

Kijkersprofiel TV naar leeftijd %

Kijkersprofiel online naar leeftijd %

Vervolgens hebben we gekeken naar de gemiddelde
kijkdichtheid binnen leeftijdsgroepen. Dan blijkt het

3%
4%

profiel van de “online kijker” vele malen jonger te
zijn dan het profiel van de “oﬀline kijker”. Vooral in
de leeftijdscategorieën 13-19 jaar en 20-34 jaar is het
relatieve aandeel op basis van kijkdichtheid
substantieel groter dan bij 6-12 jaar en 50+.
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2%
12%

61%

26%

14%

6-12
13-19
20-34

20%
24%

34%

35-49
50+
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KIJKTIJD

Aandeel kijktijd online en TV (%) in totale kijktijd

De tijd die men besteedt aan het kijken

50+

naar programma’s via internet is nog
bescheiden ten opzichte van de tijd die
men kijkt naar programma’s op TV.
Op totaalniveau neemt het online
kijkgedrag 1,3% van alle kijktijd in
beslag. Bij sommige doelgroepen is dat
percentage hoger: 5,3% van de totale
kijktijd onder 13-19 jarigen en 3,6% van

35-49
20-34
13-19
6-12
6+

de totale kijktijd onder 20-34 jarigen zijn
voor rekening van het kijken naar online
programma’s.
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UITGESTELD KIJKEN
In het kijkonderzoek wordt naast het televisie-

We hebben ter illustratie een voorbeeld

Het is overigens ook mogelijk om over een nog

kijken tijdens de uitzending ook het uitgesteld

uitgewerkt van de uitzending van “Expeditie

langere periode UGK te analyseren: 7-27 dagen

kijken naar bijvoorbeeld zelf opgenomen pro-

Robinson” van 1 oktober 2015, het online best

na de uitzenddag. Dat levert gemiddeld 27.000

gramma's (HD, video, DVD, settopbox) gemeten.

bekeken programma van de maand oktober.

kijkers extra op, van wie circa de helft online

Dit kijkgedrag wordt meegeteld in het “KijkTotaal”

Op de uitzenddag keken gemiddeld 971.000

naar het programma hebben gekeken.

indien het uitgesteld kijkgedrag binnen 7 dagen

personen naar deze uitzending: gemiddeld

na uitzending heeft plaatsgevonden.

947.000 kijkers keken via de televisie en
gemiddeld 24.000 kijkers keken online. In de

Nu ook het online kijkgedrag kan worden gerap-

UGK-periode van 1 t/m 6 dagen na de

porteerd, ontstaat op termijn de mogelijkheid om

uitzenddag komen daar nog eens gemiddeld

al het uitgesteld kijken van progammacontent,

561.000 kijkers bij, waarvan 161.000 personen

zowel op televisie als online, samen te voegen tot

(= 29%) online hebben gekeken. De totale

één cijfer. Dat is nu nog niet mogelijk, maar zal in

kijkdichtheid van Expeditie Robinson van 1

fase 2 van het SKO-VIM project verder worden

oktober 2015 komt uit op 1,5 miljoen kijkers:

uitgewerkt.

37% keek uitgesteld binnen een periode van 1-6
dagen na de uitzenddag en 12% keek online.

Op dit moment is het wel mogelijk om het gemiddeld aantal kijkers via het televisietoestel en online bekeken programma’s bij elkaar op te tellen.
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Gemiddeld aantal kijkers 6+ Expeditie Robinson 1 oktober 2015
Totaal
Online
TV

0
Uitzenddag

200

400

600

800

1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

1-6 dagen na uitzenddag

7-27 dagen na uitzenddag
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DAGPATROON ONLINE KIJKGEDRAG
Op basis van de data kunnen analyses worden

Op zaterdag en/of zondag wordt overdag meer

Nederland op school zit of aan het werk is.

gemaakt die inzicht bieden in het dagpatroon van

naar online programma’s gekeken dan op

Dat beeld is in de avonduren op werkdagen precies

online kijken. In de lijngrafiek op deze pagina

doordeweekse dagen; niet vreemd natuurlijk,

andersom: dan wordt er online meer gekeken dan

wordt een dag gevisualiseerd waarbij het

omdat doordeweeks een groot deel van

‘s avonds in het weekend.

gemiddelde bereik per uur is gebruikt. Er wordt
een onderscheid gemaakt tussen het gemiddeld
bereik op een werkdag, op een dag in het weekend
en op een gemiddelde dag van de hele week.

Gemiddeld bereik (*1.000) per uur 6+ (oktober 2015)
160
140
120

Er zijn vier (grote en kleine) pieken zichtbaar:

100
80
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25:00-25:59

24:00-24:59

23:00-23:59

22:00-22:59

21:00-21:59

20:00-20:59

19:00-19:59

18:00-18:59

17:00-17:59

16:00-16:59

15:00-15:59

14:00-14:59

13:00-13:59

12:00-12:59

11:00-11:59

10:00-10:59

09:00-09:59

08:00-08:59

07:00-07:59

06:00-06:59

0
05:00-05:59

•tussen 18:00 en 23:00 uur (vooral op werkdagen)

20
04:00-04:59

•tussen 16:00 en 17:00 uur (vooral op werkdagen)

Werkdagen
Weekend
Gehele week

40

03:00-03:59

•tussen 13:00 en 14:00 uur (vooral in het weekend)

60

02:00-02:59

•tussen 07:00 en 08:00 uur (vooral op werkdagen)
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PREVIEWS
Nieuw is dat het bereik van “Previews” kan
worden gerapporteerd. Previews zijn online
programma’s die al bekeken kunnen worden
vóórdat het programma lineair wordt
uitgezonden.
In de maand oktober 2015 werden er 193
Previews aangeboden door RTL en SBS (NPO
had geen Previews). Dat is 2% van het totale
aanbod aan programma’s in die maand.
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DEFINITIES
KDH

Percentage van de doelgroep dat gemiddeld naar programma of zendergroep keek

KDH 000

Aantal kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar programma of zendergroep keek

BEREIK%

Het percentage kijkers dat minimaal één keer (voor een bepaalde tijd) naar één programma van een reeks programma’s heeft gekeken

ABSOLUUT (000)

Het absoluut aantal kijkers dat minimaal één keer (voor een bepaalde tijd) naar één programma van een reeks programma’s heeft gekeken

SKO ONLINE PANEL Het panel is opgezet in samenwerking met de Verenigde Internet Exploitanten (VINEX). Het gezamenlijk beheerde panel wordt NOBO
gemoemd: Nederlands Online Bereik Onderzoek (NOBO). VINEX zal het online panel gebruiken voor het rapporteren over websites en apps.

WAT ZIT ER IN DE METING?
In de meting is het kijkgedrag naar alle beschikbare online content opgenomen. Tot en met 27 dagen na de tv-uitzenddag is deze content te relateren aan de
oorspronkelijke uitzending. Alleen online kijkcijfers van programma’s van de NPO, RTL Nederland en SBS Broadcasting worden (vooralsnog) gerapporteerd.
Later treden ook andere participanten toe, zoals Discovery Networks, Disney, VIACOM, FOX International Channels Benelux en Sanoma.
Met ingang van 1 januari 2016 worden de data door SKO dagelijks uitgeleverd, waarbij de online data vanaf 1 oktober 2015 zijn inbegrepen.

Redactie: Frans Kok (Zeist), Vormgeving: Krijn Ontwerp (Nijmegen)
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