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1. Conclusies 
 

Grote interesse in Filmthuis 

In totaal stelde de helft van de respondenten interesse te hebben in toekomstig gebruik van Filmthuis. 

Dit betrof ruim de helft van de mensen die nog niet eerder hadden gehoord van Filmthuis en meer dan 

een derde van de mensen die Filmthuis wel kenden maar er vooralsnog geen gebruik van hebben 

gemaakt. Tevens stelden alle huidige Filmthuis-gebruikers in de toekomst gebruik te willen blijven 

maken van Filmthuis.  

 

Voorkeur voor filmtheater 

Hoewel er een grote interesse is in Filmthuis, is de grote meerderheid (88%) van de respondenten van 

mening dat een film het best tot zijn recht komt in het filmtheater. Tevens vormen het grote scherm 

en de goede geluidskwaliteit voor meer dan driekwart van de respondenten een belangrijke reden om 

te kiezen voor een filmtheaterbezoek. Bijna driekwart van de mensen die Filmthuis al kenden maar er 

geen gebruik van maken geeft dan ook aan vooralsnog geen gebruik te hebben gemaakt van de dienst, 

omdat zij een filmtheaterbezoek als prettiger ervaren dan het thuis kijken van een film.  

 

Geen duidelijk profiel potentiële gebruikers 

Tussen Filmthuis-geïnteresseerden en niet-geïnteresseerden zijn weinig significante verschillen 

gevonden ten aanzien van de gemiddelde bezoekfrequentie en achtergrondkenmerken van 

respondenten. Hierdoor is geen duidelijk profiel te schetsen van potentiële Filmthuis-gebruikers. Voor 

beide groepen gelden tevens veelal dezelfde motivaties en barrières omtrent filmtheaterbezoek. Wel 

blijkt het zien van de nieuwste films een significant sterkere motivatie voor de Filmthuis-

geïnteresseerden en is de korte periode dat een film wordt vertoond voor hen een significant grotere 

drempel om het filmtheater te bezoeken dan voor niet-geïnteresseerden. 

 

Filmthuis kannibaliseert voor klein deel op bezoek 

Wanneer filmtheaterbezoekers gebruikmaken van Filmthuis terwijl zij geen barrières hebben die hen 

werkelijk verhinderen om naar het filmtheater te gaan, kannibaliseert hun Filmthuis-gebruik op het 

filmtheaterbezoek. Dit geldt met grote waarschijnlijkheid voor 18% van de Filmthuis-geïnteresseerden; 

zij noemden geen beperkende barrières als redenen om niet naar het filmtheater te gaan. De overige 

82% van de geïnteresseerden noemde wel één of meerdere drempels die hen daadwerkelijk kunnen 

beperken in hun filmtheaterbezoek (zoals aanvangstijden die niet uitkomen, omdat een film te kort is 

vertoond, of omdat ze geen oppas hebben). Omdat het merendeel aangeeft een voorkeur voor het 

filmtheater te hebben boven thuis kijken, is het waarschijnlijk dat deze groep respondenten Filmthuis 

alleen zal gebruiken als die drempels ook van kracht zijn. De kans dat hun Filmthuis-gebruik zal 

kannibaliseren op hun filmtheaterbezoek is daarmee klein.   

 

Filmthuis aanvulling op filmtheaters 

Filmthuis is grotendeels aanvullend op de filmtheaters en niet zozeer concurrerend. Het overgrote 

merendeel van de respondenten ervaart filmtheaterbezoek als fijner dan thuis films kijken.  Ongeveer 

de helft van de respondenten en ruim 80% van de Filmthuis-geïnteresseerden heeft beperkende 

redenen om niet naar het filmtheater te gaan. Voor hen is er dus een goede kans dat zij een film niet 

in het filmtheater kunnen zien. Voor deze mensen kan Filmthuis een goed alternatief vormen. Tevens 

kijkt meer dan de helft van de mensen die een film missen in het filmtheater de film alsnog op een 



4 
 

andere manier, illegaal of via niet aan filmtheaters verbonden providers. Wanneer deze kijkers thuis 

zouden kijken via Filmthuis zou een deel van de inkomsten die anders voor andere providers waren 

alsnog terugvloeien naar de filmtheaters. 
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2. Inleiding 
 

2.1 Aanleiding 

 

Met de service Filmthuis biedt Stichting Nederlandse Filmpromotie filmtheaters de mogelijkheid om 

via hun eigen website arthouse films te kunnen aanbieden. De films verschijnen gelijktijdig met de 

theatrale release en worden aangeboden voor een premium prijs. Het doel van dit filmkanaal is om 

meer vertoningsmogelijkheden te creëren voor kwetsbare films, door in te spelen op de nieuwe markt 

die Video on Demand aanboort.  

 

Stichting Nederlandse Filmpromotie gaat ervan uit dat de dienst extra transacties genereert, omdat de 

dienst drempels wegneemt bij mensen die door verschillende barrières het filmtheater anders niet 

zouden bezoeken om de film te zien. De dienst zou echter ook betalend bezoek aan het filmtheater 

kunnen kannibaliseren, en voornamelijk mensen trekken die normaliter al wél het filmtheater zouden 

bezoeken. In dit geval zou het filmtheater minder inkomsten hebben uit ticket- (met name bij 

“meekijkers”) en buffetverkoop.  

 

Nadat Stichting Filmonderzoek in 2015 het destijds gehouden pilotproject van Filmthuis heeft 

geëvalueerd, wenst Stichting Nederlandse Filmpromotie nu meer inzicht in de mate waarin het gebruik 

van Filmthuis kannibaliseert op het filmtheaterbezoek.  

 

2.2 Doelstelling 

 

De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de mogelijke kannibalisatie van 

Filmthuis op het filmtheaterbezoek.  

 

De volgende deelvragen staan hierbij centraal: 

- Wie zijn de potentiële Filmthuis-gebruikers? 

- Kannibaliseert het Filmthuis-gebruik van deze mensen op hun filmtheaterbezoek? 

 

Om potentiele doelgroepen van Filmthuis in kaart te brengen, is ook een deskresearch uitgevoerd. De 

resultaten van de deskresearch zijn opgenomen in de bijlage. 
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3. Opzet en uitvoering van het onderzoek 
 

3.1 Onderzoeksmethode 

 

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een kwantitatief onderzoek. Hiervoor heeft 

Filmonderzoek een online enquête ontwikkeld en uitgezet onder bezoekers van filmtheaters die 

deelnemen aan Filmthuis.  

 

3.2 Veldwerk en steekproef 

 

De enquête is via een link gedeeld met Stichting Nederlandse Filmpromotie. Herrie heeft zorg gedragen 

voor verspreiding van de link onder de deelnemende filmtheaters aan Filmthuis, zodat deze de 

enquête konden verspreiden onder hun bezoekers. Er is naar gestreefd om een steekproef te behalen 

van ten minste 300 respondenten, zodat er representatieve uitspraken gedaan kunnen worden.  

 

Respons 

Het veldwerk is halverwege oktober 2016 uitgezet onder de aan Filmthuis deelnemende filmtheaters. 

Het doel was om respons te genereren bij elk deelnemend filmtheater en om van de verschillende 

theaters een goede verdeling te verkrijgen binnen de steekproef. Niet alle filmtheaters wilden 

deelnemen, onder andere omdat zij al eigen publieksonderzoek middels een enquête hadden gepland 

in dezelfde veldwerkperiode. Uiteindelijk is de enquête uitgezet bij 8 van de 14 filmtheaters. Bij enkele 

filmtheaters waar de enquête is uitgezet bleef de respons achter of geheel uit. Naar aanleiding van 

tussentijdse responscontrole door Filmonderzoek, is gedurende de veldwerkperiode intensief contact 

geweest tussen Filmonderzoek en Stichting Nederlandse Filmpromotie (en tussen Herrie en de 

deelnemende theaters), om de respons en medewerking te optimaliseren. Omdat de respons in de 

oorspronkelijke veldwerkperiode achterbleef, is deze uiteindelijk verlengd tot 9 december.  

 

Respondentbias 

Om respondentbias te voorkomen is in de oproep voor deelname aan de enquête niet vermeld dat het 

een onderzoek betrof over Filmthuis. Pas aan het eind van de enquête zijn vragen gesteld over gebruik 

van en interesse in Filmthuis. Zodoende bestaat de steekproef niet alleen uit Filmthuis-gebruikers of 

mensen met een sterke mening over de dienst. Dit heeft gezorgd voor een meer valide steekproef.  

 

Na verwijdering van onvolledig ingevulde vragenlijsten en respondenten die werkzaam bleken te zijn 

in een filmtheater, waren er nog 356 bruikbare vragenlijsten. Vanwege de wervingsmethode van 

respondenten is er sprake van een selectieve steekproef. De resultaten van dit onderzoek zijn daarom 

zo representatief mogelijk voor de filmtheaterbezoekers van de deelnemende filmtheaters, echter niet 

voor de gemiddelde Nederlander, noch voor het volledige filmtheaterpubliek of het Nederlandse 

bioscoopbezoek. Zie paragraaf 4.1 voor meer informatie over de steekproefsamenstelling.  
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Tabel 1 Deelnemende filmtheaters Filmthuis en verdeling respons per filmtheater in absolute aantallen. 
 

Plaats Filmtheater Respons 

Amsterdam EYE n.v.t. 

 Het Ketelhuis n.v.t. 

 De Balie 1 

 Rialto 28 

Haarlem Filmschuur 49 

Den Haag Filmhuis Den Haag 44 

Rotterdam LantarenVenster 137 

Utrecht ’t Hoogt 63 

Hilversum Filmtheater Hilversum n.v.t. 

Amersfoort De Lieve Vrouw n.v.t. 

Nijmegen LUX 8 

Enschede Concordia 26 

Zwolle Filmtheater Fraterhuis n.v.t. 

Breda Chassé Cinema n.v.t. 

 

 

 
Figuur 1 Percentage respondenten per filmtheater binnen de steekproef (N = 356). 

 

3.3 Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid 

 

Subgroepen binnen de steekproef geven een schatting weer van de werkelijkheid. Van deze schatting 

kunnen we aangeven hoe betrouwbaar en nauwkeurig deze is, op basis van de omvang van de 

subgroep in de steekproef, de gevonden percentages en het betrouwbaarheidsniveau. Binnen 

marktonderzoek is het gangbaar om een betrouwbaarheidsniveau aan te houden van 95%. Dat wil 

zeggen dat wanneer het resultaat statistisch significant is, er met 95% zekerheid kan worden gesteld 

Rialto
8%

Filmhuis den Haag
12%

Filmschuur
14%

LantarenVenster
39%

't Hoogt
18%

Lux Nijmegen
2%

Concordia
7%

Spreiding filmtheaters in steekproef



8 
 

dat het resultaat niet op toeval berust. Indien niet voldoende significante verschillen zijn gevonden, 

zijn deze resultaten niet opgenomen in het onderzoeksrapport. 

 

In dit onderzoeksrapport is ervoor gekozen om te werken met zogenaamde puntschattingen in plaats 

van betrouwbaarheidsintervallen. Een voorbeeld: 46% van de respondenten heeft aangegeven bekend 

te zijn met Filmthuis. Omdat het hier een steekproef betreft, is het onwaarschijnlijk dat het werkelijke 

percentage exact gelijk is aan 45%. Bij het gebruik van betrouwbaarheidsintervallen zou gesteld 

kunnen worden dat het percentage ligt tussen de 43% en 48%. Een puntschatting wordt daarentegen 

uitgedrukt in een enkele waarde, dus 46%.  

 

Weging 

Vanwege een lichte ondervertegenwoordiging van incidentele filmtheaterbezoekers, is bij het 

kannibalisatie-vraagstuk een weging toegepast. De verdeling van incidentele, regelmatige en 

frequente filmtheaterbezoekers is gewogen naar de verdeling in de Nederlands populatie, zoals 

vermeld in Bioscoopmonitor 2015. Weging houdt in dat de resultaten van de ondervertegenwoordigde 

groep zwaarder meewegen. Er is alleen gewogen bij het kannibalisatie-vraagstuk, omdat de weging bij 

alle andere resultaten geen significante verschillen opleverde.  

 

3.4 Operationalisering van de vragenlijst 

 

Uitgangspunt bij het ontwerpen van de vragenlijst was de vraag in hoeverre Filmthuis kannibaliseert 

op het filmtheaterbezoek. Hierbij lag de focus op een drietal aspecten: 

 

Het eerste onderdeel van de vragenlijst betrof het filmtheaterbezoek van respondenten. Hierbij is de 

respondenten gevraagd hoe frequent zij een filmtheater bezoeken, of zij in het filmtheater geld 

spenderen aan eten en drinken, hoe zij doorgaans vernemen van nieuwe arthouse films en wat voor 

hen redenen kunnen zijn om niet naar het filmtheater te gaan. Tevens is aan de respondenten een 

aantal stellingen voorgelegd over het belang van verschillende aspecten van filmtheaterbezoek, om 

zodoende te achterhalen wat voor de respondenten de belangrijkste motivatie is om een filmtheater 

te bezoeken.  

 

In het tweede onderdeel is ingegaan op het thuiskijkgedrag van respondenten. Hierbij is gevraagd via 

welke kanalen de respondenten thuis arthouse films kijken en hoe vaak. Tevens is de respondenten 

gevraagd of en hoe zij thuis kijken wanneer zij geen gelegenheid hebben om naar het filmtheater te 

gaan. Daarnaast is gevraagd naar het gezelschap waarmee respondenten doorgaans thuis arthouse 

films kijken. 

 

Het derde en laatste onderdeel van de vragenlijst bevatte vragen over Filmthuis. Hierbij is de 

respondenten gevraagd naar hun bekendheid met Filmthuis en hun eventuele interesse in toekomstig 

gebruik. Daarnaast is de respondenten die bekend zijn met Filmthuis gevraagd hoe zij van de dienst 

hebben vernomen en is de respondenten die met Filmthuis bekend zijn maar er geen gebruik van 

maken gevraagd wat voor hen barrières zijn voor Filmthuis-gebruik. 
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4. Resultaten 
 

4.1 Steekproefbeschrijving 

 

Vergeleken met de gemiddelde filmtheaterbezoeker uit 2015, bevonden zich in de steekproef van dit 

onderzoek duidelijk meer 40-plussers en met name minder 16- tot en met 23-jarigen. Tevens bevonden 

zich iets meer vrouwen binnen de steekproef en circa 20% meer mensen zonder thuiswonende 

kinderen dan binnen het gemiddeld filmtheaterpubliek.1 

 

 
Figuur 2 Percentage respondenten in steekproef en filmtheaterbezoekers 2015 naar geslacht, leeftijd en 

gezinssamenstelling. 

 

Naast ouderen bevonden zich binnen de steekproef beduidend meer hoger opgeleiden dan onder de 

filmtheaterbezoekers van 2015, met name meer hbo’ers. Verder bevonden zich in de steekproef iets 

meer gepensioneerden dan onder de filmtheaterbezoekers van 2015.  

                                                           
1 In de vergelijking is geen rekening gehouden met de bezoekfrequentie van filmtheaterbezoekers. Het gaat bij 
aandelen van groepen dan ook om de filmtheaterbezoekers van 2015, in tegenstelling tot filmtheaterbezoeken 
zoals gewoonlijk bij de bespreking van marktaandelen in de Bioscoopmonitors van Stichting Filmonderzoek.  
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Figuur 3 Percentage respondenten in steekproef en filmtheaterbezoekers 2015 naar opleidingsniveau en dagelijkse 

bezigheid.2 

 

Ten opzichte van het gemiddelde filmtheaterpubliek, bevonden zich in de steekproef iets meer 

mensen die thuis weleens dvd kijken en iets minder mensen die thuis weleens film kijken via 

abonnementsdiensten of pay per view-diensten. Daarnaast bevonden zich in de steekproef beduidend 

meer frequente filmtheaterbezoekers (+19%) en minder incidentele bezoekers (-12%) dan onder de 

filmtheaterbezoekers van 2015.  

 

                                                           
2 In deze figuur is de verdeling van filmtheaterbezoekers in 2015 naar dagelijkse bezigheid niet weergegeven, 
omdat in dit onderzoek voor dagelijkse bezigheid iets andere groepen zijn gehanteerd dan voor de 
Bioscoopmonitor.  
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Figuur 4 Percentage respondenten in steekproef en filmtheaterbezoekers 2015 naar bezoekfrequentie en thuis 

kijkfrequentie. *PPV (pay per view) betreft diensten waarbij men betaalt per film. 

 

Ondanks de gevonden verschillen tussen de respondenten in de steekproef en de gemiddelde 

filmtheaterbezoekers uit 2015, komt de steekproef in grote lijnen overeen met het gemiddeld 

Nederlands filmtheaterpubliek. Zo bevinden zich in de steekproef, evenals onder de gemiddelde 

filmtheaterbezoekers, meer oudere dan jongere bezoekers en meer hoger opgeleiden dan lager 

opgeleiden. Vermoedelijk hebben op de enquête vooral betrokken bezoekers gereageerd, wat tevens 

vaak oudere en frequente filmtheaterbezoekers zijn.    
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4.2 Bekendheid en gebruik van Filmthuis 

 

Bekendheid en interesse 

Bijna de helft van de ondervraagde filmtheaterbezoekers is bekend met Filmthuis. Het overgrote 

merendeel daarvan maakt echter geen gebruik van Filmthuis. Van deze mensen gaf 40% aan er wel in 

geïnteresseerd te zijn om Filmthuis het komende jaar te gaan gebruiken (zie figuur 6). Van de 

respondenten die voorheen nog niet hadden gehoord van Filmthuis, gaf iets meer dan de helft aan 

interesse te hebben in toekomstig Filmthuis-gebruik. De huidige Filmthuis-gebruikers gaven allen aan 

ook het komend jaar nog interesse te hebben in Filmthuis-gebruik.   

 

 
Figuur 5 Percentage respondenten in de steekproef dat bekend is met en/of gebruikmaakt van Filmthuis. 

 

 
Figuur 6 Percentage respondenten dat geïnteresseerd is om het komende jaar gebruik te maken van Filmthuis, 

onderverdeeld naar bekendheid met en huidig gebruik van Filmthuis. 
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Kennisname Filmthuis 

Het merendeel van de respondenten die bekend zijn met Filmthuis heeft van de dienst gehoord 

middels het eigen filmtheater, met name middels de website en de nieuwsbrief. In tegenstelling tot 

bijvoorbeeld nieuwe filmreleases (zie ook figuur 15), speelt mond-tot-mondreclame middels vrienden, 

familie en kennissen voor de bekendheid van Filmthuis vooralsnog een kleine rol.  
 

 
Figuur 7 Respondenten die bekend zijn met Filmthuis, verdeeld naar hoe zij onder meer hebben gehoord van Filmthuis. 

 

Onder Filmthuis-kenners zijn significant meer frequente bezoekers te vinden en significant minder 

incidentele bezoekers dan onder de niet-filmthuiskenners (figuur 8). Dit sluit aan bij de manier waarop 

de meeste  Filmthuis-kenners hebben gehoord van Filmthuis. Frequente filmtheaterbezoekers zullen 

waarschijnlijk meer betrokken zijn bij hun filmtheater en eerder actief op zoek gaan naar informatie 

over films of het filmtheater. Hierdoor zullen zij ook eerder met de nieuwsbrief en website van het 

theater in aanraking komen. 
 

 
Figuur 8 Respondenten die bekend zijn met Filmthuis en respondenten die onbekend zijn met Filmthuis onderverdeeld naar 

frequentie van hun filmtheaterbezoek. 
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Barrières Filmthuis-gebruik 

Aan de respondenten die wel bekend zijn met Filmthuis maar daar geen gebruik van maken, is 

gevraagd wat voor hen redenen zijn om geen gebruik te maken van Filmthuis. Waar 40% van hen al 

had aangegeven interesse te hebben in toekomstig gebruik, heeft 23% van de niet-gebruikers 

aangegeven wel gebruik te willen maken van Filmthuis maar hier nog niet aan toe te zijn gekomen. De 

meest genoemde reden is dat filmtheaterbezoek als prettiger wordt ervaren dan het thuis kijken van 

films. Daarnaast heeft 13% van de niet-gebruikers aangegeven een voorkeur te hebben voor 

abonnementsdiensten en wordt de prijs van Filmthuis door 15% van de niet-gebruikers als te hoog 

beschouwd. 

 

 
Figuur 9 Percentage respondenten dat bekend is met Filmthuis maar hier geen gebruik van maakt, onderverdeeld naar 

redenen die ze hier onder meer voor hebben. 

 

  

72%

23%

15%

13%

7%

7%

4%

3%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Filmtheaterbezoek fijner dan thuis

Nog niet aan toegekomen

Filmthuis te duur

Voorkeur voor abonnementsdiensten

Te klein aanbod op Filmthuis

Onduidelijk hoe Filmthuis werkt

Aanbod Filmthuis onvoldoende interessant

Geen geschikt scherm thuis

Cinevillepas geldt niet bij Filmthuis

Percentage met Filmthuis bekende niet-gebruikers

Onder meer geen 
gebruik gemaakt van 

Filmthuis:

Redenen voor niet gebruiken Filmthuis



15 
 

4.3 Potentiële Filmthuis-gebruikers 

 

Motivaties en barrières filmtheaterbezoek 

In totaal heeft de helft van de respondenten interesse in toekomstig gebruik van Filmthuis. Tussen 

geïnteresseerden en niet-geïnteresseerden zijn weinig significante verschillen gevonden ten aanzien 

van de gemiddelde bezoekfrequentie en achtergrondkenmerken van respondenten. Hierdoor is geen 

duidelijk profiel te schetsen van potentiële Filmthuis-gebruikers. In deze paragraaf wordt daarom 

voornamelijk een overzicht gegeven van de resultaten van de gehele steekproef. Waar mogelijk 

worden gevonden verschillen benoemd.  

 

Voor de Filmthuis-geïnteresseerden gelden grotendeels dezelfde motivaties om naar het filmtheater 

te gaan als voor de niet-geïnteresseerden. Wel vormt het kunnen zien van de nieuwste films voor de 

Filmthuis-geïnteresseerden een significant sterkere motivatie dan voor de niet-geïnteresseerden 

(resp. 84% en 73%). Aan het percentage respondenten dat het een beetje tot helemaal eens is met de 

hen voorgelegde stellingen, is te zien dat een groter deel van hen belang hecht aan de film zelf en hoe 

deze wordt vertoond dan aan de sociale context van een filmtheaterbezoek (zie figuur 10).  

 

 
Figuur 10 Percentage respondenten dat het een beetje tot helemaal eens is met de stelling ten aanzien van motivaties en 

aspecten die voor hen onder meer een belangrijke rol spelen in hun keuze voor het bezoeken van een filmtheater. 

 

Net als bij motivaties voor filmtheaterbezoek, hebben Filmthuis-geïnteresseerden en niet-

geïnteresseerden veelal dezelfde redenen om niet naar het filmtheater te gaan. Voor beide groepen 

zijn aanvangstijden die niet goed uitkomen, de te korte tijd dat een film wordt vertoond en een 

onaantrekkelijk filmaanbod de belangrijkste redenen. Zowel Filmthuis-geïnteresseerden als niet-
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geïnteresseerden bedenken doorgaans dan ook eerst welke film ze willen zien, alvorens te besluiten 

naar een filmtheater te gaan (zie figuur 12). Wel is de korte periode dat een film wordt vertoond een 

significant belangrijkere reden voor de Filmthuis-geïnteresseerden dan voor de niet-geïnteresseerden 

(resp. 44% en 33%). Met betrekking tot motivaties en barrières zijn verder geen significante verschillen 

gevonden tussen wel en niet-geïnteresseerden.  

 

 
Figuur 11 Respondenten onderverdeeld naar redenen die zij onder meer kunnen hebben voor het niet bezoeken van het 

filmtheater. 

 

 
Figuur 12 Percentage respondenten binnen de steekproef dat eerst bedenkt naar een filmtheater te willen en percentage 

respondenten dat eerst bedenkt een specifieke film te willen zien. 
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Thuis film kijken 

Van zowel de geïnteresseerden als niet-geïnteresseerden ziet een meerderheid de film die men wil 

zien alsnog op een andere manier, wanneer men geen gelegenheid heeft gehad deze in het filmtheater 

te zien. Hierbij wacht men veelal tot de film op televisie wordt uitgezonden. Iets minder dan een derde 

van de respondenten ziet de film uiteindelijk niet. 

 

 
Figuur 13 Respondenten onderverdeeld naar wat zij doorgaans doen als zij niet in de gelegenheid zijn geweest om de film 

van hun keuze in het filmtheater te kijken. 
 

De Filmthuis-geïnteresseerden zijn eerder betalende thuis arthouse kijker dan de mensen die niet 

geïnteresseerd zijn in Filmthuis. Hierbij gaat het met name om het gebruik van pay per view: onder de 

geïnteresseerden zijn meer mensen te vinden die op deze manier thuis weleens een film kijken. 
 

 
Figuur 14 Procentueel aandeel betalende thuis arthouse kijkers en pay per view kijkers van Filmthuis geïnteresseerden en 

niet-geïnteresseerden. 
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over nieuwe filmreleases. De mensen met een interesse in Filmthuis vernemen vaker van nieuwe 

releases middels social media berichten over nieuwe films, trailers online en posters op straat, dan de 

mensen die niet geïnteresseerd zijn in Filmthuis (zie figuur 16). Filmthuis-geïnteresseerden zijn dan 

ook eerder betalende thuiskijkers en gaan daardoor mogelijkerwijs ook actiever op zoek naar 

informatie buiten het filmtheater. Verder zijn met betrekking tot informatiebronnen geen significante 

verschillen gevonden tussen geïnteresseerden en niet-geïnteresseerden.  

 

 
Figuur 15 Respondenten onderverdeeld naar wijze waarop zij onder meer van nieuwe arthouse films vernemen. 
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Figuur 16 Filmthuis-geïnteresseerden en niet-geïnteresseerden onderverdeeld naar wijze waarop zij onder meer van nieuwe 

arthouse films vernemen. Voor de overige informatiebronnen zijn geen significante verschillen gevonden. 
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4.4 Kannibalisme 

 

Filmthuis biedt mensen de mogelijkheid om thuis première films te kijken en kan zodoende drempels 

wegnemen voor mensen die normaliter weinig gelegenheid hebben om arthouse films te kijken. De 

dienst kan echter ook voornamelijk mensen trekken die normaliter het filmtheater bezoeken. In dit 

geval zou Filmthuis kunnen kannibaliseren op het filmtheaterbezoek. De helft van de steekproef heeft 

aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in Filmthuis. Op het filmtheaterbezoek van deze respondenten 

zal Filmthuis dan ook niet kannibaliseren. Deze paragraaf gaat daarom alleen in op Filmthuis-

geïnteresseerden.  

 

Het kannibalisme op het filmtheaterbezoek kan worden bepaald aan de hand van de redenen die 

mensen hebben om niet naar het filmtheater te gaan. Indien de genoemde barrières de Filmthuis-

geïnteresseerden werkelijk verhinderen om een film in het filmtheater te kijken, zullen deze mensen 

op zo’n moment geen kannibalen zijn wanneer zij thuis film kijken. Ze zouden de film namelijk ook niet 

in het filmtheater zijn gaan kijken als Filmthuis niet beschikbaar zou zijn. Hierbij gaat het om barrières 

als ‘de film is te kort te zien in het filmtheater’ en ‘de aanvangstijden komen mij niet uit’ (zie tabel 2).  

 
Tabel 2 Barrières voor filmtheaterbezoek die mensen beperken in hun mogelijkheden om het filmtheater te bezoeken.  
 

Beperkende barrières 

De aanvangstijden komen mij niet uit 

De film die ik wil zien is te kort te zien in het filmtheater 

Een bezoek aan het filmtheater kost me teveel tijd 

Ik kan geen oppas vinden voor mijn kind(eren) 

Ik vind het te duur om bij het filmtheater te komen (door reiskosten, parkeerkosten, etc.) 

Vanwege eventuele lichamelijke of mentale belemmeringen 

 

In deze steekproef bevinden zich minder incidentele bezoekers dan in het gemiddeld 

filmtheaterpubliek (zie ook §4.1). Daarom is de steekproef voor de analyse van het kannibalisme 

gewogen op bezoekfrequentie. Dat wil zeggen dat de resultaten van incidentele bezoekers zwaarder 

meetellen dan de resultaten van frequente bezoekers.  

 

Van de Filmthuis geïnteresseerden blijkt 18% geen van de beperkende barrières te noemen. Wanneer 

zij Filmthuis gebruiken zijn zij met grote waarschijnlijkheid kannibalen. De overige 82% noemt wel één 

of meerdere redenen om niet naar het filmtheater te gaan, die hen daadwerkelijk beperken. Zij zijn 

waarschijnlijk geen kannibalen. Voor beide groepen geldt dat de mate waarin hun Filmthuis-gebruik 

kannibaliseert op het filmtheaterbezoek kan verschillen per moment. De genoemde barrières zullen 

namelijk niet altijd van kracht zijn. De kans is echter groter dat er meer momenten van kannibalisatie 

optreden binnen de groep ‘waarschijnlijke kannibalen’ en minder momenten binnen de groep 

‘onwaarschijnlijke kannibalen’.  

 

Verder geven incidentele en regelmatige bezoekers vaker dan frequente bezoekers aan dat films te 

kort te zien zijn in het filmtheater en dat men geen tijd heeft voor filmtheaterbezoek. Op basis hiervan 

zou gesteld kunnen worden dat incidentele tot regelmatige bezoekers vaker momenten hebben dat 

hun kijkgedrag niet kannibaliserend is omdat zij werkelijk niet naar het filmtheater kunnen. 
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4.5 Gevolgen van kannibalisme op bestedingen 

 

Om een beeld te krijgen van de mogelijke gevolgen van kannibalisme op de recette, is het interessant 

om te kijken naar het gezelschap waarmee men thuis kijkt en de consumpties van potentiële Filmthuis-

gebruikers in het filmtheater. Wanneer men thuis kijkt met andere filmtheaterbezoekers, lopen 

filmtheaters de entreekosten van deze mee-kijkers mis omdat men bij Filmthuis per film betaalt en 

niet per kijker. Indien men doorgaans eten en drinken koopt in het filmtheater, lopen filmtheaters deze 

inkomsten mis wanneer men thuis film kijkt.  

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de respondenten die in de vorige paragraaf zijn gedefinieerd als 

Filmthuis-geïnteresseerden wiens Filmthuis-gebruik waarschijnlijk niet zal kannibaliseren, eerder met 

andere filmtheaterbezoekers zullen kijken dan respondenten wiens Filmthuis-gebruik waarschijnlijk 

wel zal kannibaliseren. Uit de resultaten blijkt tevens dat respondenten wiens Filmthuis-gebruik 

waarschijnlijk niet zal kannibaliseren, doorgaans meer geld uitgeven aan eten en drinken dan de 

degenen wiens Filmthuis-gebruik waarschijnlijk wel zal kannibaliseren op het Filmtheaterbezoek 

(figuur 18). De kans dat een filmtheater buffet-inkomsten en entreekosten van een mee-kijker 

misloopt, is dus kleiner bij mensen wiens eigen Filmthuis-gebruik kannibaliseert dan bij mensen die 

beperkende barrières ervaren.  

 

 
Figuur 17 Procentuele verdeling Filmthuis-geïnteresseerden naar gezelschap waarmee men thuis arthouse film kijkt. 

*Gewogen op bezoekfrequentie. 
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Figuur 18 Verdeling Filmthuis-geïnteresseerden naar gemiddelde uitgaven aan eten en drinken in het filmtheater.  

*Gewogen op bezoekfrequentie.  

 

In de praktijk 

Ter verduidelijking van de gevolgen van het voorgaande, kan een hypothetische berekening worden 

gemaakt van de effecten op de recette. Wanneer alle Filmthuis-geïnteresseerden gebruik zouden gaan 

maken van Filmthuis, dan zou 18% van de Filmthuis-transacties afkomstig zijn van kannibalen en 82% 

van niet kannibalen. Bij 5.000 Filmthuis transacties levert dit de volgende berekening op: 

 

 Kannibalen Niet-kannibalen 

Transacties 900 4.100 

Recette o.b.v. ticketprijs à €8,50 - € 7.650 + €34.850 

Misgelopen recette o.b.v. consumpties  

(gemiddeld €8,77 per kannibaal) 

- €7.900  

Misgelopen recette o.b.v. mee-kijkers  

(gemiddeld 1,21 filmtheaterbezoekers per kannibaal) 

- €9.260  

Manco door kannibalen €24.760  

Surplus door niet-kannibalen  €34.850 

Totaal € 10.090 surplus 

Tabel 3 Berekening op basis van enquêteresultaten en hypothetische situatie van 5.000 Filmthuis-transacties. Bedragen zijn 
afgerond. *Gewogen op bezoekfrequentie. 

 

Op basis van de enquêteresultaten zou Filmthuis bij 5.000 transacties ondanks kannibalisatie en 

misgelopen bestedingen alsnog extra recette genereren. Hierbij is bovendien aangenomen dat de 

eventuele mee-kijkers zelf ook allen kannibalen zijn. Uitgaande van deze berekening zal er pas sprake 

zijn van een recette manco als het kannibalisme percentage boven de 23% uitkomt. 

 

Bovenstaande berekening is afhankelijk van verschillende aannames en hypothetische situaties. Dit 

moet worden gezien als een voorzichtige indicatie en biedt geenszins garantie voor de toekomst.  
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Bijlage - Deskresearch Filmthuis 
 

Stichting Nederlandse Filmpromotie heeft Stichting Filmonderzoek gevraagd een deskresearch uit te 

voeren op bestaande data. De data is afkomstig uit verschillende (gepubliceerde en nog niet 

gepubliceerde) Bioscoopmonitors. De deskresearch geeft kort en bondig een beeld van het profiel van 

de filmtheaterbezoeker en het profiel van de thuis filmkijker – met name de mensen die thuis arthouse 

films kijken. De deskresearch dient als input voor inzicht in potentiële doelgroepen voor Filmthuis en 

verdere strategiebepaling.   

 

Profiel van de filmtheaterbezoeker 

 

Nederlandse filmtheaterbezoekers 

12% van de Nederlandse bevolking van zes jaar en ouder heeft in 2015 minimaal eenmaal een 

filmtheater of arthouse bezocht. Dit zijn bijna 1,9 miljoen unieke filmtheaterbezoekers (leeftijd 6+). 

Filmtheaterbezoekers zijn frequentere bezoekers dan bioscoopbezoekers over het algemeen. Meer 

dan een derde van de filmtheaterbezoekers bestond in 2015 uit regelmatige tot frequente bezoekers, 

ten opzichte van 16% van de bioscoop- en filmtheaterbezoekers tezamen. Filmtheaterbezoekers gaan 

gemiddeld per jaar 4,9 keer naar een filmtheater, bioscoop- en filmtheaterbezoekers tezamen gaan 

4,3 keer per jaar naar een bioscoop of filmtheater.3  

 

 

Figuur 1. Filmtheaterbezoekers gecategoriseerd naar bezoekfrequentie in 2015 (Bezoekers, leeftijd 6+).*Resultaten 
statistisch insignificant. 

Een groot deel van de filmtheaterbezoekers bezoeken ook commerciële bioscopen (zie figuur 2). 4% 

van de Nederlanders bezoekt alléén filmtheaters.  

                                                           
3 Bron profiel van de filmtheaterbezoeker: Stichting Filmonderzoek, Bioscoopmonitor 2015, Amsterdam: 2016. 
Download: http://www.filmonderzoek.nl/onderzoeksdatabase  
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Figuur 2. Type bioscoop bezocht in 2015 (Nederlanders, leeftijd 6+). 

 

Filmtheaters trekken voornamelijk een oudere doelgroep. De groep 40+ heeft een marktaandeel in het 

filmtheaterbezoek van 74%. De gemiddelde leeftijd van bezoekers van alleen filmtheaters is 55 jaar, 

de gemiddelde leeftijd van bezoekers van zowel commerciële bioscopen als filmtheaters is 44 jaar. 

Vrouwen maken een groter aandeel uit in het filmtheaterbezoek dan mannen. Vrouwen hadden een 

marktaandeel van 65% in het filmtheaterbezoek in 2015. Filmtheaterbezoekers zijn vooral hoog 

opgeleid. De meeste filmtheaterbezoekers hebben een afgeronde universitaire opleiding. Filmtheaters 

bereiken daarnaast het best de hoogste sociale klasse.  

 

Filmtheaterbezoekers horen voornamelijk over films via familie en vrienden, via krantenartikelen, en 

professionele recensies (offline en online). Dit wijkt sterk af van de informatievoorziening van 

bioscoopbezoekers, die naast familie en vrienden, vaker horen over nieuwe films via tv-reclames en 

trailers. Filmtheaterbezoekers gaan naar het filmtheater met name ter ontspanning en als uitje, maar 

in tegenstelling tot bioscoopbezoekers ook om geprikkeld te worden, iets nieuws te leren of zichzelf 

te ontwikkelen.4  

 

Profiel van de thuisfilmkijker 
 

De Nederlandse thuiskijker 

Bijna alle Nederlanders van 16 jaar en ouder heeft in de afgelopen 12 maanden thuis een film gekeken 

(89%). De overgrote meerderheid van de Nederlanders (71%) kijkt films via reguliere televisie-

uitzendingen (lineair, opgenomen of via uitzending gemist). Ook wordt naar film gekeken via 

abonnementsdiensten (37%), via pay-per-view diensten (23%) en 32% van de Nederlanders kijkt via 

dvd’s en blu-ray’s (gekocht of gehuurd). In totaal maakt 44% van de Nederlanders gebruik van betaalde 

online diensten (pay-per-view en abonnementsdiensten) voor films om thuis te kijken. Inclusief ook 

                                                           
4 Bron: Stichting Filmonderzoek, Bioscoopmonitor 2013/2014. (Beslissingsprocessen. Keuzeprocessen bij film 
kijken en bioscoopbezoek.) Amsterdam: 2014. Download: http://www.filmonderzoek.nl/onderzoeksdatabase 
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het kijken van dvd’s (gekocht, gehuurd of geleend) is dit 56% van de Nederlanders – gelijk aan het 

percentage Nederlanders dat naar de bioscoop gaat.5  

 

22% van de Nederlanders geeft aan naar films te kijken via illegale diensten, door te downloaden of te 

streamen. Driekwart van deze illegale kijkers kijkt ook betaald naar films.  

Ruim een derde van de thuiskijkers kijkt films wekelijks, twee derde kijkt films maandelijks of minder. 

4% kijkt dagelijks naar films. 

 

35% van alle Nederlanders van 16 jaar en ouder heeft aangegeven in de afgelopen 12 maanden een 

arthouse film te hebben gekeken.6 Dit staat gelijk aan 40% van de thuiskijkers. Arthouse films worden 

aanzienlijk minder frequent gekeken. 6% kijkt wekelijks of vaker naar arthouse films, 20% maandelijks 

en driekwart kijkt minder dan maandelijks (zie figuur 3).  

 

 

Figuur 3. Kijkfrequentie thuiskijkers afgelopen 12 maanden (Thuiskijkers, leeftijd 16+). 

 

Profiel geïnteresseerden in arthouse films 
 

Er is geen duidelijk profiel te schetsen van mensen die thuis naar arthouse films kijken. Het bereik van 

arthouse films is enigszins hoger onder hoger opgeleiden, mensen uit sterk stedelijke gebieden en 

onder de leeftijdsgroepen 16 tot 39 jaar. Maar over het algemeen worden arthouse films thuis door 

verschillende doelgroepen gekeken. Ook zijn er geen duidelijke verschillen te ontdekken tussen 

frequente kijkers van arthouse films en incidentele kijkers van arthouse films.  

 

Naast thuiskijkers van arthouse films, is er een kleine groep mensen die wél naar het filmtheater gaan, 

maar thuis nooit arthouse films kijken (9%, zie volgende figuur). Deze groep vormt in mindere mate 

een interessante doelgroep voor Filmthuis.  

 

Filmtheaterbezoekers die thuis ook arthouse films kijken zijn interessanter voor Filmthuis (28% van de 

geïnteresseerden voor arthouse films). 57% van hen gebruikt betaalde online diensten om films te 

                                                           
5 Bron: Stichting Filmonderzoek, Hoe kijkt Nederland thuis naar films? november 2016 (publicatie: 31-1-2017) 
6 Arthouse films zijn in de enquête als volgt omschreven: arthouse- of filmhuisfilms, kleinere films met een 
artistiek karakter, vaak afkomstig uit Nederland, Europese of Aziatische landen. 
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kijken (abonnementsdiensten en pay-per-view). In onderstaand figuur is hun profiel weergegeven 

(blauwe sectie). In het figuur is verder te zien dat een groot gedeelte van de mensen met interesse in 

arthouse films niet naar het filmtheater gaat (63%) (rode sectie). Dit is ook een interessante doelgroep 

voor Filmthuis. Ruim de helft (59%) van hen betaalt thuis voor het kijken van films via online diensten. 

Zie onderstaand figuur voor profiel en kijkvoorkeuren.  

 

Nederlandse bevolking (leeftijd: 16+) 

Geen interesse in arthouse films (61%) Geïnteresseerd in arthouse films (39%) 

 

 
Geïnteresseerd in arthouse films (16+) 

Filmtheater-

bezoekers die 

thuis geen 

arthouse films 

kijken (9%) 

Personen die thuis arthouse 

films kijken én naar het 

filmtheater gaan (28%) 

Zie volgende pagina 

57% van hen maakt gebruikt 

van betaalde diensten om films 

te kijken (pay-per-view of 

abonnementsdiensten). 

Personen die thuis arthouse films kijken (gratis op televisie, 

of via betaalde diensten of dvd’s), maar geen filmtheater 

bezoeken (63%) 

59% van hen maakt gebruikt van betaalde diensten om films te 

kijken (pay-per-view of abonnementsdiensten).  

  

Personen die thuis arthouse films kijken, maar geen filmtheater bezoeken (16+) 

Bezoekt geen bioscoop of filmtheater (41%) 

Vooral: 

 55- tot 64-jarigen en 65+ 

 Laag tot midden opgeleid 

 Werkzaam, zelfstandige of gepensioneerd 

Kijkvoorkeuren (arthouse én niet-arthouse): 

 50% maakt gebruik van betaalde diensten 

om films te kijken  

 31% gebruikt pay-per-view 

Bezoekt wél commerciële bioscopen (59%) 

Vooral: 

 16- tot 29-jarigen 

 30- tot 39jarigen 

 Midden tot hoog opgeleid 

 Werkzaam in loondienst of student 

 Met thuiswonende kinderen 

 Bezoekfrequentie bioscoop: incidenteel: 79%, 

regelmatig: 12%, frequent: 9% 

Kijkvoorkeuren (arthouse én niet-arthouse): 

 74% maakt gebruik van betaalde diensten om 

films te kijken  

 41% gebruikt pay-per-view 
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Filmtheaterbezoekers die ook thuis arthouse films kijken (16+) 

Bezoekers van enkel filmhuizen (37%): 

 

Vooral: 

 40+, met name 55+ 

 Geen thuiswonende kinderen 

 Hoog opgeleid 

 Bezoekfrequentie filmtheater én 

bioscoop: incidenteel: 67%, 

regelmatig: 13%, frequent: 20% 

Kijkvoorkeuren (arthouse én niet-arthouse): 

 48% maakt gebruik van betaalde 

diensten om films te kijken  

 24% gebruikt pay-per-view 

Bezoekers van zowel filmtheaters als commerciële 

bioscopen (63%): 

Vooral: 

 16- tot 29-jarigen 

 30- tot 39jarigen 

 Hoog opgeleid 

 Werkzaam in loondienst of student 

 Met thuiswonende kinderen 

 Bezoekfrequentie filmtheater én bioscoop: 

incidenteel: 56%, regelmatig: 28%, frequent: 17% 

Kijkvoorkeuren (arthouse én niet-arthouse): 

 71% maakt gebruik van betaalde diensten om 

films te kijken  

 36% gebruikt pay-per-view 

Figuur 4. Schematisch overzicht van doelgroepen met een interesse voor arthouse films (leeftijd 16+). Toelichting: incidenteel 
= 1 tot 4 keer per jaar, regelmatig = 5 tot 11 keer per jaar, frequent = 1 keer per maand of vaker. 

Pay-per-view gebruikers 

Aangezien Filmthuis een dienst is waarbij men voor één film betaalt, is het interessant in te zoomen 

op de gebruikers van pay-per-view-diensten.7 Iets meer dan een vijfde van de Nederlandse bevolking 

(23%) kijkt thuis films middels pay per view-diensten. Mensen met hoge inkomens (2600+ euro netto 

per maand), mensen met thuiswonende kinderen en mensen in de leeftijdsgroepen 16-23 jaar en 30-

39 jaar, hebben vaker dan andere demografische groepen aangegeven weleens gebruik te maken van 

pay per view. Abonnementsgebruikers en pay per view-gebruikers vertonen op meerdere vlakken 

overeenkomsten, maar verschillen ook van elkaar. Zo is het bereik onder jongeren bij beide groepen 

hoog, maar zijn abonnementsgebruikers aanzienlijk jonger dan gebruikers van pay per view diensten 

(bijvoorbeeld respectievelijk 73% en 35% van de 16- tot 23-jarigen). Over het algemeen zijn onder pay 

per view-gebruikers meer verschillende doelgroepen te vinden dan onder gebruikers van 

abonnementsdiensten. Van pay per view-gebruikers is dan ook minder duidelijk een profiel te 

schetsen. 8 Ook binnen de groep arthousekijkers is geen profiel te schetsen van de pay-per-view 

gebruiker, de diensten worden door verschillende doelgroepen gebruikt.  

 

  

                                                           
7 Gebruikers van diensten waarbij je per film betaalt, via de televisieaanbieders (KPN, Ziggo, etc.), Pathé Thuis, 
ITunes (Apple TV) en Google Play (Chromecast).  
8 Bron: Stichting Filmonderzoek, Hoe kijkt Nederland thuis naar films? november 2016 (publicatie: 31-1-2017) 
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Colofon 
 

Stichting Filmonderzoek heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Stichting Nederlandse 

Filmpromotie 

 

 

 

Stichting Filmonderzoek 

Stichting Filmonderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat (markt)onderzoek doet naar de 

Nederlandse filmsector. Ze doet dat op uiteenlopende terreinen, zowel op het gebied van distributie 

en vertoning als productie. De stichting streeft ernaar om concrete informatie te leveren waarop 

weloverwogen beslissingen gebaseerd kunnen worden, en geeft daarbij desgevraagd advies. 

Filmonderzoek hoopt door het uitvoeren van onderzoek bovendien een algemeen inzicht in de 

filmsector te geven. Ze hoopt hiermee de filmindustrie als bedrijfstak te versterken. Filmonderzoek 

maakt gebruik van kennis en expertise uit de filmsector zelf. Dit komt doordat Filmonderzoek in direct 

contact staat met deze bedrijfstak.  

 

 

 

Adres      

Krijn Taconiskade 276 

1087 HW, Amsterdam 

 

T: 020-4266119 

info@filmonderzoek.nl   

www.filmonderzoek.nl 

 

Onderzoeker 

Aline Willemsen, MA 

 

Supervisor en deskresearch 

Jorien Scholtens, MA 
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