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Voorwoord
Hic Rhodus, hic salta1
Voor u ligt het eindrapport over de Bioscoopmonitor 2008/09, de eerste die van de Stichting
Filmonderzoek afkomstige is. Tot en met 2007 kon er nooit sprake zijn van eindrapporten, want de
Bioscoopmonitors van resp. NIPO en MarketResponse hadden geen tussenrapportages, zodat de
aanduiding "eindrapport" pleonastisch zou zijn geweest.
De komst van deelonderzoeken wijst er al op dat het vanaf 2008 om een nieuwe opzet van de
Bioscoopmonitor gaat. De nieuwe versie is het resultaat van intensief overleg van de opdrachtgevers NVF
en NVB met de Stichting Filmonderzoek. Dat overleg is eind 2007 gestart naar aanleiding van zowel bij de
opdrachtgevers als bij de Stichting Filmonderzoek bestaande bezwaren tegen de tot dan bestaande
werkwijzen. Het eerste hoofdstuk van dit eindrapport bevat een behandeling van de overwegingen die
daarbij de doorslag hebben gegeven.
De Stichting Filmonderzoek heeft zich gedurende lange tijd, onder meer in de vorm van de in
opdracht van NVB en NVF gemaakte evaluaties van de Bioscoopmonitors 2004 en 2006, kritisch geuit over
de werkwijze van MarketResponse. Op basis daarvan heeft zij zich uiteindelijk tot NVB en NVF gewend
met een verzoek om overleg op korte termijn over een zodanige verandering van de Bioscoopmonitor, dat
zijn praktische nut voor hun leden zou opwegen tegen de door de brancheverenigingen eraan bestede
bedragen.
Bij het verzoek om overleg was de oorspronkelijke intentie van de Stichting, nauwer bij de
totstandkoming van de Bioscoopmonitor te worden betrokken, en wel om namens NVB en NVF als
opdrachtgever te gaan fungeren, en om de werkzaamheden van het uitvoerende Bureau intensief te gaan
begeleiden. Bij de besprekingen bleek echter dat NVF en NVB een verdergaande regeling op het oog
hadden, namelijk een door de Stichting Filmonderzoek zelf uitgevoerde Bioscoopmonitor, en zij
moedigden de Stichting aan, die uitdaging te aanvaarden. Om eens een literaire vergelijking te maken: zij
was daarmee in een positie gekomen als die van Faust in de Walpurgisnacht: "Je denkt te duwen, en je
wordt geduwd.”2 Voor de Stichting was dat natuurlijk geen geringe uitdaging. Het geven van gefundeerde
kritiek is immers vrijblijvender dan het zelf beter te doen. Gelukkig is het de Stichting gelukt, een sprong
als de in het motto genoemde te maken.
In de laatste fase van de werkzaamheden voor de Bioscoopmonitor 2008/09 gekomen, is er met
NVF en NVB overlegd over een vervolgopdracht voor de Monitor van 2009/10. Het stichtingsbestuur kan
met voldoening mededelen dat er over die opdracht inmiddels een overeenkomst is gesloten.
Een belangrijke wijziging van de opzet van de komende Bioscoopmonitor heeft betrekking op
het te hanteren bestand van respondenten. Bij de Bioscoopmonitor 2008/09 was dat het MoviePanel,
waarvan de deelnemers grotendeel via bioscopen waren geworven. Het woord "panel" was daarbij
gekozen omdat deze werving gericht was op filmliefhebbers die als een soort van ervaringsdeskundigen
wel enige indirecte invloed willen en menen te kunnen uitoefenen op het film‐ en bioscoopbeleid. Bij deze

1

"Hier is Rhodos, spring hier!" in een fabel van Aesopus over iemand die had opgeschept, op Rhodos een geweldige sprong te
hebben gemaakt, en die, op Rhodos zijnde, genoopt werd om dat waar te maken.
2
"Du glaubst zu schieben, und du wirst geschoben.", Faust I, vers 4117.
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opzet van een publieksonderzoek werd gebruik gemaakt van resultaten van research op het gebied van
panelonderzoek3.
Het moge duidelijk zijn dat er van "ervaringsdeskundigen" als de respondenten van het
MoviePanel bruikbare informatie te verkrijgen is over de beoordeling van de door bioscopen verleende
diensten, zoals bijvoorbeeld over hun mening over beeld‐ en geluidskwaliteit in bioscopen. Dergelijke
informatie is natuurlijk niet verkrijgbaar van niet‐bioscoopbezoekers (die ongeveer 50% van de bevolking
van 4+ jaar uitmaken), en is vaak ook niet erg betrouwbaar als zij komt van zeer incidentele bezoekers (die
zich ook niet gauw als respondent beschikbaar stellen). Anderzijds zijn er echter vragen die bij
marktonderzoek alleen te stellen zijn aan respondenten die tot een representatief voor de bevolking
zijnde steekproef behoren. Een voorbeeld daarvan zijn vragen over filmconsumptie anders dan in een
bioscoop. Nu er in het eerste jaar van de Bioscoopmonitor Nieuwe Stijl bijna alleen vragen zijn gesteld op
het eerstgenoemde gebied, waren de opdrachtgevers en de Stichting Filmonderzoek het erover eens, dat
er in de periode 2009/10 nu ook een aanzienlijk deel van de vragen onderdeel van een
bevolkingsonderzoek zal moeten vormen. De daarbij behorende respondenten worden via een
gespecialiseerd bureau verkregen.
Vanaf Hoofdstuk II bevat dit eindrapport de resultaten van de achtereenvolgende
deelonderzoeken, zodat het ook een naslagwerk is.

dr. J.Ph.Wolff,
voorzitter Stichting Filmonderzoek

=======================

3

B. Bendermacher, "Panelonderzoek Multiscope. Beleving online onderzoek" (Multiscope, 29‐6‐05 op Internet).
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Hoofdstuk I – Inleiding
I.1

Overzicht van de nog korte, bewogen geschiedenis van de Bioscoopmonitor

Het initiatief om tot een Nederlandse bioscoopmonitor te komen was afkomstig van de destijds
bestaande Stichting NFC Marketing. Deze verzocht in 1997 haar zusterorganisatie Stichting NFC
Onderzoek, een voor de uitvoering daarvan geschikt te achten onderzoeksbureau te selecteren. Dat was
het begin van de nog steeds bestaande verbondenheid van de Stichting Filmonderzoek met de
Bioscoopmonitor.
Op basis van de presentaties van enkele bureaus besloot het bestuur van de Stichting
Filmonderzoek, de Marketing‐stichting te adviseren, de opdracht aan TNS NIPO te verstrekken. Dat
advies werd opgevolgd, waarbij Filmonderzoek namens Marketing als de directe opdrachtgever ging
optreden. Besloten werd, dat de Stichting Filmonderzoek, tezamen met de vaste medewerker van de
Stichting Marketing de werkzaamheden van het NIPO zou begeleiden.4
Anders dan van een gerenommeerd onderzoeksbureau had kunnen worden verwacht, waren er
van begin af haperingen, en ontstonden er ernstige vertragingen bij de rapportering. De daardoor
ontstane ontevredenheid leidde uiteindelijk tot beëindiging van de opdrachten aan het NIPO. De
Stichting Marketing besloot toen, na presentaties van MarketResponse en (opnieuw) het NIPO de
opdracht aan eerstgenoemd bureau te geven. De begeleiding kwam toen in handen van Hajo Binsbergen
namens Marketing, en namens Filmonderzoek bleef zij bij J.Ph. Wolff.
De werkwijze van MarketResponse was in zoverre gelijk aan die van het NIPO, dat het om
periodieke, i.c. maandelijkse enquêtering ging. Van de kant van het bestuur van de Stichting
Filmonderzoek kwamen er echter gaandeweg bezwaren tegen de werkwijze van MarketResponse, met
name tegen de vragenlijsten en een gebrek aan overleg daarover, maar ook over een z.i. matige
kwaliteit van de analyse. Hierbij is op te merken dat dit standpunt niet, resp. in veel mindere mate door
de begeleiding vanuit de Stichting Marketing werd gedeeld. Dat leidde tot soms wat moeilijk verlopende
discussies over de wens van de Stichting Filmonderzoek, meer bij de Bioscoopmonitor te worden
betrokken. 5
Uiteindelijk werd er door de Exploitantenraad toch het besluit genomen, de Stichting
Filmonderzoek op te dragen, de rapportage van MarketResponse over de Monitor van 2004 te
evalueren. Deze evaluatie werd uitgevoerd door een onderzoekster van de Stichting, de universitaire
docente drs. Eva M. Rovers, die bij haar werk wel te klagen had over een gebrek aan informatie van de
4

Stichting Marketing NFC stond toen onder leiding van drs. W.C.W. Wolfers (voorz.) en drs. H. Binsbergen (vice‐vz.) met Ida
Borman† als vaste marketingmedewerkster. Vanuit de Stichting Filmonderzoek lag de begeleiding bij drs. Edward J. Borsboom,
die vóór zijn aanstelling als ambtelijk secretaris al onderzoek voor de stichting had gedaan. Nadat hij echter een functie bij het
NIPO had aanvaard, werd de directe begeleiding namens Filmonderzoek overgenomen door dr. J.Ph. Wolff, die daarbij met Ida
Borman samenwerkte. (Edward Borsboom is inmiddels research director van het onderzoeksbureau Mediaxplain, en sinds een
aantal jaren bestuurslid van de Stichting Filmonderzoek.)
5
Namens de Stichting Onderzoek werd aan die discussies deelgenomen door Tanja Adriani BA (bestuurslid met de portefeuille
publiciteit), drs. Merel K. Gilsing (ambt. secr.), drs. Gerard L.J. Bunnik (vice‐vz.) en dr. J.Ph. Wolff (vz.).
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kant van MarketResponse. Haar kritische rapport, "De bioscoopmonitor bekeken. Een technische en
inhoudelijke evaluatie van de Bioscoopmonitor 2004" (Utrecht, 2005), werd in november 2005 op het
Bureau van de NVB door haar gepresenteerd in een bijeenkomst van een groep van
marketingfunctionarissen van NVF‐ en NVB‐leden, waaraan ook door Wilco Wolfers (voorz. NFC en NVF),
J.Ph. Wolff, en de twee voor de Bioscoopmonitor verantwoordelijke functionarissen van
MarketResponse werd deelgenomen. De bijeenkomst werd geopend door de als gastheer optredende
NVB‐directeur Wim Stolwerk, die echter direct na zijn welkomstwoord zonder uitleg de bijeenkomst
verliet.
Ondanks deze houding van Wim Stolwerk, bestond er bij de Stichting Filmonderzoek toen toch
wel de indruk dat de samenwerking met MarketResponse voortaan min of meer probleemloos zou
verlopen. Dat optimisme bleek echter al gauw ongegrond te zijn, namelijk toen de Stichting kort daarna
tot verbazing van haar bestuur (en ook tot die van Casper Overgaauw van MarketResponse) door Wim
Stolwerk niet werd uitgenodigd voor het eerstvolgende overleg over de Bioscoopmonitor, en dan ook
geen opdracht kreeg voor de evaluatie van het rapport over de Monitor 2005.6 Dat betekende natuurlijk
wel een betreurenswaardige onderbreking van de weg naar verbetering, maar voor de evaluatie van
MarketResponses rapport over de Bioscoopmonitor 2006 kreeg de Stichting Filmonderzoek weer wèl
een opdracht. Het daaruit voortkomende evaluatierapport7 was als het ware een voortzetting van de
kritiek op het rapport van MarketResponse over de Bioscoopmonitor 2004. Zoals in de volgende
paragraaf zal blijken, zou dat een nieuwe fase van de Bioscoopmonitor inluiden.

I.2

Op weg naar de Bioscoopmonitor van de Stichting Filmonderzoek

De vorige paragraaf moge duidelijk hebben gemaakt dat de kans op een aanzienlijk betere
samenwerking met MarketResponse, en daarmee op een kwalitatief sterk verbeterde Bioscoopmonitor
van dat bureau door het bestuur van de Stichting Filmonderzoek gaandeweg steeds geringer werd
geacht. De interne discussies daarover werden eind 2007 verlevendigd door de contacten van de
voorzitter en de ambtelijk secretaris van de stichting met Dimitri Lahaut MSc. Deze was aan de
Universiteit van Tilburg afgestudeerd op statistische analyse van de vrijetijdsbesteding, en toonde dan
ook grote belangstelling voor een betrokkenheid van de Stichting bij de totstandkoming van de
Bioscoopmonitor. Dit betekende dat het langdurige streven van de Stichting naar een verbetering van
de Bioscoopmonitor en de steeds geringere verwachting dat deze met MarketResponse zou worden
gerealiseerd, gaandeweg overging naar het idee dat de Stichting Filmonderzoek met betrekking tot de
Bioscoopmonitor wellicht beter zelf de hand aan de ploeg zou kunnen slaan.
Eind november 07 werd het duidelijk dat de situatie door de noodzaak van een contract voor de
Bioscoopmonitor 2008 zonder een initiatief van de Stichting Filmonderzoek waarschijnlijk minstens een
jaar niet zou veranderen. Dat inzicht leidde tot een brief d.d. 29 nov. van de voorzitter van de Stichting
aan NVB en NVF. Daarin werd erop gewezen dat het evalueren van de rapporten over de
Bioscoopmonitors weinig zin heeft, aangezien MarketResponse zich nauwelijks iets bleek aan te trekken
van de kritiek en de aanbevelingen van de Stichting Filmonderzoek, en dat er zonder ingrijpende
verbeteringen en een andere opzet van de Bioscoopmonitor op korte termijn een situatie zou ontstaan
6

Voor het bestuur van de Stichting Filmonderzoek, dat het optreden van Wim Stolwerk bij de presentatie van bovengenoemde
evaluatie eerst als een ondoordachte onhandigheid had opgevat, maakte de wijze waarop hij zich kort daarna opstelde,
duidelijk dat hij gekant was tegen een betrokkenheid van Filmonderzoek bij de Bioscoopmonitor, hetgeen niet berustte op een
door het bestuur ingenomen standpunt.
7
"De Bioscoopmonitor bekeken. Een technische en inhoudelijke evaluatie van de Bioscoopmonitor 2006" (Utrecht, juli 2007),
samengesteld door Merel Gilsing met assistentie van de afstudeerder (Univ. Utrecht) Boudewijn Mulder en adviezen van J.Ph.
Wolff.
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waarin de door NVB en NVF daaraan bestede bedragen in het geheel niet meer in overeenstemming
zouden zijn met het nut ervan voor de branche. Op grond waarvan werd er gevraagd om een op korte
termijn te houden overleg daarover. Op deze brief werd snel gereageerd met een uitnodiging voor een
bespreking begin december, die door NVB en NVF echter tot eind december moest worden uitgesteld.
Aan de bespreking op 20 dec. ten kantore van de heer Wolfers werd deelgenomen door hem en
de heer Lambrechtsen namens de NVF, mevr. Engeman en de heer Pannekoek van de NVB, alsmede de
heren Wolff en Lahaut namens de Stichting Filmonderzoek. Door het uitstel tot 20 dec. had de Stichting
de gelegenheid gekregen voor het opstellen van een nota, "Bioscoopmonitor Nieuwe Stijl. Eén van de
belangrijkste bronnen van Marketing Intelligence ...". Tijdens de bespreking bleek dat de genoemde
functionarissen van NVF en NVB in beginsel voorstanders waren van een opdracht aan de Stichting om
de Bioscoopmonitor 2008 overeenkomstig haar voorstel uit te voeren. Een zeer belangrijk aspect van
dat voorstel was, dat er veel meer overleg zou komen met de marketingfunctionarissen, en dat er
speciale presentaties dienden te komen van de resultaten van deelonderzoeken. Daarbij kwam bij de
opdrachtgevers tevens de behoefte naar voren aan een uitwerking van enige aspecten van de wijze
waarop het werk voor de Bioscoopmonitor zou worden uitgevoerd. Dat leidde tot het "Voorstel voor de
Bioscoopmonitor 2008", dat op de bijeenkomst van 30 jan. 08 werd besproken door de bovengenoemde
zes personen, alsmede de in §1 al genoemde expert drs. Edward J. Borsboom.
Op de laatstgenoemde bespreking werd er van de kant van NVB en NVF de wens geuit, over
enige aspecten van de nieuwe opzet nog aanvullende informatie te krijgen. Deze werd verstrekt in het
"Addendum behorend bij de notitie 'Voorstel voor de Bioscoopmonitor 2008'" van 27 jan. Na
bestudering daarvan lieten NVF en NVB de Stichting weten dat er daarmee op bevredigende wijze op
hun vragen, resp. aarzelingen was gereageerd.
Nadat er op deze wijze in beginsel overeenstemming was bereikt, ging een werkgroep van de
Stichting Filmonderzoek in de daarop volgende weken voorbereidingen treffen voor de totstandkoming
van een groep van respondenten voor de enquêtes. Daarbij werd een belangrijke rol gespeeld door Rob
M. Lahaut, die in dat kader een interne notitie had geschreven met de titel "De Bioscoopmonitor. Het
ontwikkelen van een statisch respondentenpanel" (jan. 2008). Zijn website en het daarbij behorende
logo werden door de Stichting Filmonderzoek overgenomen.8 Daarbij is er door de Stichting
enquêtesoftware ontwikkeld waarmee een onderzoekspanel opgebouwd kon worden. Hiervoor is veel
dank verschuldigd aan Jonathan Gijsen (licentiaat Informatica, Universiteit van Hasselt).
Na uitvoerig overleg over enige bepalingen in de te sluiten overeenkomst en de formulering
daarvan werd deze in april namens de betrokken partijen ondertekend.

I.3

De principiële verschillen tussen de Bioscoopmonitors van NIPO, resp.
MarketResponse enerzijds en de Bioscoopmonitor van de Stichting Filmonderzoek
anderzijds

De belangrijkste reden voor NVF en NVB om eind 2007 open te staan voor overleg over een
andere opzet van de Bioscoopmonitor was, dat marketingfunctionarissen van hun leden gaandeweg
steeds minder belangstelling hadden gekregen voor de inhoud van de rapporten. Dat is enerzijds te
verklaren uit het feit dat rapportages over gedeeltelijk al meer dan een jaar oude bevindingen veelal
direct in een la verdwijnen, en anderzijds uit de geringe betrokkenheid van de opdrachtgevers bij de
8

In nov. 2008 studeerde hij af aan de Universiteit van Tilburg op de MSc Thesis "Using Additional Facilities to Improve
Customer Satisfaction of Cinemagoers", waarbij dr. J.Ph. Wolff lid van de examencommissie was. (Dat afstudeeronderzoek is
geciteerd in het evaluatierapport van de Stichting Filmonderzoek over de 2‐voor‐1‐actie 2008, Utrecht, maart 2009.)
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keuze en de formulering van aan respondenten gestelde vragen. Daarbij kwam, dat de analyse van
bevindingen betrekkelijk weinig nieuwe inzichten had opgeleverd.
Een zeer belangrijke omstandigheid was, dat het bij de vorige bioscoopmonitors ging om
omnibusenquêtes, d.w.z. om dezelfde periodiek, i.c. maandelijks terugkerende vragen over een aantal
onderwerpen op verschillende gebieden. Bij dergelijke enquêtes is het niet of nauwelijks mogelijk,
tussentijds vragen over actuele nieuwe onderwerpen in te lassen. Het gevolg daarvan is, dat een
rapportage in april over in het vorige kalenderjaar gegeven antwoorden i.h.a. niet erg interessant is voor
direct op de praktijk gerichte personen als marketingfunctionarissen.
Voor de opdrachtgevers NVF en NVB was het duidelijk dat de marketingfunctionarissen van hun
leden behoefte hebben aan invloed op de onderwerpen waarover er geënquêteerd dient te worden.
Daarbij is met name ook te denken aan gewenste informatie over zich min of meer recentelijk
aangediende problemen.
Een consequentie van enquêtering over actuele onderwerpen is de behoefte aan tijdige
rapportering over de resultaten daarvan. Dit betekent dat er bij (bijv.) zeven à acht metingen per jaar
ook zeven à acht keer gerapporteerd dient te worden, en dat er naast de periodieke schriftelijke
rapportages ook te denken is aan in overleg met de opdrachtgevers te geven presentaties9,
mededelingen in Nieuwsbrieven, en artikelen in Holland Film Nieuws. Dat is wel heel veel meer dan de
informatievoorziening over de vorige Bioscoopmonitors.

I.4

Onderzoeksdoelstelling en probleemstellingen

Het doel van het onderzoek is inzicht verschaffen in het Nederlandse bioscooppubliek door
middel van beschrijvende statistiek en klantprofielen. Deze doelstelling is vertaald naar de volgende
meerledige probleemstelling:
1. Wat zijn de bezoekmotieven en waarom gaan mensen niet naar de bioscoop?
2. Hoe wordt de dienstverlening van bioscopen beoordeeld?
3. Wat is het mediagedrag van bioscoopbezoekers (deel 1)
4. Wat is het mediagedrag van bioscoopbezoekers (deel 2)
5. Wat voor filmconsumptie vindt over het algemeen plaats?
6. Wat was de gemiddelde bezoekfrequentie en het bereik in 2008?
7. Is er een behoefte aan extra diensten en faciliteiten in de bioscopen?
8. Hoe is de prijsperceptie van de bioscoopbezoeker?

I.5

Onderzoeksopzet

Het merendeel van de (deel)onderzoeken is uitgevoerd door middel van het online
onderzoekspanel van Stichting Filmonderzoek; MoviePanel. MoviePanel is een onderzoekspanel
speciaal ontwikkeld voor de film‐ en bioscoopindustrie. Panelleden worden geworven via bioscopen
door heel Nederland, maar ook via het Internet en via advertenties. Potentiële panelleden dienen zich
eerst in te schrijven op MoviePanel.nl door middel van een uitgebreid registratieformulier. Hierdoor zijn
9

Wat de thans gereed zijnde Bioscoopmonitor 2008/09 betreft, gaat het om presentaties voor de Marketingcommissie van de
NVB op 27 aug. 08, op de brancheborrel in Filmtheater Het Ketelhuis op 7 april, en op 2 juli 09 voor marketingfunctionarissen
van NVB‐ en NVF‐leden.
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allerlei achtergrondkenmerken van de panelleden beschikbaar voor analyses (zoals leeftijd, opleiding,
beroepsniveau et cetera). Het MoviePanel heeft inmiddels 3.200 deelnemers.
Wanneer een nieuw onderzoek beschikbaar komt op MoviePanel word elk panellid via de e‐mail
uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen. Gemiddeld genomen hebben ongeveer 1.000
personen per deelonderzoek meegedaan. De ‘responsrate’ lag gemiddeld op 40% ‐ 50%, wat uiteindelijk
geen slechte score is. Na weging op bioscoopfrequentie is het onderzoekspanel representatief voor de
doelpopulatie, i.c. het bioscooppubliek in Nederland.
Een aantal deelonderzoeken zijn uitgezet in het onderzoekspanel van toeleverancier Toluna. Het
onderzoekspanel van Toluna, dat ruim 100.000 deelnemers telt, is een steekproef getrokken dat
representatief is voor de Nederlandse bevolking tot 70 jaar (dit wil zeggen na weging op leeftijd). De
volgende twee metingen zijn op deze manier uitgevoerd:
‐ Meting 1 (juni 2008) met als onderwerp: bioscoopmotieven (of motieven om de bioscoop niet
te bezoeken).
‐ Meting 6 (mei 2009) met als onderwerp: bezoekfrequentie en het bereik in Nederland.
Verder onderscheiden we in alle deelonderzoeken in principe drie doelgroepen:
1. Niet‐ bioscoopbezoeker (mensen die in 2008 geen enkele keer naar de bioscoop zijn geweest).
2. Incidentele bioscoopbezoeker (bezoekers die enkele keren per jaar naar de bioscoop gaan).
3. Frequente bioscoopbezoeker (bezoekers die maandelijks of wekelijks naar de bioscoop gaan).
Frequente bioscoopbezoekers zijn in de steekproef oververtegenwoordigd. Om de invloed
hiervan op de totaalresultaten te corrigeren zijn de onderzoeksresultaten gewogen. In het onderzoek is
gewogen naar de verhouding incidentele en frequente bioscoopbezoekers. Hiervoor zijn de
verhoudingen genomen zoals gebleken uit onderzoek dat uitgevoerd is door het Sociaal Cultureel
Planbureau (Algemeen Voorzieningen Onderzoek).
In de rapportage worden vaak vergelijkingen gemaakt tussen niet‐bioscoopbezoeker,
incidentele bioscoopbezoeker en de frequente bioscoopbezoeker. Waar significant en relevant, zijn
verschillen tussen deze groepen beschreven. Wij gaan hier uit van een statistische significantie met een
alpha van α= 0,05 (95% betrouwbaarheidsniveau). Het kan voorkomen dat percentages niet optellen tot
100%; dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. Bij sommige enquêtevragen mocht men
meerdere antwoorden geven; derhalve zullen deze percentages ook niet optellen tot 100%.

=======================
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Hoofdstuk II – Meting 1: Filmbeleving en bezoekmotieven
(juni 2008)
II.1

Inleiding

Hoofdvraag: ‘Waarom gaat men (niet) naar de bioscoop?’ (n: 1520)
In paragraaf 2.1 zullen we eerst meer te weten komen over de beweegredenen van de niet‐
bioscoopbezoeker. In paragraaf 2.2 zullen de bezoekmotieven van (niet‐)bioscoopbezoekers (frequente,
incidentele en niet‐ bioscoopbezoeker) worden besproken. Vervolgens wordt in 2.3 gekeken naar
filmconsumptie thuis en in 2.4 naar de bezochte bioscopen en daarover ingewonnen informatie.

II.2

Resultaten

II.2.1 De niet‐bioscoopbezoeker
Deelvraag: ‘Wat beweegt de niet‐bioscoopbezoeker?’ (n: 648)
In onderstaande grafiek zijn redenen aangegeven van niet‐bioscoopbezoekers om niet naar de
bioscoop te gaan. Uit de resultaten is op te maken dat zij weinig ‘uithuizig’ zijn; zij kijken liever thuis film.
Grafiek 1: redenen niet‐bioscoopbezoeker om bioscoop niet te bezoeken10

10

Heeft uitsluitend betrekking op de niet‐bioscoopbezoeker. Percentage heeft betrekking op het aantal respondenten dat de
gegeven reden ‘van toepassing’ achtten (via een vijfpunts Likert‐schaal).
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De grootste uitdaging blijkt dan ook om de niet‐bioscoopbezoeker uit zijn ‘luie stoel’ te krijgen,
maar ook sociale en economische belemmeringen spelen een belangrijke rol in het gebrek aan motivatie
om een bezoek te brengen aan de bioscoop (bijvoorbeeld ‘weinig tijd’). Bovendien spelen faciliteiten
zoals bereikbaarheid met het openbaar vervoer en comfortabele stoelen ook een rol in het keuzeproces.
Zoals in de vorige grafiek te zien is, geeft 33,6% van de niet‐bioscoopbezoekers aan, dat er te
weinig films van hun interesse draaien in de bioscoop. Om die reden is aan deze groep gevraagd welke
filmgenres door hen gemist worden.
Grafiek 2: filmgenres die gemist worden door de niet‐bioscoopbezoeker11

De vertoning van thriller‐ en komediefilms wordt het meeste gemist door de niet‐
bioscoopbezoekers. Ook de romantische komedie en de familiefilm worden vaak genoemd. Omdat het
hier een viertal genres betreft die over het algemeen juist vrij goed vertegenwoordigd zijn in de
bioscoop, kunnen we ons afvragen of hier misschien sprake is van een ‘information‐gap’ bij de niet‐
bioscoopbezoeker, waarbij men zelf niet goed op de hoogte is of weinig interesse toont in de bioscoop
en haar programmering.
Om de beweegredenen van de niet‐bioscoopbezoeker eens van een andere kant te belichten, is
vervolgens aan de volledige respondentgroep van niet‐bioscoopbezoekers gevraagd welke maatregelen
zouden kunnen leiden tot toename van hun bezoek aan de bioscoop. De volgende grafiek doet
vermoeden, dat we hier wel eens te maken zouden kunnen hebben met Hollandse zuinigheid.

11

Alleen gevraagd aan niet‐bioscoopbezoekers die aangaven dat er in de bioscopen te weinig films draaien die hen aanspreekt
(33% van totale groep niet‐bioscoopbezoekers).
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Grafiek 3: redenen niet‐bioscoopbezoeker om bioscoop wel te bezoeken12

Ruim 65% van de respondenten geeft aan, dat goedkopere toegangskaarten en korting ertoe
zouden kunnen leiden dat niet‐bioscoopbezoekers toch de bioscoop bezoeken. In die redenering, zou
bijvoorbeeld de 2‐voor‐1‐actie (AH Filmweken) in principe veel niet‐bioscoopbezoekers moeten
aantrekken. Een toename van het comfort van de bioscoopstoelen zou tevens tot meer bezoek kunnen
leiden. Dit is opvallend, aangezien het comfort van bioscoopstoelen de laatste jaren sterk is verbeterd.
Een klein kwart van de niet‐bioscoopbezoekers geeft overigens aan dat er niet genoeg geschikte
bioscoopgelegenheden in d e buurt zijn. Door de digitalisering zal het in de toekomst misschien wél
mogelijk zijn om in de directe omgeving professioneel films te vertonen.

II.2.2 Bezoekmotieven van (niet‐)bioscoopbezoekers
Deelvraag: ‘Wat zijn de bezoekmotieven van de (niet‐)bioscoopbezoeker en waarom gaat men wel/niet
vaker/niet naar de bioscoop?’ (n: 1520)
Aan alle respondenten, dus zowel aan de niet‐ als aan de wel‐bioscoopbezoekers, is gevraagd
om aan te geven welke motieven zij (zouden) hebben om naar de bioscoop te gaan. De
bioscoopbezoekers zijn hierbij uitgesplitst in frequente en incidentele bezoekers13.
Wat blijkt uit de volgende grafiek, is dat de ‘optimale filmbeleving’, ‘ontspanning’ en ‘uitgaan’
voor zowel incidentele‐ als frequente bioscoopbezoekers belangrijke motieven zijn. De niet
bioscoopbezoekers erkennen ook dat film kijken in de bioscoop een belevenis is, maar blijven
desondanks toch thuis. Het meest populaire motief onder de niet‐bezoeker is het ‘uitje’. Het valt over
12

Percentage heeft betrekking op het aantal respondenten die dat antwoord hebben aangekruist (maximaal drie antwoorden).
Een Incidentele bioscoopbezoeker gaat één of enkele keren per jaar naar de bioscoop. Een frequente bioscoopbezoeker gaat
vaker (bijvoorbeeld maandelijks).
13

14

het algemeen op dat de niet‐bezoeker relatief vaak sociale motieven hebben (‘avondje stappen’ en
‘vrienden gaan ook’).
Grafiek 4: bezoekmotieven(niet‐)bioscoopbezoekers14

Aan dezelfde groepen is tevens gevraagd waarom ze liever naar de bioscoop zouden gaan dan
thuis een film kijken. Ook hier zien we weer dat de creatie van een belevenis15 een belangrijke troef is
van de bioscoopindustrie. Sociale motieven spelen een wat kleinere rol.
Grafiek 5: redenen voorkeur bioscoop t.o.v. thuis film kijken16

14

Percentage heeft betrekking op het aantal respondenten die het antwoord hebben aangekruist. Er waren meerdere
antwoorden mogelijk.
15
Zie ook “Using Additional Facilities to improve Customer Satisfaction of Cinemagoers (R.M. Lahaut, MSc Thesis Universiteit
van Tilburg, nov. 2008).
16
Percentage heeft betrekking op aantal respondenten die (zeer) eens waren met de stelling (vijfpunt Likert‐schaal).
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Uitsluitend aan de bioscoopbezoekers is gevraagd wat de motieven waren op een specifieke film
te gaan zien in de bioscoop. Uit de onderstaande grafiek blijkt dat de aantrekkingskracht voornamelijk
bestaat uit het genre van de film of het verhaal.
Grafiek 6: motieven voor het zien van een bepaalde film17

Ook de gepercipieerde kwaliteit van een film is een belangrijke voorwaarde om hem in de
bioscoop te zien; 41,6% van de respondenten geeft aan op mond‐tot‐mond aanbevelingen van anderen
af te gaan. Ongeveer evenveel respondenten geven aan hun bioscoopbezoek te doen in het kader van
een goede recensie. 53% geeft aan dat filmtrailers een belangrijk lokmiddel zijn voor bioscoopbezoek.
Trailers in de bioscoop zijn daarbij populairder dan trailers op het Internet. De belevenis van special
effects lijkt van minder belang te zijn in het keuzeproces van de consument.
Na het vaststellen van de motieven, is aan de incidentele en frequente bioscoopbezoekers
gevraagd of ze (nog) vaker naar de bioscoop zouden willen gaan. Een omvangrijke groep
bioscoopbezoekers zou eigenlijk (nog) vaker naar de bioscoop willen gaan: dit geldt voor 65% van de
frequentie bezoekers en 63% van de incidentele bezoekers. Hier zit dus zeker nog potentieel!
Grafiek 7: animo voor meer bioscoopbezoek

17

Alleen gevraagd aan bioscoopbezoekers. Percentage heeft betrekking op het aantal bioscoopbezoekers die het antwoord uit
zichzelf hebben aangekruist. Er waren meerdere antwoorden mogelijk.
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Als aan dezelfde respondenten wordt gevraagd wat de belemmeringen zijn om vaker de
bioscoop te bezoeken, ook hier blijkt dat gebrek aan tijd de grootste rol speelt. Dit is een lastige
belemmering waar weinig mee te doen is (= komst van de tweeverdienermodel en
eenpersoonshuishouden) . Verder wordt vaak aangegeven dat de toegangskaarten te duur zijn en
spelen sociale factoren blijkbaar een grote rol in de belemmeringen van een hogere frequentie van
bioscoopbezoek.
Grafiek 8: belemmeringen voor meer bioscoopbezoek18

Tenslotte is aan die respondenten die aangaven vaker naar de bioscoop te gaan dan voorheen,
in een open vraag verzocht om aan te geven wat de reden hiervoor was. In de volgende tabel zijn de
antwoorden verdeeld in groepen (zie linkerkolom). In de drie laatste kolommen zijn voorbeelden
gegeven van antwoorden zoals die door de respondenten zijn ingevuld.

18

Percentages hebben betrekking op bioscoopbezoekers die per item hebben aangegeven dat het ‘van toepassing’ is (vijfpunts
Likert‐schaal).
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Tabel 1: redenen meer bioscoopbezoek
Reden meer
bioscoopbezoek

Aantal

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3

Opheffing
belemmering

65
(28%)

‘Ik krijg meer zakgeld’.

‘Beschikking over
een auto, waardoor
ik niet meer
afhankelijk ben van
het OV’.

‘Meer vrijheid omdat
kinderen ouder zijn’.

Meer/beter aanbod
van films

41
(17%)

‘Bezoek filmfestival
Rotterdam’

‘Betere films in de
bioscoop’

‘Meer leuke en goede
films’

Sociale omgeving

30
(12%)

‘Meer vrienden leuke
films, meer interesse
gekregen’.

‘Nu heb ik een auto
en een filmmaatje’.

‘Je wordt ouder krijgt
meer vrienden en dan
wordt je gevraagd of
je meegaat’.

Meer geschikte
gelegenheden in de
buurt

25
(11%)

‘Woon dichter bij het
Filmhuis Den Haag’.

‘Woon dichter bij
bioscoop en woon
op mezelf’.

‘Woonde voorheen op
het platteland’.

Korting

40
(17%)

‘Ben in het bezit van een
Pathé Unlimited Card’.

‘Ik ben lid van
Preview. Ik krijg
hierdoor gratis
bonnen’.

‘Een nieuwe bioscoop
in Tilburg + studenten
korting op
dinsdagavonden’.

Ouder worden

34
(15%)

Omdat ik eerder nog te
jong was om daar heen
te gaan. Nu ben ik ouder
en ga ik met vrienden’.

‘Ik mag vaker van
mijn ouders’.

‘Ben ouder geworden
en meer gaan
nadenken over het
motief van een film’.

(n:235)
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II.2.3 Filmconsumptie thuis
Deelvraag: ‘In hoeverre kijkt men thuis naar film?’ (n: 1520)
Grafiek 9: huren van films op DVD/Blu‐ray

Grafiek 10: kopen van films op DVD/Blu‐ray

In de grafiek is te zien dat het huren van films op DVD/Blu‐Ray relatief impopulair is onder niet‐
bioscoopbezoekers. Frequente bioscoopbezoekers huren bovendien vaker films dan incidentele
bezoekers. Dit laatste geldt ook voor het kopen van films, wat erop wijst dat de frequente
bioscoopbezoeker meer van films houdt of over meer mogelijkheden beschikt om films te bekijken.
Het kopen van films is populairder bij (niet‐)bioscoopbezoekers dan het huren van films.
Aan alle respondenten is gevraagd om aan te geven, hoe vaak zij per jaar films huren en kopen
(zie grafieken onder). De niet‐bioscoopbezoeker huurt slechts incidenteel tot nooit films. Alle drie de
groepen geven aan, relatief vaker 10 films (of meer) per jaar te huren dan 7‐9 films per jaar.
Logischerwijs blijkt overigens uit de linkergrafiek dat de frequente bezoeker het vaakst films huurt.
Grafiek 11: frequentie huren films door panelleden

Grafiek 12: frequentie kopen films door panelleden
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Wat kopen betreft, spannen ook de frequente bezoekers de kroon. Ongeveer de helft van alle
niet‐bioscoopbezoekers koopt slechts incidenteel films op dvd. Ook hier speelt de hogere
middencategorie (5‐6 films per jaar)een onderschikte rol bij alle drie de groepen.
Naast het huren en kopen van films op DVD/Blu‐ray, zijn er ook andere manieren om thuis films
te kijken. Het digitale filmaanbod is in opkomst. Aan de respondenten is dan ook gevraagd om aan te
geven op welke manieren ze, naast huren en kopen van DVD/Blu‐ray, thuis naar films kijken. Ook is
specifiek aan de niet‐bioscoopbezoekers gevraagd of ze wel eens bij anderen thuis film kijken.
Grafiek 13: overige gebruikte filmmedia thuis

Grafiek 14: films kijken bij anderen

Uit de linkergrafiek blijkt dat veel mensen weleens thuis via de kabeltelevisie naar films kijken.
Ook is het downloaden van films via Internet populair en in opkomst. VOD (Video On Demand) speelt
vooralsnog een kleine rol. Opvallend is dat nog relatief veel mensen zeggen aan hun films te komen via
de bibliotheek. Ruim 52% van de niet‐bioscoopbezoekers geeft aan wel eens bij anderen thuis films te
kijken. Film kijken is dus voor hen onder andere een sociale aangelegenheid.

II.2.4 Bezochte bioscopen en inwinnen bioscoopinformatie
Deelvraag: ‘Welke bioscopen zijn bezocht en waar haalde men de benodigde informatie vandaan?’
(n: 1520)
Grafiek 15: bezoek aan filmtheater

Grafiek 16: frequentie bezoek aan filmtheater
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In bovenstaande grafieken is te zien in hoeverre filmtheaters worden bezocht. Dit komt voor alle
drie de groepen neer op een incidentele bezoekfrequentie (1‐3 keer per jaar). De frequente
bioscoopbezoeker gaat relatief het vaakst naar een filmtheater (ruim 22%). Uit onderstaande linker
grafiek blijkt verder dat alle drie de groepen het meest vaak een conventionele bioscoop bezoeken. Het
multiplex wordt relatief het vaakst bezocht door de frequente bezoeker.
Aan de bioscoopbezoekers is gevraagd wat hun voornaamste gezelschap is bij bioscoopbezoek.
Voor de incidentele bezoeker zijn dit voornamelijk vrienden, voor de frequente bezoeker een partner of
echtgenoot.
Grafiek 17: type bezochte bioscoop

Grafiek 18: gezelschap tijdens bioscoopbezoek

* Niet bezoeker: bioscopen langer dan 12 maanden geleden bezocht). Bezoek heeft dus betrekking op vroeger.

Vervolgens is bekeken welke bronnen men raadpleegt voor de films die worden bezocht. Er
waren meerdere antwoorden mogelijk.
Grafiek 19: bronbekendheid films
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Televisie blijkt een doeltreffend middel om een film onder niet‐bioscoopbezoekers te
promoten. Internet en dagbladen bereiken daarnaast ongeveer een derde van hen. Het Internet en de
televisie hebben sowieso een hoog bereik, zowel bij incidentele als frequente bioscoopbezoekers. Het
minst populair bij de bioscoopbezoekers is filmreclame via radio. Voor de niet‐bioscoopbezoekers is het
filmblad het minst populair.

90% van de bioscoopbezoekers
besluit van tevoren al welke film
men in de bioscoop wil zien.
(Bron: Bioscoopmonitor 2007)
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II.3

Conclusies

De niet‐bioscoopbezoeker
• Veel niet‐bezoekers gaan niet naar de bioscoop omdat zij liever thuis films kijken en genoegen
nemen met TV en DVD. Ook spelen de hoge prijs van de entreekaartjes en het gebrek aan tijd
een grote rol.
• Niet‐bezoekers geven aan meer van de genres ‘thriller’ en ‘komedie’ te willen zien in de
bioscoop. Omdat dit hier echter zeer gangbare genres betreft, zouden we hier te maken kunnen
hebben met een ‘informatie‐gap’ (men wordt niet bereikt met de informatie).
• Een verlaging van de toegangsprijs zou voor tweederde een reden zijn om wél naar de bioscoop
te gaan. Een kwart geeft aan naar de bioscoop te gaan als het zitcomfort verbetert (hetgeen
opvallend is; het zitcomfort is de afgelopen jaren sterk verbeterd).
Bezoekmotieven
• ‘Optimale filmbeleving’, ‘ontspanning’ en ‘uitgaan’ zijn voor zowel incidentele‐ als frequente
bioscoopbezoekers belangrijke motieven. Voor niet‐bezoekers is (was) ‘uitgaan’ het
voornaamste motief. De motieven van de niet‐bezoeker zijn vaak van sociale aard.
• Het voornaamste motief voor het zien van een film in de bioscoop t.o.v. thuis film kijken, blijkt
het grote scherm te zijn (optimale filmbeleving). Men zit dan helemaal ‘in’ de film. Ook spanning
speelt een grote rol.
• Aan de bioscoopbezoekers is gevraagd om aan te geven waarom ze naar een specifieke film
gaan. Voor de meesten is het genre het motief, maar ook het verhaal en de trailer (zoals die in
de bioscoop gezien is) worden veelvuldig genoemd. Special effects spelen slechts een kleine rol.
• Ongeveer tweederde van de incidentele bioscoopbezoekers zou vaker naar de bioscoop willen
gaan. Hier zit dus potentieel publiek. Bovendien geeft een even groot deel van de frequente
bezoekers aan, nóg vaker naar de bioscoop te willen gaan.
• Belemmeringen om niet (nog) vaker naar de bioscoop te gaan, zowel bij incidentele als
frequente bezoekers, zijn een gebrek aan tijd en een te duur entreekaartje. Dit komt in grote
mate overeen met de belemmeringen van de niet‐bezoeker.
• Van de mensen die aangeven vaker naar de bioscoop te gaan dan voorheen, geven relatief de
meesten aan dat dit komt door opheffing van een belemmering, zoals het gebrek aan tijd en
geld. Andere redenen voor toename van het bezoek zijn bijvoorbeeld kortingen en een breder
filmaanbod.
Filmconsumptie thuis
• Het huren van films op DVD/Blu‐Ray is relatief impopulair onder niet‐bioscoopbezoekers.
Frequente bioscoopbezoekers huren bovendien vaker films dan incidentele bezoekers. Dit
laatste geldt ook voor het kopen van films, wat erop wijst dat de frequente bioscoopbezoeker
meer van speelfilms houdt of over meer mogelijkheden beschikt om speelfilms te bekijken. Bij
niet‐bioscoopbezoekers is kopen relatief populairder dan huren.
• Kabel is het meest gebruikte filmdistributiekanaal, naast televisie. Ook is het downloaden van
films via Internet populair en verder in opkomst. VOD (Video On Demand) speelt (nu nog)
slechts een kleine rol.
• Ruim de helft van de niet‐bezoekers kijkt wel eens bij een ander thuis films.
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Bezochte bioscopen en inwinnen informatie
• Het filmtheater wordt door alle groepen bioscoopbezoekers slechts incidenteel bezocht (1‐3
keer per jaar). De frequente bioscoopbezoeker gaat relatief het meest vaak naar een filmtheater
(ruim 22%).
• De incidentele bezoeker gaat relatief vaker met vrienden naar de bioscoop, de frequente
bezoeker met een partner.
• De voornaamste bron voor filminformatie uit reclame is de TV, gevolgd door het Internet. Bij de
niet‐bezoeker speelt TV een veel grotere rol dan het Internet. Het minst populair bij de
bioscoopbezoekers is filmreclame via radio. Voor de niet‐bioscoopbezoekers is het filmblad het
minst populair.

=======================
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Hoofdstuk III – Meting 2: Beoordeling service bioscopen (juli 2008)
III.1

Inleiding

Hoofdvraag: ‘Hoe beoordelen bioscoopbezoekers de dienstverlening van bioscopen?’ (n: 918)
Paragraaf 2.1 biedt allereerst wat algemene resultaten over de meest positief en negatief
beoordeelde stellingen. Vervolgens zal in paragraaf 2.2 een segmentatie gemaakt worden van de
steekproef, hetgeen resulteert in drie clustergroepen van bioscoopbezoekers. In elke daarop volgende
subparagraaf zal een subvraag worden gesteld, waarna de beoordeling van verschillende stellingen
wordt besproken.

III.2

Resultaten

III.2.1 Stellingen
Aan de respondenten is gevraagd om verschillende aspecten van de dienstverlening van
bioscopen te beoordelen. Dit is gedaan aan de hand van stellingen, waarbij de respondent op een
schaal19 kon aangeven in hoeverre hij/zij het met de desbetreffende stelling eens was. Volgende tabel
geeft de top vijf van meest positief beoordeelde aspecten van de dienstverlening weer.
Tabel 2: Top 5 meest positief beoordeelde aspecten van dienstverlening
Stelling

% incidentele
bioscoopbezoekers
eens met de stelling

% frequente
bioscoopbezoekers
eens met de stelling

“De kwaliteit van het beeld
voldoet aan mijn eisen.”

87%

84%

“Het personeel is vriendelijk.”

87%

80%

“De bioscoop is op de
gewenste tijden open.”

79%

78%

“Ik voel me veilig in de
bioscoop.”

79%

82%

“Het personeel van de
bioscoop ziet er verzorgd uit.”

78%

78%

Het meest positief is de respondent over de kwaliteit van het beeld in de bioscoopzaal.
Klantvriendelijkheid, openingstijden, veiligheid en het uiterlijk van het personeel (verzorgd uiterlijk)
scoren ook zeer hoog. Over het geluid van de film is men overigens doorgaans ook positief,
19

Het betreft hier een vijfpunts schaal, ofwel de ‘schaal van Likert’.
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respectievelijk 75% en 83% van de incidentele en frequente bioscoopbezoekers vindt dat het aan de
eisen voldoet. Verder valt op dat incidentele bezoeker nog iets positiever is over de vriendelijkheid van
het personeel, dan de frequente bezoeker.
Uit dezelfde stellingen20 kwam naar voren dat er ook enige kritiek is op de dienstverlening.
Onderstaande tabel is een weergave van de top 5 vijf meest negatief beoordeelde aspecten van de
dienstverlening.
Tabel 3: Top 5 meest negatief beoordeelde aspecten van dienstverlening
Stelling

% incidentele
bioscoopbezoekers eens
met de stelling

% frequente
bioscoopbezoekers
eens met de stelling

“Er wordt niet duidelijk
gecommuniceerd of de film een
pauze bevat”.

45%

40%

“Voor de kassa staat vaak een
lange rij. “

38%

47%

“Het is vaak onrustig in de
bioscoop. “

32%

27%

“Er zijn geen voldoende
vrijetijdsactiviteiten in de
bioscoop die ik voor‐ en na de
filmvoorstelling kan
ondernemen.”

25%

28%

“De bioscopen zijn niet schoon”

16%

20%

Onduidelijkheid over de aanwezigheid van een pauze blijkt het grootste punt van frustratie te
zijn onder bioscoopbezoekers. Ook een lange rij bij de kassa wordt niet gewaardeerd. Dit laatste speelt
logischerwijs een grotere rol onder frequente bezoekers (al hebben deze mensen er wel meer ervaring
mee en is het tegenovergestelde effect dus ook denkbaar). Incidentele bioscoopbezoekers zijn kritischer
met betrekking tot de pauze mededeling en onrust in de bioscoop. Frequente bioscoopbezoekers vinden
relatief vaker dat het slecht gesteld is met de hygiëne in de bioscoop en hebben behoefte aan meer
activiteiten binnen de bioscoop.

III.2.2 Segmentatie: drie bezoekersgroepen
‘Clusteranalyse’ is een segmentatietechniek om binnen een bepaalde populatie de te
bestuderen onderzoeksobjecten (diverse consumptieartikelen, voedselproducten, geografische regio´s,
sociale gemeenschappen et cetera) te classificeren op basis van overeenkomstige kenmerken.

20

Sommige stellingen zijn oorspronkelijk in het positief gesteld, maar in dit tabel voor de uniformiteit in het negatief
weergegeven.
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Voor deze meting heeft de clusteranalyse op de steekproef (n:918) van MoviePanel
geresulteerd in drie afzonderlijke (doel)groepen, namelijk de ‘Settled’, de ‘Jongeren’ en de ‘Young
Professionals’. In onderstaande tabel zijn de achtergrondkenmerken van deze drie clusters
weergegeven. In de volgende subparagrafen zullen de resultaten van meting twee besproken worden,
waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de drie groepen.
Tabel 4: achtergronden van de drie clusters bezoekersgroepen
Achtergrondkenmerk:

Cluster 1: ‘Settled’

Cluster 2: ‘Jongeren’

Cluster 3: ‘Young Professionals’

Bezoek type bioscoop

Vooral conventionele
bioscoop of multiplex
(soms filmtheaters)

Vooral conventionele
bioscoop of multiplex
(geen filmtheaters)

Zowel conventionele bioscoop,
multiplexen als filmtheaters

Frequentie
Bioscoopbezoek

Incidenteel
bioscoopbezoeker

Gemiddeld tot frequent
bioscoopbezoeker

Frequent bioscoopbezoeker

Films kopen

Gemiddeld

Gemiddeld

Gemiddeld

Films huren

Gemiddeld

Gemiddeld

Huren geen films

Inkomen

Onbekend

Vaak geen antwoord
gegeven

2x modaal

Beroep

Vooral middelbaar
beroepsniveau

Veel nog niet aan het
werk

Vooral hoger beroepsonderwijs

Regio

Alle regio’s met enigszins
oververtegenwoordiging
van de provincies

Alle regio’s

Voornamelijk uit sterk verstedelijk
gebieden

Leeftijd

Ouder t.o.v. de andere
‘clusters’

Jong

Dertigers

Opleiding

MBO of lager

Middelbare school of
MBO

Hoger opgeleid

Hoofdbezigheid

Werkend of
huisvrouw/man

Studerend/schoolgaand

Werkend (loondienst of overheid)

Huishouden

Vooral samenwonend met
inw. JONGE kinderen (<13
jaar) of alleenstaande
ouder

Bij ouders inwonend of
soms samenwonend

Alleenwonend of samenwonend
zonder inwonende kinderen
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III.2.3 Beoordeling faciliteiten van de bioscoop per bezoekersgroep
Deelvraag: ‘Hoe beoordelen bioscoopbezoekers de faciliteiten van bioscopen?’ (n: 918)
Aan de drie hierboven gespecificeerde groepen respondenten is gevraagd in hoeverre de
kwaliteit van het beeld en geluid in de bioscoop voldoet aan hun eisen. In onderstaande grafieken zijn
hiervan de resultaten te zien.
Grafiek 20: Oordeel kwaliteit beeld in bioscopen

Grafiek 21: Oordeel kwaliteit geluid in bioscopen

De groepen zijn het erover eens dat de beeldkwaliteit en het filmgeluid in de bioscoopzalen
sterk overeenkomen met de verwachtingen; alle drie de groepen zijn het met 78 tot 88% hoofdzakelijk
eens met de stelling. De Young professionals zijn daarbij relatief het meest kritisch: 7,4% van hen vindt
dat de beeldkwaliteit niet voldoet aan de eisen. Wat betreft het filmgeluid is 9,2% niet tevreden. Deze
bevindingen scheppen bij Stichting Filmonderzoek dan ook de verwachting dat de klanttevredenheid
door extra investeringen in digitale projectie slechts in lichte mate zal toenemen. Het effect van digitale
projectie op het bezoek van de bioscopen zal dus slechts klein zijn.
Verder is gevraagd in hoeverre de groepen vinden dat de temperatuur en hygiëne in de
bioscopen aan hun eisen voldoen. De stellingen daarbij waren: ‘de temperatuur in de bioscoop is goed
afgesteld’ en ‘de bioscopen zijn schoon’.
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Grafiek 22: Oordeel temperatuur in bioscopen

Grafiek 23: Oordeel hygiëne in bioscopen

Uit bovenstaande grafieken is af te leiden dat zowel de afstelling van de temperatuur als de
hygiëne in de Nederlandse bioscopen beter zouden moeten kunnen volgens de respondent. Grosso
modo de helft van de bioscoopbezoekers heeft deze mening. Voornamelijk de Young professionals zijn
over de hygiëne in de Nederlandse bioscopen kritisch (zij zijn het relatief vaker oneens met de
stellingen.) De groep Jongeren is daarentegen relatief het minst kritisch.
In enquêtes onder bioscoopbezoekers wordt wel eens geklaagd over de kwaliteit van de stoelen
in de bioscoop. Zij zouden niet comfortabel genoeg zijn om lang in te zitten (zie ook Hoofdstuk II). Om
dit wat beter te bekijken is aan de drie groepen gevraagd een oordeel te geven over het zitcomfort
(grafiek onder).
Grafiek 24: Oordeel zitcomfort in bioscopen
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De groep ‘Young professionals’ blijkt het meest kritisch te zijn ten aanzien van het comfort van
de stoelen in de bioscoopzaal. Echter, het merendeel is van mening dat de stoelen voldoende
comfortabel zijn bij langdurig zitten.
Minder positief is men over de wachtrijen bij de bioscoopkassa. Zoals in onderstaande
(linker) grafiek te zien is, vindt men meestal de wachtrijen te lang. Dit bezwaar leeft in hogere mate bij
Jongeren en Young professionals (bijna de helft), dan bij de groep Settled (ruim 38%). De openingstijden
van de bioscoop vindt men wel geschikt: uit onderstaande (rechter) grafiek blijkt dat ongeveer driekwart
van alle bioscoopbezoekers vindt, dat de bioscoop op de gewenste tijden geopend is. De groep Jongeren
is het meest tevreden over de openingstijden, de groep Young professionals het minst.
Grafiek 25: Oordeel wachtrij kassa bioscopen

Grafiek 26: Oordeel openingstijden bioscopen

Tenslotte hebben de drie groepen respondenten hun oordeel gegeven over de mogelijkheid tot overige
activiteiten in Nederlandse bioscopen (zie onderstaande grafiek).
Grafiek 27: Oordeel overige activiteiten in bioscoop
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Een groot deel van de bioscoopbezoekers (ongeveer 30%) vindt dat er onvoldoende
nevenactiviteiten in de bioscoop worden georganiseerd. Deze mening heerst het meest bij de Settled.
De Jongeren zijn daarentegen relatief het meest tevreden met de activiteitenvoorziening. Aan welke
voorzieningen precies behoefte zou zijn, zal in Hoofdstuk VIII besproken worden.

III.2.4 Beoordeling eten‐ en de drinkwaar per bezoekersgroep
Deelvraag: ‘Hoe beoordelen bioscoopbezoekers het eten‐ en drinkwaar in bioscopen?’ (n: 918)
Het buffet van de bioscoop speelt een grote rol in de omzet. Het is dan ook van belang om te weten hoe
de bioscoopbezoeker oordeelt over assortiment en de kwaliteit ervan (zie onderstaande grafieken).
Grafiek 28: Oordeel assortiment buffet in bioscopen

Grafiek 29: Oordeel kwaliteit buffet in bioscopen

De ‘gesettelden’ (incidentele bioscoopbezoekers, samenwonend met kinderen e.d.) hebben relatief
vaker dan ‘jongeren’ of ‘young professionals’ meer behoefte aan een breder assortiment eet‐ en

Men is over het algemeen vrij tevreden over het assortiment van het buffet (ongeveer 60%). De
groep Jongeren zijn relatief het meest tevreden over het assortiment, gevolgd door de Young
professionals. Voornamelijk voor de Settled zou het buffet nog wat verder kunnen worden uitgebreid.
Over de kwaliteit van het eet‐ en drinkwaar is men positiever; ongeveer 68% is het eens met de
stelling. Ook hier zijn de Jongeren het meest positief gestemd. Het oordeel van de bioscoopbezoeker
over (verschillende aspecten van) het buffet zou overigens eventueel tijdens de metingen van
Bioscoopmonitor 2009/2010 gedetailleerder bekeken kunnen worden. Het oordeel over de prijzen van
het buffet wordt besproken in Hoofdstuk IX.

III.2.5 Beoordeling dienstverlening van het personeel per bezoekersgroep
Deelvraag: ‘Hoe beoordelen bezoekers de dienstverlening van het personeel in bioscopen?’ (n: 918)
Aan de drie groepen respondenten is allereerst gevraagd, een oordeel te geven over eventueel
aanwezige onrust in de bioscoop. Het resultaat hiervan in zichtbaar in volgende grafiek (links).
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Grafiek 30: Oordeel onrust in bioscopen

Grafiek 31: Oordeel aanwezigheid bioscooppersoneel

Het oordeel luidt dat het van ongeveer 28% van de respondenten wel wat rustiger zou mogen zijn in de
bioscoop. Ongeveer 47% vindt het juist wel prima gesteld met de rust. Young professionals storen zich
relatief vaker aan onrust dan de Settled en (logischerwijs) de Jongeren.
Veel respondenten vinden aansluitend dat er genoeg personeel aanwezig is in de bioscopen.
Ongeveer een kwart van de ‘Young professionals’ vindt echter dat dit niet het geval is, tegen een kleine
11% en 13% van respectievelijk de Settled en de Jongeren.
Afsluitend blijkt uit onderstaande grafieken, dat de bioscoopbezoeker doorgaans vindt dat het
personeel er vriendelijk en verzorgd uitziet. De Settled zijn relatief het meest tevreden over de
vriendelijkheid, Jongeren het meest over de verzorgdheid. De Young professionals zijn relatief minder
tevreden over beide aspecten.
Grafiek 32: Oordeel vriendelijkheid bioscooppersoneel

Grafiek 33: Oordeel verzorgdheid bioscooppersoneel
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III.3

Conclusies

Oordeel faciliteiten bioscopen
• De kwaliteit van het beeld en geluid in de Nederlandse bioscopen voldoet grotendeels aan de
eisen van de Nederlandse consument.
• De verwachting van S.F. is dat extra investeringen in digitale projectie de klanttevredenheid
slechts in lichte mate zal laten toenemen (want bioscoopbezoekers zijn namelijk al grotendeels
tevreden over het beeld‐ en geluidkwaliteit).
• Veel incidentele bioscoopbezoekers vinden dat niet duidelijk gecommuniceerd wordt of de film
een pauze bevat of niet.
• Veel frequente bioscoopbezoekers vinden het vervelend dat er vaak wachtrijen aan de kassa
zijn.
• De ‘gesettelden’ zijn vaak incidentele bioscoopbezoekers.
• De bezoekersgroep Young professionals zijn over het algemeen het meest kritisch van de drie
groepen bioscoopbezoekers die in dit hoofdstuk zijn besproken. Zij trekken zich bijvoorbeeld
meer aan van slechte hygiëne en onrust in de bioscoop en hebben relatief vaker iets aan te
merken op het bioscooppersoneel en het zitcomfort.
• De afstelling van de temperatuur en de hygiëne in de bioscoop zijn volgens alle drie de
bezoekgroepen niet onaardig, maar het kan beter.
• Men ergert zich te vaak aan lange wachtrijen aan de kassa (vooral de gesettelden), maar de
Nederlandse bioscopen zijn doorgaands wel op de gewenste tijden geopend.
• Een groot deel van de bioscoopbezoekers vindt dat er onvoldoende nevenactiviteiten in de
bioscoop worden georganiseerd. In hoofdstuk VIII wordt hier verder op ingegaan.
Oordeel eet‐ en drinkwaar bioscopen
• De kwaliteit van de eet‐ en de drinkwaar voldoet voor veel bioscoopbezoekers aan de eisen.
• De gesettelden(= incidentele bioscoopbezoekers, samenwonend met kinderen e.d.) hebben
relatief vaker dan jongeren of Young professionals meer behoefte aan een breder assortiment
eet‐ en drinkwaar. Dit zou kunnen betekenen dat het assortiment teveel op (oude) jongeren is
afgestemd.
Oordeel over bioscooppersoneel
• Ruim een kwart van de bioscoopbezoekers vindt het onrustig in de bioscoop.
• Ongeveer tweederde vindt dat er genoeg personeel aanwezig is, maar het kan dus beter.
• Veel bioscoopbezoekers vinden dat het personeel er vriendelijk en verzorgd uitziet.

=======================
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Hoofdstuk IV – Meting 3: Mediagedrag (deel 1, september 2008)

IV.1

Inleiding

Hoofdvraag: ‘Hoe komt de bioscoopbezoeker aan bioscoop‐ en filminformatie?’ (n: 1.231)
Paragraaf 2.1 zal het één en ander toelichten over gebruikte informatiebronnen. Paragraaf 2.2
en 2.3 gaan respectievelijk dieper in op de bronnen televisie en krant. Paragraaf 2.4, tenslotte, geeft een
beeld van de invloed die filmrecensies hebben op het kijkgedrag.

IV.2

Resultaten

IV.2.1 Informatiebronnen film
Deelvraag: ‘Welke bronnen gebruikt men voor bioscoop‐ en filminformatie?’ (n: 1.231)
Grafiek 34: gebruikte media voor aanvangstijden bioscoop21

Uit bovenstaande grafiek blijkt, dat Internet zeer populair is voor het opzoeken van
aanvangstijden van bioscoopfilms, zowel bij frequente als incidentele bioscoopbezoekers. Kranten en
dagbladen zijn bij de frequente bezoeker even populair als flyers en folders. De incidentele bezoeker
daarentegen, maakt relatief weinig gebruik van flyers en folders en juist meer van teletekst.
Ook voor het verkrijgen van filmnieuws of filmrecensies is Internet de voornaamste bron (zie
grafieken onder).

21

Er waren meerdere antwoorden mogelijk.
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Grafiek 35: gebruikte media voor filmnieuws22

Grafiek 36: gebruikte media voor filmrecensies23

Bijna alle frequente bioscoopbezoekers (92%) lezen wel eens filmnieuws via het Internet. Een
ander populair medium is de televisie. Voor het filmnieuws gebruikt de frequente bioscoopbezoeker
vaker een filmblad dan een incidentele bezoeker. Filmrecensies worden, naast het Internet, vaak via
papieren media gevolgd (via krant/dagblad, filmbladen en tijdschriften).
Vervolgens is aan de bioscoopbezoekers gevraagd, via welke media ze thuis naar filmtrailers
kijken en naar prijsuitreikingen voor films (zie grafieken onder).
Grafiek 37: media thuis voor filmtrailers24

Grafiek 38: media voor prijsuitreikingen films25

22

Er waren meerdere antwoorden mogelijk.
Idem.
24
Er waren meerdere antwoorden mogelijk.
25
Idem.
23
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Ook voor het kijken van filmtrailers thuis is het Internet erg populair: populairder dan
filmtrailers via de televisie. Prijsuitreikingen, zoals de Academy Awards , worden vooralsnog beter
bekeken via TV. Er is hier weinig verschil tussen de frequente en incidentele bioscoopbezoekers.

IV.2.2 Filminformatie via TV en krant
Deelvraag: ‘Welke filmgerelateerde items op de TV en in de krant worden het vaakst bekeken/gelezen?’
(n: 1.231)
Om de rol van televisie in de informatieopname over filmgerelateerde onderwerpen te bekijken,
is het nuttig om eerst vast te stellen hoe vaak de bioscoopbezoeker thuis televisie kijkt per dag.
Grafiek 39: uren TV per dag (gemiddelde)

Frequente bioscoopbezoekers kijken minder naar televisie dan incidentele bioscoopbezoekers.
De meeste bioscoopbezoekers kijken tussen de 1 en 4 uur per dag TV (dit betreft ongeveer 70% van de
totale steekproef).
Aan de respondenten zijn vervolgens een aantal filmgerelateerde onderwerpen voorgelegd. Ze
konden hierbij aangeven in welke mate ze deze onderwerpen bekijken via de televisie. Vooral
filmtrailers blijken goed bekeken te worden. Tussen frequente en incidentele bioscoopbezoekers
bestaan weinig verschillen.
Tabel 5: frequentie kijken filmgerelateerde onderwerpen op T V
Meest bekeken onderwerpen op TV

Frequentie:
“vaak”

Frequentie:
“soms”

Frequentie:
“zelden”

“nooit”

1. Filmtrailers

36%

40%

16%

7%

2. Filmnieuws

26%

45%

21%

8%

3. Filmrecensies

21%

42%

25%

12%

4. ‘Making of…’

19%

47%

22%

12%

5. Prijsuitreikingen

16%

35%

32%

17%

6. Filmroddels

11%

34%

35%

20%

7. Nieuws over filmfestivals

9%

34%

35%

21%
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Via de krant neemt men voornamelijk kennis van filmnieuws en filmrecensies (zie onderstaande
tabel). Tussen frequente en incidentele bioscoopbezoekers bestaan ook hier weinig verschillen.
Tabel 6: frequentie lezen filmgerelateerde onderwerpen krant
Meest gelezen onderwerpen in
de krant

Frequentie:
“vaak”

Frequentie:
“soms”

Frequentie:
“zelden”

“nooit”

1. Filmnieuws

46%

30%

12%

11%

2. Filmrecensie

39%

32%

15%

13%

3. Prijsuitreikingen

19%

36%

25%

19%

4. Filmfestivals

13%

34%

28%

24%

IV.2.3 Internetgebruik van bioscoopbezoekers
Deelvraag: ‘Hoe vaak en op welke manier maakt de bioscoopbezoeker gebruik van Internet?’ (n: 1.231)
Om de rol van Internet in de informatieopname over filmgerelateerde onderwerpen te bekijken,
is ook hier eerst vastgesteld hoe vaak de bioscoopbezoekers thuis gebruik maken van het Internet en
welke apparaten ze daarvoor gebruiken.
Grafiek 40: uren Internet per week (gemiddelde)

Tabel 7: extra Internet apparaten
Extra apparaat
voor Internet:

Frequente
bezoeker

Incidentele
bezoeker

Geen extra
apparaten

62%

60%

Mobiele telefoon

26%

23%

Spelcomputer

17%

19%

TV met digitale
ontvanger

8%

9%

PDA/Handheld

7%

8%
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Internet blijkt een populaire vrijetijdsactiviteit voor thuis, voor zowel de frequente als de
incidentele bioscoopbezoeker. De incidentele bezoeker heeft een relatief hogere Internetfrequentie,
maar dit verschil is slechts klein. Verder blijkt dat Internet via de mobiele telefoon sterk in opkomst is
onder bioscoopbezoekers (ongeveer een kwart van de ondervraagden gebruikt dit medium voor
Internet). Het grootste deel van de respondenten (ruim 60%) heeft echter geen extra apparaten voor
Internet. Tussen de incidentele en frequente bioscoopbezoekers zijn weinig verschillen.
Aan de respondenten zijn een aantal veel voorkomende internetactiviteiten voorgelegd, en is
gevraagd om aan te geven, hoe vaak deze activiteiten door hen ondernomen worden (zie onderstaande
tabel). Het specifiek zoeken naar informatie scoort hoog: 87% van de bioscoopbezoekers onderneemt
deze activiteit vaak. De directe vindbaarheid van websites van bioscopen via zoekmachines is dus erg
belangrijk. ‘Social networking’ neemt een tweede plaats in met 39%. Er waren ook hier weinig
verschillen tussen frequente en incidentele bioscoopbezoekers.
Tabel 8: geliefde internetactiviteiten van bioscoopbezoekers
Geliefde internetactiviteiten
onder bioscoopbezoekers

Frequentie:
“vaak”

Frequentie :
“soms”

Frequentie:
“zelden”

Frequentie:
“nooit”

1. Specifiek informatie zoeken

87%

12%

2%

Nihil

2. Social networking

39%

28%

16%

17%

3. E‐mail nieuwsbrieven lezen

33%

40%

20%

8%

4. Downloaden muziek,
software, video

32%

30%

23%

15%

5. Streams bekijken

25%

37%

24%

13%

6. Producten/diensten kopen,
reserveren, verkopen

25%

51%

19%

6%

7. Surfen zonder specifiek iets
te zoeken

23%

41%

22%

13%

8. Online gamen

16%

24%

20%

40%

9. RSS Feeds lezen

9%

21%

32%

36%

Aan dezelfde bioscoopbezoekers is ook gevraagd of ze wel eens informatie opzoeken via
websites van commerciële bioscopen. Voor 94% van de frequente bioscoopbezoekers en 81% van de
incidentele bioscoopbezoekers is dit het geval. De website van een bioscoop wordt vooral gebruikt voor
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het opzoeken van draaitijden, maar ook vaak om na te gaan of er al nieuwe films draaien (zie tabel
hieronder).
Tabel 9: meest bekeken onderwerpen op website bioscopen
Meest bekeken webpages op de
website van een bioscoop

Frequentie:
“vaak”

Frequentie:
“soms”

Frequentie:
“zelden”

“nooit”

1.Draaitijden van bioscoopfilms

83%

16%

2%

1%

2.Nieuwe films verschenen

56%

34%

6%

4%

3.Filmnieuws

23%

35%

21%

22%

4.Prijsinformatie

18%

21%

28%

33%

5.Kortingsmogelijkheden/arrangementen

13%

26%

31%

30%

6.Evenementen

8%

28%

28%

36%

7.Algemene info over bios

8%

19%

30%

44%

IV.2.4 De invloed van filmrecensies op bioscoopbezoek en verkoop/verhuur
Deelvraag: ‘In welke mate beïnvloeden filmrecensies de bereidheid om een film in de bioscoop te zien
of een film te kopen/huren?’ (n: 1.231)
Grafiek 41: positieve invloed van recensies op bioscoopbezoek

Grafiek 42: negatieve invloed van recensies op bioscoopbezoek
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In de bovenstaande grafieken zien we dat het relatief vaak voorkomt, dat filmrecensies een
positieve invloed hebben op de bereidheid om een film in de bioscoop te zien. Dit geldt in hogere mate
voor de frequente dan voor de incidentele bioscoopbezoeker. De incidentele bezoeker willen dus liever
een bepaalde film zijn en zijn minder beïnvloedbaar door recensies. Over het algemeen hebben
filmrecensies minder vaak een negatieve invloed op de bereidheid om naar een film te gaan, dan een
positieve invloed. Wat de negatieve invloed betreft, zijn er tussen incidentele en frequente
bioscoopbezoekers weinig verschillen.
Ook komt het relatief vaak voor dat filmrecensies een positieve invloed hebben op de
bereidheid om een film te kopen of huren. Dit geldt hier in hogere mate juist voor de incidentele
bioscoopbezoeker. Wat betreft de negatieve invloed, is er weinig verschil tussen de incidentele en
frequente bioscoopbezoeker.
Grafiek 43:positieve invloed van recensies op kopen en huren films

Grafiek 44:negatieve invloed van recensies op kopen en huren films
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IV.3

Conclusies

Informatiebronnen film
• Internet is voor filminformatie over het algemeen de belangrijkste bron. Dit geldt dan ook voor
draaitijden van films in bioscopen, filmnieuws, filmrecensies en filmtrailers. Alleen in het geval
van prijsuitreikingen, zoals de Academy Awards, wint televisie het van Internet.
• Bij het verkrijgen van filmrecensies speelt televisie een minder grote rol. Naast Internet zijn hier
de papieren media, zoals magazines en kranten, wel van groot belang.
Filminformatie via TV en krant
• 70% van de respondenten kijkt tussen de 1 en 4 uur TV per dag. Frequente bioscoopbezoekers
kijken minder naar televisie dan incidentele bioscoopbezoekers.
• Het meest gekeken filmgerelateerde ‘onderwerp’ op televisie is de filmtrailer. Daarna zijn
respectievelijk filmnieuws en filmrecensies het meest populair.
• Via de krant neemt men voornamelijk kennis van filmnieuws (46% van de respondenten).
Internetgebruik van bioscoopbezoekers
• De bioscoopbezoekers geven aan thuis veel gebruik te maken van Internet, relatief vaak is dit
meer dan tien uur per week.
• Internet via de mobiele telefoon is sterk in opkomst (wordt door ongeveer een kwart van de
respondenten gebruikt). Ruim 60% van de bioscoopbezoekers uit de steekproef geeft echter aan
geen extra apparaten te gebruiken voor Internet.
• Specifieke informatie zoeken wordt door veel respondenten gedaan. 87% van hen doet dit
“vaak”. Social networking neemt een tweede plaats in met 39%.
• 94% van de frequente bioscoopbezoekers bezoekt weleens een website van een commerciële
bioscoop. Voor incidentele bezoekers is dit 81%. De meest populaire informatie op die websites
zijn de draaitijden (83%) en nieuw verschenen films (56%).
Invloed van filmrecensies op bioscoopbezoek en verkoop/verhuur
• Het komt relatief vaak voor, dat filmrecensies een positieve invloed hebben op de bereidheid
om een film in de bioscoop te zien. Dit geldt relatief vaker voor de frequente dan voor de
incidentele bioscoopbezoeker. Over het algemeen hebben filmrecensies minder vaak een
negatieve invloed op de bereidheid om naar een film te gaan, dan een positieve invloed.
• Het komt relatief vaak voor dat filmrecensies een positieve invloed hebben op de bereidheid om
een film te kopen of huren. Dit geldt hier in hogere mate juist voor de incidentele
bioscoopbezoeker.

=======================
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Hoofdstuk V – Meting 4: Mediagedrag (deel 2, december 2008)
V.1

Inleiding

Hoofdvraag: ‘Hoe komt de bioscoopbezoeker verder aan bioscoop‐ en filminformatie?’ (n: 1.365)
Paragraaf 2.1 geeft allereerst een indicatie van het gebruik van vrijetijdswebsites en van het
gebruik van websites met filmgerelateerde content en bioscoopinformatie. In paragraaf 2.2 wordt
bekeken hoe vaak bepaalde producten aan downloaden onderhevig zijn en wat het profiel is van
bioscoopbezoekers die films downloaden. Paragrafen 2.3 en 2.4 bespreken respectievelijk een
ouderwets en een nieuw medium in de bioscoopindustrie: de papieren filmladder en het reserveren van
en inleveren van bioscoopkaarten via ‘mobile ticketing’. In paragraaf 5, tenslotte, wordt de invloed van
grote evenementen op het bioscoopbezoek kort geïllustreerd.
Waar de onderzoeksresultaten tussen frequente‐ en incidentele bioscoopbezoekers significante
verschillen vertoonden, is dit in de grafieken aangegeven door middel van een asterisk(*).

V.2

Resultaten

V.2.1 Bezochte en gebruikte websites
Deelvraag: ‘Welke websites, zowel vrijetijds‐ als filmgerelateerde, worden bezocht?’ (n: 1.365)
Aan de bioscoopbezoekers is gevraagd, aan te geven welke vrijetijdsgerelateerde websites zij
wel eens bezoeken. Hierbij konden de respondenten een keuze maken uit een tiental soorten websites.
Uit onderstaande grafiek blijken bruikbare marketingstrategieën voor het bereiken van de
bioscoopbezoeker. Zo zouden bijvoorbeeld advertenties op websites met entertainment een hoger
bereik hebben onder bioscoopbezoekers dan advertenties op portals en communities. Ook websites met
nieuws en informatie en met zoekmachines worden vaak bezocht door de bioscoopbezoeker26.
Grafiek 45: bezoek vrijetijdsgerelateerde websites (meerdere antwoorden mogelijk)

26

Uit onderzoek van de ‘Nationale Search Engine Monitor 2006’ blijkt dat 98% van de internetgebruikers gebruik maakt van
zoekmachines.
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Uit meting drie van deze Bioscoopmonitor bleek al, dat een grote groep panelleden (ongeveer
90%) voor het opzoeken van film‐ en bioscoopinformatie onder andere gebruik maakt van Internet.
Interessant is dus onder andere de bezoekfrequentie van bioscoopbezoekers aan websites met
filmgerelateerde content. In onderstaande grafieken is te zien dat websites met filmnieuws en websites
met filmrecensies erg populair zijn en dus de meeste bioscoopbezoekers kunnen bereiken.
Grafiek 46: bezoek filmgerelateerde websites

Voor het vinden van bioscoopinformatie, zoals draaitijden, programmering en route, worden
websites van commerciële bioscopen het vaakst geraadpleegd. Bioscopen doen er dus goed aan om
deze websites vindbaar en toegankelijk te maken. Uit onderzoek is overigens gebleken dat 81% van alle
surfers te kennen geeft dat zoeken via zoekmachines de beste manier is om websites te vinden.
Ongeveer de helft van de bioscoopbezoekers bezoekt soms tot vaak een website met filmladder of
filmagenda.
Grafiek 47: bezoek websites bioscoopinformatie
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V.2.2 Downloaden
Deelvraag: ‘Welke producten worden gedownload en wat voor mensen downloaden films? (n: 1.365)
Het downloaden van films speelt tegenwoordig een steeds grotere rol. De bioscoopbezoekers is,
om deze rol in beeld te brengen, gevraagd om aan te geven in hoeverre ze de producten muziek, film en
PC software wel eens downloaden, of anders wel eens bestellen.
Grafiek 48: downloaden van muziek, films e n PC software27

Uit bovenstaande grafiek blijkt, dat bijna 1/3 van de groep bioscoopbezoekers wel eens films
downloadt. Dit is minder dan het downloaden van muziek (47%). Een relatief grote groep jeugdige
panelleden daarvan, namelijk van 12 tot 16 jaar (46%) en panelleden tot 30 jaar (33%) downloaden
betaald en onbetaald films via het Internet. Deze leeftijdscategorieën zijn twee van de belangrijkste
doelgroepen van de film‐ en bioscoopbranche. Het landelijk gemiddelde voor het onbetaald
downloaden in de afgelopen 12 maanden van muziek en film is respectievelijk 40% en 13%.
Onderstaande profielschets geeft, in aansluitend op het bovenstaande, een beeld van de
persoonskenmerken en het filmgebruik van bioscoopbezoekers die wel eens films downloaden.

27

Zie ook het rapport van TNO, Ups and downs, economische en culturele gevolgen van file sharing voor muziek, film en games
(januari 2009).
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V.2.3 Gebruik papieren filmladder
Deelvraag: ‘In hoeverre maakt men nog gebruik van de ‘papieren’ filmladder/filmagenda?’ (n: 1.365)
Grafiek 49: gebruik papieren filmladder28

De papieren filmladder of filmagenda zou, door de opkomst van Internet, misschien overbodig
kunnen worden. Uit bovenstaande grafiek blijkt echter dat 72% van de bioscoopbezoekers nog wel eens
in een dergelijke folder of ladder in de krant kijkt. Een papieren filmagenda wordt bovendien relatief
vaker ingezien door bezoekers van conventionele bioscopen en bezoekers van filmtheaters dan door
bezoekers van multiplexen. Dit laatste zou kunnen komen doordat deze bezoekers veel keus hebben op
de locatie en dus meer kans hebben op een film van hun keuze te treffen. Ook kijken bezoekers uit de
Randstad vaker in papieren filmagenda’s. Onder de grote rivieren worden de agenda’s het minst
ingezien. Verder is belangrijk dat vooral bioscoopbezoekers in de leeftijdscategorie 41‐55 jaar nog wel
eens een ‘papieren’ filmladder raadplegen (namelijk 80%).

V.2.4 Mobile ticketing
Deelvraag: ‘In hoeverre heeft mobile ticketing potentie?’(n: 1.365)
Mobile Ticketing is een methode om bioscoopkaarten te reserveren en te laten scannen,
uitsluitend via de mobiele telefoon. Deze methode is bevindt zich nog in een experimentele fase en is
dus nog niet operationeel. Geprobeerd is om te achterhalen in hoeverre deze methode potentie heeft
naar mening van de bioscoopbezoekers uit het MoviePanel.
De vraag is als volgt gesteld aan de respondenten: Stel je eens voor: via betaalde sms kan je
bioscoopkaartjes reserveren. Vervolgens ontvang je een sms met een barcode en informatie over de
reservering. Je loopt naar de kaartcontrole, houdt de barcode op je telefoon voor een scanner en kunt
doorlopen. Zou je, als de mogelijkheid zou bestaan om via een betaalde sms‐dienst bioscoopkaarten te
kopen, hiervan gebruik maken?

28

Krant, folder in het café etc.
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Grafiek 50: potentieel gebruik Mobile Ticketing

34% van de bioscoopbezoekers geeft aan (waarschijnlijk) gebruik te willen maken van Mobile
Ticketing. Frequente en mannelijke panelleden zijn eerder geneigd om van Mobile Ticketing gebruik te
maken, het verschil ten opzichte van incidentele of vrouwelijke panelleden is echter (net) niet
significant. Bezoekers die films kopen en/of huren geven vaker aan, gebruik te willen maken van Mobile
Ticketing. Hetzelfde geldt voor panelleden die films kijken via Video‐on‐Demand (VoD). Opleiding,
leeftijd en beroepsniveau hebben geen invloed.

V.2.5 Invloed internationale evenementen op bioscoopbezoek
Deelvraag: ‘Wat is de invloed van grote evenementen op het bioscoopbezoek?’(n: 1.365)
Grote landelijke of wereldwijde evenementen kunnen vermoedelijk invloed uitoefenen op het
bioscoopbezoek, door de concurrentie die ontstaat. Aan de bioscoopbezoekers is gevraagd om aan te
geven of ze door het Europees Kampioenschap voetbal (EK) of de Olympische Spelen (OS) minder naar
de bioscoop zijn geweest.
Grafiek 51: bezoek aan bioscoop tijdens grote evenementen
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Frequente bioscoopbezoekers blijken gevoeliger voor grote evenementen als het EK voetbal dan
incidentele. Daarbij geven de mannelijke panelleden twee keer zo vaak aan dat zij vanwege het EK
voetbal minder naar de bioscoop zijn gegaan. Ook panelleden die films kijken via VoD en/of veel films
kopen worden sterker beïnvloed. Dat de Olympische Spelen minder van invloed zijn geweest op het
bioscoopbezoek dan het EK voetbal heeft waarschijnlijk voornamelijk te maken met de uitzendtijden van
de wedstrijden (die van de Olympische Spelen vonden in de nacht plaats).
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V.3

Conclusies

Bezochte en gebruikte websites
• De door bioscoopbezoekers meest bezochte vrijetijdsgerelateerde websites zijn respectievelijk
webdirectories/zoekmachines, websites met nieuws/informatie en entertainment websites.
• Ongeveer tweederde van de bioscoopbezoekers bezoekt wel eens websites met filmnieuws en
websites met filmrecensies. Via deze websites kunnen dus veel bioscoopbezoekers worden
bereikt. Andere filmgerelateerde websites worden minder frequent bezocht.
• Voor het vinden van bioscoopinformatie worden websites van commerciële bioscopen vaak
geraadpleegd. Bioscopen doen er dus goed aan om deze websites vindbaar (lees: indexeerbaar)
en toegankelijk te maken.
Downloaden
• 47% van de bioscoopbezoekers downloadt wel eens muziek via Internet. Daartegen downloadt
30% wel eens films. Deze laatste groep bestaat voor het grootste deel uit jongeren (12‐30 jaar).
• Profielschets downloader films: koopt gemiddeld veel films, huurt weinig tot nooit, zijn vaak
mannen en kijken minder vaak naar (kabel)televisie. Woonregio, bezoekfrequentie en inkomen
zijn niet significant.
Gebruik papieren filmladder
• 72% van de bioscoopbezoekers maakt nog wel eens gebruik van papieren filmladders of
filmagenda’s. Dit zijn vaker bezoekers van conventionele bioscopen en filmtheaters dan
bezoekers van multiplexen. Ook kijken bezoekers uit de Randstad vaker in papieren
filmagenda’s dan onder de grote rivieren. Verder zijn het vooral oudere bezoekers (41‐55 jaar),
namelijk 80%.
Mobile Ticketing
• Ruim een derde van de bioscoopbezoekers wil in de toekomst (waarschijnlijk) gebruik maken
van Mobile Ticketing.
• Bioscoopbezoekers die veel films huren en/of kopen, geven vaker aan gebruik te willen maken
van Mobile Ticketing.
Invloed internationale evenementen op bioscoopbezoek
• 12% van de bioscoopbezoekers is minder vaak naar de bioscoop gegaan door het EK voetbal.
• Frequente bezoekers, mannen en bezoekers die vaak films kopen zijn gevoeliger voor grote
events zoals het EK Voetbal.

=======================
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Hoofdstuk VI – Meting 5: Filmdistributiekanalen (januari 2009):
VI.1

Inleiding

Hoofdvraag: ‘Welke filmdistributiekanalen spelen, naast de bioscoop, voor bioscoopbezoekers een rol
en in hoeverre?’ (n: 1.152)
In paragraaf 2.1 zal allereerst gekeken worden naar het bioscoopbezoek in 2008, in vergelijking
met dat van eerdere jaren. De gegevens uit deze paragraaf zullen in het volgende hoofdstuk (meting zes)
verder worden aangevuld. Paragraaf 2.2 gaat in op de huidige trends van het huren en kopen van films
op Dvd en Blu‐ray. In paragraaf 2.3 wordt toegelicht welke bioscoopbezoekers gebruik kaken van de
mogelijkheid om films te downloaden en paragraaf 2.4 bekijkt het potentieel van overige
distributiekanalen zoals ‘Video on Demand’.

VI.2

Resultaten

VI.2.1 Het bioscoopbezoek in 2008
Deelvraag: ‘Wat was de bezoekfrequentie van bioscopen in 2008 t.o.v. 2007, en wat zijn de trends per
leeftijdscategorie?’ (n: 1.152)
Grafiek 52: frequentie bioscoopbezoek panelleden 2008 t.o.v. 2007

Over het algemeen geven de jongere bioscoopbezoekers vaak aan in 2008 vaker naar de
bioscoop te zijn geweest dan in 2007. De senioren (55+), daarentegen, hebben aangegeven minder vaak
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naar de bioscoop te zijn gegaan dat vorig jaar29. Verder hebben panelleden die alleenwonend zijn of
samenwonend met inwonende kinderen vaak aangegeven in 2008 minder naar de bioscoop te zijn
geweest. De gegevens over 2008 met betrekking tot de gemiddelde bezoekfrequentie en het bereik in
Nederland zijn te vinden in het volgende hoofdstuk (meting zes).
In onderstaande grafiek wordt aanvullend aangegeven wat de gemiddelde bezoekfrequentie en
het bereik per levensfase zijn. Het bioscoopbezoek in 2008 was ongeveer 23.500.000; een stijging van
1,7% t.o.v. 200730.
Grafiek 53: trends bezoekfrequentie en bereik per leeftijdscategorie31

Trends van de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld het afnemen van de bezoekfrequentie en het
bereik onder 55 plussers. De groep 18+ (tot 55 jaar) doet het wel goed: er is sprake van een flinke groei
van de bezoekfrequentie in de afgelopen jaren. Deze groep neemt dan ook 63% van het jaarbezoek voor
haar rekening. Er is dus nog een flinke winst te behalen bij de groep 55 plussers, want deze groep vormt
28% van de totale bevolking, maar neemt slechts 12% van het jaarbezoek voor haar rekening.

VI.2.2 Het kopen en huren van films op Dvd en Blu‐Ray
Deelvraag: ‘Wat zijn de trends van (film‐)verkoop en verhuur op Dvd en Blu‐Ray?’ (n: 1.152)
Alvorens in te gaan op het huur‐ en koopgedrag van de panelleden, is het ter illustratie
interessant om de verkoopmarkt van voorbespeelde32 Dvd’s nader te bekijken. In volgend overzicht zijn
de trends op het gebied van voorbespeelde Dvd’s zichtbaar.

29

Let op: steekproef senioren was beperkt (41 personen).
Bron: NVB.
31
Bron voor input: Bioscoopmonitors 2004‐2007
32
Voorbespeelde Dvd’s zijn geproduceerde Dvd’s met content zoals film, televisieseries, cabaret et cetera.
30
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•

•

•
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•
•
•
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In Nederland zijn in 2007 volgens de International Video Federation (IVF) 35,2 miljoen
voorbespeelde Dvd’s* (inclusief televisieseries op Dvd) verkocht via retail (een stijging
van 5% t.o.v. 2006).
Deze stijging van de verkoop van voorbespeelde Dvd’s komt volgens de
branchevereniging van producenten van beelddragers (NVPI) vooral voort uit de enorme
populariteit van televisieseries op dvd. Het aandeel van deze productgroep is inmiddels
meer dan een kwart.
De gemiddelde prijs per verkochte dvd was in 2007: 10,96 euro (bron: IVF).
Alhoewel de afzet steeg, daalde de omzet omdat de gemiddelde prijs van de
voorbespeelde Dvd is gedaald.
Ongeveer 65% van de voorbespeelde Dvd’s die uitkomen hebben betrekking op films.

De Blu‐ray begon in 2008 aan een opmars. De afzet laat een stijging van ruim 500% zien
t.o.v. 2007 (bron: NVPI).
Een Nederlands huishouden kocht in 2008 gemiddeld vier nieuwe voorbespeelde Dvd’s
(bron: NVPI).
De verkoop van voorbespeelde dvd’s daalde in 2008 met 0,4% in stuks en 5,2% in omzet.
De totale videomarkt daalde licht in omzet (‐3,1%) bij een kleine groei (0,3%) in aantal
verkochte stuks (bron:NVPI).

Verder kan bekeken worden welke verkoopkanalen beschikbaar zijn voor de verkoop van
voorbespeelde Dvd’s en in hoeverre hier gebruik van wordt gemaakt (zie onderstaande tabel links). De
grafiek ernaast geeft informatie over de populariteit van verschillende filmgenres binnen de Dvd
verkoop.
Tabel 10: marktaandeel verkoopkanalen film Dvd33 Grafiek 54: verkoopaandeel filmgenres Dvd34
Verkoopkanaal

Markt‐
aandeel

Traditionele entertainmentzaak

47%

Elektronicawinkels

17%

Internetwinkels

15%

Warenhuizen

13%

33
34

Bron: NVPI, 2008.
Bron: NVPI, 2008.
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Drogisterij‐ en supermarktkanaal

9%

O
Aan alle leden van MoviePanel (dus inclusief de niet‐bezoekers, dit is echter slechts een klein
deel van de steekproef), is vervolgens gevraagd of ze, naar hun eigen inschatting, in 2008 meer of
minder gekochte films op Dvd hebben gezien dan in 2007. Voor 41% van de panelleden geldt, dat ze
meer gekochte films zijn gaan kijken in 2008. Voor ruim een derde is dit gelijk gebleven. Slechts kleine
aantallen geven aan minder of geen gekochte film te hebben gekeken.
Grafiek 55: frequentie kopen films in 2008 t.o.v. 200735

Film kijken op een gekochte Dvd blijkt in 2008 voornamelijk populair te zijn onder
bioscoopbezoekers, zowel bij incidentele als frequente bezoekers. Opvallend daarbij is dat meer
incidentele dan frequente bioscoopbezoekers hebben aangegeven in 2008 meer gekochte films te
hebben gezien. Daarnaast geven veel jongeren in de leeftijd tussen 17 en 23 jaar aan in 2008 meer
gekochte films gezien te hebben dan in 2007. Het valt op dat vooral mensen die lager zijn opgeleid en
35

De statistieken van de brancheverenigingen kunnen alleen betrekking hebben op het aantal verkochte stuks en niet op
aantallen bekeken stuks.
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wat minder inkomen hebben, vaker aangeven meer gekochte films in 2008 hebben gezien. Films huren,
daarentegen, wordt steeds minder populair (zie onderstaande grafiek), ook onder bioscoopbezoekers.
Grafiek 56: frequentie huren films in 2008 t.o.v. 2007

In 2007 zijn in Nederland 24,4 miljoen Dvd’s verhuurd. Dit is een daling van 11% ten opzichte
van 200636. Deze daling wordt veroorzaakt door minder verhuur door de traditionele videotheken . Dit
komt volgens IVF door filmpiraterij en door de daling van de gemiddelde prijs van koop Dvd’s. De
verwachting van PricewaterhouseCoopers is dat in 2012 de verhuurmarkt nog eens met 40% zal zijn
gedaald37.
Verschillende filmdistributiekanalen kunnen daarentegen als marketingtool dienen voor andere
filmdistributiekanalen. Zo is in onderstaande grafiek te zien dat bioscoopbezoek kan zorgen voor een
verhoogde verkoop van films op Dvd of Blu‐ray. Deze informatie is dan ook belangrijk voor het
windowbeleid38.
Grafiek 57: kopen Dvd/Blu‐ray n.a.v. film in bioscoop

36

Bron: IVF, 2008.
Bron: Media Outlook, 2008.
38
Zie voor meer informatie over de functie van de bioscopen als marketingtool voor andere exploitatiewijzen van
vertoningsrechten (o.m.) ‘Evaluation of the Report by Dr. Thorsten Hennig‐Thurau et al., “The Last Picture Show? Timing and
Order of Movie Distribution Channels” (Jan. 2007)(Dr. Joachim Ph. Wolff). Verkrijgbaar op www.filmonderzoek.nl.
37
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Ruim 60% van de panelleden geeft aan, soms of vaak na het zien van een film in de bioscoop
over te gaan tot de aanschaf van de film op Dvd of Blu‐ray. Ruim 35% doet dit zelden tot nooit.
Panelleden die zeggen dit ‘vaak’ te doen, zijn voornamelijk mannen in de leeftijd tussen de 17 en 29 jaar
(met als favoriete genre in de bioscoop fantasie, avontuur, oorlog en Sciencefiction).

VI.2.3 Het downloaden van films
Deelvraag: ‘Welke mensen downloaden films en in hoeverre vinden zij de wetgeving omtrent
downloaden duidelijk?’ (n: 1.152)
Het downloaden van films bevindt zich in een opwaartse beweging. Vaak wordt benadrukt dat
het downloaden van films nadelige gevolgen zou hebben voor het gebruik van andere
filmdistributiekanalen. In het volgende overzicht wordt een profiel geschetst van de panelleden die wel
eens films downloaden van het Internet aan de hand van persoonskenmerken en hun gebruik van
verschillende filmdistributiekanalen. In de grafiek ernaast is tevens te zien in hoeverre dezelfde mensen
de wetgeving omtrent het downloaden van films duidelijk vinden.
Grafiek 58: duidelijkheid wetgeving downloaden films

13% van de Nederlanders download wel eens onbetaald films39. Uit de grafiek rechtsboven blijkt
dat de panelleden vaker vinden dat de wetgeving niet duidelijk genoeg is, dan wel. Een klein derde van
de panelleden is neutraal van mening. Deze resultaten kunnen onder andere relevant zijn voor Stichting
Brein.

39

Bron: TNO, Ups and downs, Economische en culturele gevolgen van file sharing voor muziek, film en games, 2009.
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VI.2.4 Overige filmdistributiekanalen
Deelvraag: ‘In hoeverre maken de verschillende groepen bioscoopbezoekers gebruik van VoD en van
films huren via de bibliotheek?’ (n: 1.152)
Twee van belangrijke overige distributiekanalen zijn filmverhuur via de bibliotheek en Video on
Demand (VoD). In Nederland zijn er 28 aanbieders van films via VoD: 24 aanbieders op het Internet, 2
aanbieders via IPTV40 en 2 aanbieders via de kabel41. In onderstaande grafiek is te zien in hoeverre door
de panelleden gebruik wordt gemaakt van VoD en filmverhuur van de bibliotheek. De doelgroepen die
zijn onderscheiden, worden in de daarop volgende tabel toegelicht.

Grafiek 59: gebruik van filmverhuur bibliotheek en VoD

Tabel 11: bezoekersdoelgroepen bioscoop
Doelgroepen

Leeftijd

Hoofdbezigheid

Huishouden

Inkomen

Doelgroep 1

Vooral 10‐16
jaar

Vooral schoolgaand

Vooral bij (groot) ouders/familie inwonend

N.v.t. of geen antwoord

Doelgroep 2

Vooral 17‐23
jaar

Vooral schoolgaand

Vooral bij (groot) ouders/familie inwonend OF
samenwonend met vrienden/studentenhuis

Vooral minimum en
minder dan minimum
inkomen

Vooral alleenwonend OF samenwonend
zonder inwonende kinderen OF alleenstaande
ouder

Vooral minimum tot
modaal of modaal tot
2x modaal

Studerend

Doelgroep 3

Vooral 24‐40
jaar of 56+

Vooral werkend

40

IPTV staat voor Internet Protocol Television (de televisie maakt verbinding met het Internet).
41
Doelgroep
4 OBS, 2008.
Vooral werkend
Vooral 41‐55
Vooral samenwonend met inwonende
Bron:
jaar
kind(eren)

Vooral hoog (meer dan
2x modaal)
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Het kijken van films via Video‐on‐Demand en bibliotheek huur:
Grafiek: filmhuur bibliotheek en gebruik VoD door de bezoekersgroepen

Wat opvalt is dat de jongeren het vaakst gebruik maken van filmverhuur via de bibliotheek. Bij
VoD zijn er minder duidelijke verschillen, maar wel kan gezegd worden dat de jongste doelgroep hier het
minst gebruik van maakt. Over het algemeen maakt men minder vaak gebruik van filmverhuur via de
bibliotheek dan van VoD.
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VI.3

Conclusies

Het bioscoopbezoek in 2008
• 31% van de panelleden zegt in 2008 vaker naar de bioscoop te zijn geweest dan in 2007. 41%
ging even vaak, 21% ging minder vaak. Dit is dus een positief resultaat.
• Jongere bioscoopbezoekers geven vaak aan in 2008 vaker naar de bioscoop te zijn geweest. De
senioren (55+) zijn juist minder vaak gegaan dan vorig jaar. Panelleden die alleenwonend zijn of
samenwonend met inwonende kinderen vaak aangegeven in 2008 minder naar de bioscoop te
zijn geweest. De gegevens over 2008 met betrekking tot de gemiddelde bezoekfrequentie en
het bereik in Nederland zijn te vinden in het volgende hoofdstuk (meting 6).
• Trends: bezoekfrequentie en het bereik onder 55 plussers neemt af. Hier is flinke winst te
behalen: deze groep vormt 28% van de totale bevolking, maar omvat slechts 12% van het
jaarbezoek. De groep 18+ (tot 55 jaar) doet het juist goed (deze groep omvat 63% van het
jaarbezoek).
Het kopen en huren van films op Dvd en Blu‐ray
• Trends: de retailverkoop van voorbespeelde Dvd’s is in 2007 met 5% toegenomen t.o.v. 2006.
Dit kwam voornamelijk door de toenemende populariteit van televisieseries op Dvd. In 2008
nam deze weer iets af t.o.v. 2007. Ongeveer 65% van de voorbespeelde Dvd’s heeft betrekking
op film. Blu‐ray maakt een opmars : in 2008 is de afzet met 500% toegenomen.
• Van de verschillende verkoopkanalen voor voorbespeelde Dvd’s is de traditionele
entertainmentzaak verreweg het meest populair met 47%. Het meest populaire filmgenre in de
verkoop is drama/romantiek (21%).
• 41% van de panelleden heeft in 2008 meer gekochte films gekeken dan in 2007. Voor ruim een
derde is dit gelijk gebleven. Koop‐Dvd’s blijken voornamelijk populair te zijn onder
bioscoopbezoekers, zowel incidentele als frequente. Opvallend daarbij is echter dat meer
incidentele dan frequente bioscoopbezoekers hebben aangegeven in 2008 meer gekochte films
te hebben gezien. Ook veel jongeren tussen 17 en 23 jaar zeggen in 2008 meer gekochte films
gezien te hebben dan in 2007. Veel mensen die lager zijn opgeleid een lager inkomen hebben
geven aan meer gekochte films in 2008 hebben gezien.
• Verhuur van films via een traditionele videotheek daalt, voornamelijk door piraterij en
goedkopere koop‐Dvd’s. 29% van de panelleden heeft in 2008 minder films gehuurd dan in
2007. 155 zegt juist meer films te hebben gehuurd.
• Ruim 60% geeft aan (soms tot vaak) na het zien van een film in de bioscoop over te gaan tot de
aanschaf van de film op Dvd of Blu‐ray. Ruim 35% doet dit zelden tot nooit. Panelleden die
zeggen dit ‘vaak’ te doen, zijn voornamelijk mannen in de leeftijd tussen de 17 en 29 jaar (met
als favoriete genre in de bioscoop fantasie, avontuur, oorlog en Science‐Fiction).
Het downloaden van films
•
Panelleden die films downloaden
kopen gemiddeld meer films. Ze huren daarentegen juist weinig tot nooit. Verder zijn het vaak
mannen en zijn het vaak jongeren. Ook panelleden die weinig films kijken op (kabel)televisie,
downloaden vaker films.
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•

43% van de panelleden vindt,
minstens in enige mate, dat er geen duidelijke wetgeving is over het downloaden van films. 28%
vindt van wel (29% is neutraal).

Overige filmdistributiekanalen
• Over het algemeen maken de panelleden minder vaak gebruik van filmverhuur via de
bibliotheek (gemiddelde van de doelgroepen is ongeveer 6,5%) dan van Video on Demand
(gemiddelde van de doelgroepen is een kleine 20%).
• Wat opvalt is dat de gebruikers van filmverhuur via de bibliotheek in hoge mate uit jongeren
bestaan. Bij VoD zijn er minder duidelijke verschillen, maar wel kan gezegd worden dat de
jongste doelgroep hier juist relatief het minst gebruik van maakt.

=======================
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Hoofdstuk VII – Meting 6: Bereik bioscopen en bezoekfrequentie in
Nederland (mei 2009)
VII.1

Inleiding

Hoofdvraag: ‘Wat is het gemiddelde bereik van de bioscoop en de bezoekfrequentie in Nederland (per
leeftijdscategorie en woonregio), en welke motieven hebben hier invloed op?’ (n: 1.618)
Paragraaf 2.1 geeft het bereik en de gemiddelde bezoekfrequentie van Nederlanders van 4 jaar
en ouder, per leeftijdscategorie. In paragraaf 2.2 worden het bereik en de bezoekfrequentie afgezet
tegen de woonregio. Tenslotte wordt in paragraag 2.3 ingegaan op de invloed van bezoekmotieven op
de gemiddelde bezoekfrequentie van Nederlanders van 4 jaar en ouder.
De vragenlijst is in mei 2009 uitgezet in een onderzoekspanel dat representatief is voor
Nederland, de onderzoeksresultaten zijn naderhand gewogen naar leeftijd. Wat betreft de gemiddelde
bezoekfrequentie, moet men rekening houden met het feit dat mensen geneigd zijn hun
bioscoopbezoek van een jaar geleden te overschatten.

VII.2

Resultaten

VII.2.1 Bereik en bezoekfrequentie per leeftijdscategorie
Deelvraag: ‘Wat is het bereik van de bioscoop en de bezoekfrequentie in Nederland per
leeftijdscategorie?’ (n: 1.618)
Grafiek 60: bereik bioscopen per leeftijdscategorie (vanaf 4 jaar)
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Met een betrouwbaarheid van 95% kunnen we zeggen dat het bereik in Nederland in 2008
tussen 56,5% en 61,5% heeft gelegen. Verder is te zien dat het bereik in 2008 het hoogst is bij 12 tot 17
jarigen. Ook de twee omliggende leeftijdscategorieën scoren hoog. Enkele belangrijke opmerkingen over
het bereik: gegevens over 2005, 2006 en 2007 zijn nog afkomstig van MarketResponse. Deze vallen
opvallend lager uit dan die van Stichting Filmonderzoek uit 2008. Uit gegevens van het Sociaal Cultureel
Planbureau (SCP) blijkt dat het bereik in 2003 56% was (n: 13.596), maar volgens MarketResponse 49%.
Het lijkt er dus op dat de gegevens van MarketResponse aan de lage kant waren. De bereikcijfers over
2008 van het SCP zullen, ter vergelijking, binnenkort beschikbaar zijn voor Stichting Filmonderzoek.
De gemiddelde bezoekfrequentie van Nederlanders vanaf 4 jaar is in onderstaande grafiek
uiteengezet. Hierbij ligt de bezoekfrequentie in 2008 het hoogst onder 18 tot 23 jarigen, namelijk op 5,4
keer per jaar.
Grafiek 61: bezoekfrequentie bioscopen per leeftijdsgroep (vanaf 4 jaar)42

De meting over 2008 heeft in mei 2009 plaatsgevonden, en is uitgevoerd onder ruim 1.600
respondenten die representatief zijn voor Nederland. Doordat de meting door omstandigheden pas laat
plaats heeft kunnen vinden, gaat het hier om benaderingen en vallen de gemiddelde bezoekfrequenties
voor een deel hoger uit dan de jaren ervoor. 43
In de Bioscoopmonitor 2009/2010, die tevens inmiddels aan Stichting Filmonderzoek is
opgedragen, zal om de zes weken een groep personen die voor Nederland representatief zijn, gevraagd
worden naar hun bioscoopbezoek (een zogenaamd trackingonderzoek, 8x per jaar). De gegevens over
de gemiddelde bezoekfrequentie zullen hierdoor voor Bioscoopmonitor 2009/2010 nauwkeuriger zijn.

42

Gegevens over 2005, 2006 en 2007 zijn afkomstig van MarketResponse.
De Standaarddeviaties van de leeftijdscategorieën 12‐17, 18‐23, 24‐29 en 30‐39 vallen hoog uit (dit gaat enigszins ten koste
van de nauwkeurigheid).

43
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VII.2.2 Bereik en bezoekfrequentie per woonregio
Deelvraag: ‘Wat is het bereik van de bioscoop en de bezoekfrequentie in Nederland per
Nielsen‐(woon)regio?’ (n: 1.618)
Woonregio speelt een grote rol als we het hebben over invloed op het bioscoopbezoek. In
volgende grafiek wordt het bereik van de bioscopen dan ook afgezet tegen vijf woonregio’s. Het betreft
hier de vijf zogenaamde Nielsen‐regio’s.
Grafiek 62: bereik bioscopen per Nielsen‐regio

Zoals verwacht, ligt het bereik het hoogst in de drie grote steden en hun randgemeenten.
Tussen het bereik van de drie middelste regio’s is weinig verschil. De regio Groningen, Friesland en
Drenthe scoort echter iets lager dan de rest, met een gemiddeld bereik van 50%.
Ook bij de gemiddelde bezoekfrequentie zien we dat de drie groten steden het hoogst scoren
(3,32 keer per jaar) en de regio Groningen, Friesland en Drenthe het laagst (1,82 keer per jaar). Het
gemiddelde van de regio’s ligt echter boven de door de NVB berekende 1,444. Dit komt doordat
MoviePanel uitsluitend panelleden van 4+ ondervraagd, maar mede door overschatting door de
panelleden.
Grafiek 63: gemiddelde bezoekfrequentie bioscopen per Nielsen‐regio

44

Bron: jaarboek NVB 2009.
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VII.2.3 Invloed van bezoekmotieven op de bezoekfrequentie
Deelvraag: ‘Welke bezoekmotieven hebben invloed op de bezoekfrequentie en in hoeverre?’ (n: 1.618)
In eerdere hoofdstukken is al gesproken over de bezoekmotieven van de bioscoopbezoeker. Zo
konden de respondenten aangeven of hun motief voor bioscoopbezoek een ‘avondje uit’ was,
‘entertainment’, ‘cultuur’, een ‘familie uitje’ of ‘anders’. In onderstaande grafieken is te zien hoe deze
motieven zich verhouden tegenover de bezoekfrequentie. Tevens is hier een splitsing gemaakt tussen
de commerciële bioscopen en de filmtheaters.
Grafiek 64: gemiddelde bezoekfrequentie bioscopen per motief, bioscoop versus filmtheater

Opvallend is, allereerst, dat het motief ‘cultuur’ voor de hoogste bezoekfrequentie zorgt onder
bezoekers van filmtheaters. Bij de commerciële bioscopen leidt echter vaker het motief ‘entertainment’
tot een hoge bezoekfrequentie. Verder zijn er ook grote verschillen tussen bioscopen en filmtheaters
wat betreft de motieven ‘avond uit’ en ‘familie uitje’; ook hier speelt dit voornamelijk een rol onder
bezoekers van commerciële bioscopen.
Als we kijken naar dezelfde bezoekmotieven, maar deze nu afzetten tegen de verschillende
leeftijdscategorieën (zie grafiek onder), zien we logischerwijs dat bioscoopbezoekers van 4 tot 11 jaar
voornamelijk ‘familie uitje’ als motief hebben (63%). Voor alle andere leeftijdscategorieën speelt het
motief ‘avond uit’ de grootste rol. Verder geven de leeftijdscategorieën 30‐39 en 40‐54 relatief vaak aan
‘familie uitje’ als motief te hebben. Ook dit is logisch; zij begeleiden vaak kinderen.
Opvallend is dat bij de 55‐plussers het motief ‘familie uitje’ niet de grootste rol speelt, terwijl
verwacht zou worden dat het bioscoopbezoek onder deze doelgroep vaak uit kinderbegeleiding
bestaat45. Wel kan worden afgevraagd of de term ‘familie uitje’ geschikt genoeg is. In Bioscoopmonitor
2009/2010 zou in dat geval een nieuwe antwoordcategorie moeten worden aangemaakt, in de trant van
‘begeleiding van (klein‐)kinderen’.

45

Interesse in deze problematiek is reeds geuit door Rachel van Bommel, directeur van Independent Films BV.
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Grafiek 65: bezoekmotieven per leeftijdscategorie (vanaf 4 jaar)
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VII.3

Conclusies

Bereik en bezoekfrequentie Nederland (4+) per leeftijdscategorie
• Het bereik in Nederland ligt tussen 56,5% en 61,5% (betrouwbaarheid hiervan is 95%). Het
bereik in 2008 is het hoogst bij 12 tot 17 jarigen en daarna bij de twee omliggende
leeftijdscategorieën. Belangrijke opmerking: gegevens over 2005, 2006 en 2007 zijn afkomstig
van MarketResponse; deze vallen een stuk lager uit dat de gegevens van Stichting
Filmonderzoek over 2008.
• De bezoekfrequentie in 2008 lag het hoogst onder 18 tot 23 jarigen (5,4 keer per jaar). De
meting heeft in mei 2009 plaatsgevonden, en is uitgevoerd onder ruim 1.600 respondenten die
representatief zijn voor Nederland.
• In de Bioscoopmonitor 2009/2010, die ook weer aan Stichting Filmonderzoek is opgedragen, zal
om de zes weken een groep personen die voor Nederland representatief zijn, gevraagd worden
naar hun bioscoopbezoek (een zogenaamd trackingonderzoek). De gegevens over de
gemiddelde bezoekfrequentie zullen hierdoor voor Bioscoopmonitor 2009/2010 nauwkeuriger
zijn.
Bereik en bezoekfrequentie Nederland (4+) per woonregio
• Het bereik ligt het hoogst in de drie grote steden en hun randgemeenten (68%). De Nielsen‐
regio Groningen, Friesland en Drenthe scoort het laagst, met een gemiddeld bereik van 50%.
• Ook bij de gemiddelde bezoekfrequentie scoren de drie groten steden het hoogst (3,32 keer per
jaar) en de regio Groningen, Friesland en Drenthe het laagst (1,82 keer per jaar). Het
gemiddelde van de regio’s ligt boven de door de NVB berekende 1,4. Dit komt doordat
MoviePanel uitsluitend panelleden van 4+ ondervraagd, maar mede door overschatting door de
panelleden.
Invloed bezoekmotieven op bereik en bezoekfrequentie Nederland (4+)
• Het bezoekmotief ‘cultuur’ leidt tot de hoogste bezoekfrequentie bij filmtheaters. Bij
commerciële bioscopen geldt dit voor het motief ‘entertainment’. Ook ‘avond uit’ en ‘familie
uitje’ spelen voornamelijk een rol onder bezoekers van commerciële bioscopen.
• Bioscoopbezoekers van 4 tot 11 jaar hebben voornamelijk ‘familie uitje’ als motief (63%). Voor
de andere leeftijdscategorieën is dit het motief ‘avond uit’. Opvallend is dat bij de 55‐plussers
het motief ‘familie uitje’ niet de grootste rol speelt, maar het motief ‘avond uit’.
• De motivatie om thuis een film te zien is een andere dan de motivatie om de bioscoop te
bezoeken. Het bioscoopbezoek is een avondje uit, het samenzijn met anderen, het is een
belevenis, en men kan optimaal genieten van de film (optimale filmbeleving).

=======================
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Hoofdstuk VIII – Meting 7: Extra faciliteiten Nederlandse bioscopen
(maart 2009)
VIII.1 Inleiding
Hoofdvraag: ‘Wat zijn de (eventuele) behoeften van het bioscooppubliek aan (extra) diensten en
faciliteiten in de bioscopen, is hier een markt voor en als men mocht kiezen, wat heeft dan
de voorkeur?’ (n: 950)
In paragraaf 2.1 wordt besproken in hoeverre er een markt is in Nederland voor extra diensten
en faciliteiten in de bioscoop. Paragraaf 2.2 gaat vervolgens in op de eventuele voorkeuren van het
publiek in het geval van extra faciliteiten in de bioscoop. In paragraaf 2.3 is te zien in hoeverre
bioscoopbezoekers tevreden zijn over de in de bioscoop reeds aangeboden content en de potentieel nog
aan te wenden content.

VIII.2 Resultaten
VIII.2.1 De markt voor extra diensten en faciliteiten in de bioscoop
Deelvraag: ‘Is er een markt voor extra diensten en faciliteiten in de bioscopen?’ (n: 950)
Om te achterhalen of we kunnen spreken van een markt voor (extra) diensten en faciliteiten in
de bioscoop, is allereerst aan de panelleden gevraagd of ze hun bezoek aan de bioscoop of het
filmtheater wel eens combineren met andere vrijetijdsactiviteiten (grafiek linksonder). Voor 85% van de
respondenten blijkt dit het geval. Hier zit dus een potentieel. Als vervolgens gevraagd wordt of men
vindt dat de bioscoop deze activiteiten (faciliteiten) zelf aan moet bieden, wordt dit door 51% van de
panelleden beaamd (zie grafiek rechtsonder).
Grafiek 66: combinatie bioscoop andere vrijetijdsactiviteiten Grafiek 67: oordeel aanbieden extra faciliteiten
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Mannen reageren op deze laatste vraag vaker met ‘ja’ dan vrouwen. Respondenten die
voornamelijk naar een multiplex gaan, maar ook lager opgeleiden, reageren tevens vaker met ‘ja’ op
deze vraag.
In onderstaand overzicht, dat resultaat is van een open vraag in aanvulling op de grafiek
linksboven, is te zien welke specifieke vrijetijdsactiviteiten met een bioscoopbezoek worden
gecombineerd. Deze vraag is uiteraard uitsluitend gesteld aan respondenten die aangaven, hun
bioscoopbezoek wel eens te combineren met andere vrijetijdsactiviteiten.

In aansluiting op het bovenstaande, konden de respondenten aangeven in hoeverre zij bepaalde
(extra) faciliteiten van belang vinden bij een bioscoopbezoek. Zo blijkt uit de grafiek linksonder dat
faciliteiten gericht op het ontmoeten van mensen of het samenzijn met vrienden of familie erg populair
zijn: maar liefst 84% van de panelleden vindt deze faciliteiten (heel) belangrijk. Sociale motieven blijken
geen significante betekenis te hebben in klanttevredenheid, echter: sociale motieven zijn wel
belangrijke voorspellers voor bioscoopbezoek. Dit geldt voornamelijk voor frequente
bioscoopbezoekers.
Grafiek 68: oordeel belang faciliteiten voor sociale ontmoeting

Grafiek 69: belang meer keuze filmgenres
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Uit de grafiek rechtsboven blijkt verder dat maarliefst 81% van de panelleden vindt dat meer
keuze in filmgenres (heel) belangrijk is. Dit spreekt dus in het voordeel van de multiplexen, die in staat
zijn meerdere genres tegelijkertijd aan te bieden. Dergelijke ‘freedom of choice’ motieven (hier i.c. de
mogelijkheid om te kiezen uit verschillende filmgenres) dienen te worden bevredigd om de
klanttevredenheid te vergroten.
Als gevraagd wordt in hoeverre men belang hecht aan faciliteiten ter ontspanning (zoals een
loungebar en sauna) en faciliteiten bij wijze van entertainment (zoals gaming), blijken dit belangrijke
motieven voor klanttevredenheid.
Grafiek 70:oordeel belang faciliteiten ontspanning

Grafiek 71: oordeel belang faciliteiten entertainment

Ontspanning en entertainment scharen zich beiden onder de ‘Stimulus Avoidance motieven’46
en zijn een significante voorspeller voor klanttevredenheid. Met andere woorden, de klanttevredenheid
kan worden vergroot door additionele faciliteiten die gerelateerd zijn aan ontspanning. Uit de resultaten
blijkt dat er behoefte is aan faciliteiten waarbij men kan ontspannen, maar toch samen met
vrienden/familie kan zijn.

VIII.2.2 Voorkeur extra faciliteiten
Deelvraag: ‘Welke extra faciliteiten hebben de voorkeur?’ (n: 950)

46

Het ontsnappen aan alledaagse beslommeringen (‘escapisme’, ‘veiligheid’ en het ‘ontvluchten van verplichte sociale
contacten’ op het werk of thuissituatie e.d.).
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Winkelen of ‘shoppen’ is ook in Nederland een populaire vrijetijdsactiviteit. Uit onderstaande
linker grafiek blijkt dan ook dat winkelen, evenals een relax corner47, populaire extra faciliteiten zouden
zijn in de bioscoop.
Grafiek 72: voorkeur faciliteiten (groep 1)

Grafiek 73: voorkeur faciliteiten (groep 2)

Bovendien worden bioscopen tevens geschikt geacht voor cabaret en muziekvoorstellingen.
Theater is minder populair (zie grafiek rechtsboven).
Tot slot, wat de voorkeur voor extra faciliteiten betreft, is aan de leden van MoviePanel in een
open vraag voorgelegd of ze nog andere ideeën hadden voor nieuwe diensten/faciliteiten in de
bioscoop. Onderstaand overzicht geeft een bloemlezing van de antwoorden die werden gegeven.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
47

Een Relax corner is een (gethematiseerde) ruimte met sofa’s waar mensen film gerelateerde boeken, strips, recensies
kunnen lezen onder het genot van speciale (warme) dranken.
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•
Uit een afsluitende open vraag bleek overigens nog dat er veel behoefte is aan meer
achtergrondinformatie over films.
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VIII.2.3 Oordeel aangeboden content
Deelvraag: ‘In hoeverre is men tevreden met de aangeboden content in bioscopen?’ (n: 950)
Als we spreken over content, heeft dit betrekking op de filmgenres die gedraaid worden in de
bioscoop, maar ook op eventuele andere content in de bioscoop. Dit laatste zal verderop in deze
subparagraaf duidelijk worden.
Uit onderstaande linker grafiek blijkt dat driekwart van de panelleden tevreden is over het
aanbod van films in de Nederlandse bioscopen. Mannen reageren vaker met ‘nee’ op deze vraag dan
vrouwen. Alleenwonende of samenwonende met vrienden/studentenhuis reageren vaker met ‘nee’.
Panelleden die van kunstzinnige en/of horror en/of sciencefiction en/of fantasyfilms houden, reageren
vaker met ‘nee’ op deze vraag.
Grafiek 74: voldoende films van uw interesse? Grafiek 75: filmgenres die meer bezocht zouden worden48

Uit de grafiek rechtsboven blijkt dat kunstzinnige films en documentaires meer bezocht zouden
worden als ze in de bioscoop zouden draaien. Panelleden die bij deze vraag het antwoord ‘anders,
namelijk….’gaven, is gevraagd aan te geven wat dat dan zou moeten zijn. In het onderstaande overzicht
wordt een bloemlezing gegeven van de antwoorden.

48

Bij deze vraag kon de respondent maximaal 3 antwoorden geven. Deze vraag is overigens alleen gesteld aan mensen die bij
een eerdere vraag hadden aangegeven, bepaalde genres te missen in de bioscoop.
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Naast het oordeel over filmgenres, is ook een oordeel gevraagd over het laten zien van andere
content in bioscopen. Andere content blijkt hieruit vooral populair te zijn bij de incidentele
bioscoopbezoeker. In totaal is 42% van de panelleden geïnteresseerd in dergelijke andere content (zie
grafiek linksonder).
Grafiek 76:oordeel andere content in bioscoop

•

Grafiek 77: voorkeur andere soorten content

Een meerderheid van de respondenten geeft aan het een slecht idee te vinden om andere typen
content aan te bieden (58%).
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Incidentele bioscoopbezoekers geven vaker aan het een goed idee te vinden.
Aan diezelfde 42%, die aangaven geïnteresseerd te zijn in andere content, zijn vervolgens een
aantal voorbeelden van andere content voorgelegd. Gevraagd werd om aan te geven in hoeverre men
hierin geïnteresseerd is. Er waren meerdere antwoorden mogelijk. Uit de grafiek rechtsboven blijkt dat
muziekconcerten het meest zouden worden gewaardeerd, gevolgd door grote sportevenementen en
cabaret. Panelleden die het antwoord ‘anders, namelijk….’ gaven, is in een open vraag verzocht om een
voorbeeld te geven de andere content die hun voorkeur heeft (zie onderstaand overzicht).
•
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VIII.3 Conclusies
De markt voor extra diensten en faciliteiten in de bioscoop
• 85% van de respondenten combineert bioscoopbezoek wel eens met andere
vrijetijdsactiviteiten. Hier zit dus een groot potentieel.
• 51% van de panelleden vindt dat de bioscoop faciliteiten hiervoor zelf moet aanbieden. Dit zijn
vaker mannen, laag opgeleiden en bezoekers van multiplexen.
• Faciliteiten gericht op het ontmoeten van mensen of het samenzijn met vrienden of familie
worden maarliefst door 84% van de panelleden (heel) belangrijk gevonden. Sociale motieven
blijken geen significante betekenis te hebben in klanttevredenheid, maar zijn wel belangrijke
voorspellers voor bioscoopbezoek. Dit laatste geldt voornamelijk voor frequente
bioscoopbezoekers.
• 81% van de panelleden vindt meer keuze in filmgenres (heel) belangrijk. Dit spreekt dus in het
voordeel van de multiplexen. Dit ‘freedom of choice’ motief is van sterk belang voor de
klanttevredenheid.
• Faciliteiten ter ontspanning (zoals een loungebar en sauna) en entertainment (zoals gaming),
zijn ook belangrijke motieven voor klanttevredenheid. Uit de resultaten blijkt dat er behoefte is
aan faciliteiten waarbij men kan ontspannen, maar toch samen met vrienden/familie kan zijn.
Voorkeur extra faciliteiten
• Winkelfaciliteiten, evenals een relax corner, zouden populaire extra faciliteiten zijn in de
bioscoop. Ook cabaret en muziekvoorstellingen krijgen een positief oordeel. Theater is wat
minder populair.
• Ideeën die panelleden zelf aandroegen voor extra faciliteiten waren onder andere: DvD‐shop,
(fastfood‐)restaurant, café en karaoke.
Aangeboden content
• Driekwart van de panelleden is tevreden over het aanbod van films in de Nederlandse
bioscopen. Mannen, alleenwonende en studenten en panelleden die van kunstzinnige films,
sciencefiction films en fantasyfilms houden, zijn vaker ontevreden.
• Kunstzinnige films en documentaires zouden meer bezocht worden als ze in de bioscoop zouden
draaien.
• ‘Andere’ content (dan films) blijkt vooral populair te zijn bij de incidentele bioscoopbezoeker. In
totaal is 42% van de panelleden geïnteresseerd in dergelijke andere content. Dit zou vooral
gelden voor muziekconcerten, sportevenementen en cabaret.

=======================
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Hoofdstuk IX – Meting 8: Prijsperceptie (april 2009)
IX.1

Inleiding

Hoofdvraag: ‘Wat is de mening van bioscoopbezoekers betreffende de prijzen van entreekaartjes en
consumpties bij bioscopen, de nieuwe 3D‐films, de economische crisis en kortingsacties?’ (n: 990)
In paragraaf 2.1 wordt allereerst de deskresearch rond toegangsprijzen van bioscopen
besproken. Paragraaf 2.2 bespreekt de gemiddelde entreeprijs, zoals de bioscoopbezoekers die
inschatten, en in paragraaf 2.3 zijn de resultaten te vinden van de zogenaamde ‘prijsmeter’ die is
uitgevoerd. Paragraaf 2.4 gaat in op de mogelijke vraagprijs voor 3D‐films en in 2.5 is het oordeel te zien
van de respondenten over de kortingsacties in bioscopen. Paragraaf 2.6 en 2.7 gaan respectievelijk in op
het meenemen van consumpties naar bioscopen en de economische crisis in relatie tot bioscoopbezoek.

IX.2

Resultaten

IX.2.1 Deskresearch: gemiddelde entreeprijzen
Deelvraag: ‘Wat zijn de gemiddelde entreeprijzen bij bioscopen?’ (n:990)
In de onderstaande grafiek is het gemiddelde verloop van de prijs van het bioscoopkaartje van
1998‐2008 weergegeven. Met uitzondering van 1999 en 2005 (de jaren waarin het bezoek is gedaald)
steeg de prijs van het bioscoopkaartje in Nederland ieder jaar.
Grafiek 78: gemiddelde prijs bioscoopkaartje 1998‐2008
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Grafiek 79: recette per bezoeker per land in 2007

In bovenstaande grafiek is de gemiddelde recette per bezoeker per land weergegeven.
Nederland staat, ongeacht de wijze van indexeren, in de middenmoot als het gaat om de gemiddelde
prijs van een bioscoopkaartje, vergeleken met andere West‐Europese landen.

IX.2.2 Inschatting bioscoopbezoekers gemiddelde entreeprijzen (n: 990)
Deelvraag: ‘Wat is de inschatting van de bioscoopbezoeker van de gemiddelde entreeprijs’?
In 2008 bedroeg de gemiddelde prijs van een bioscoopkaartje €7,02. De veronderstelde
gemiddelde prijs die de respondenten geven aan de entreekaartjes bedraagt €8,54. Slechts 19% van de
respondenten denkt dat de gemiddelde prijs van het entreekaartje onder de 8 euro ligt. Ruim de helft
van de respondenten (51,5%) denkt dat de gemiddelde prijs van het bioscoopkaartje 8 of 8,5 euro
bedraagt.

IX.2.3 De prijsgevoeligheidsmeter (n: 990)
Deelvraag: ‘Hoe beoordelen bioscoopbezoekers de prijzen van de bioscoopkaartjes?
Prijsonderzoek is zowel een van de belangrijkste als ook een van de moeilijkste onderdelen van
het marketingonderzoek. Hier hebben wij gekozen voor een prijsgevoeligheidsmeter, die werd
ontwikkeld door de Nederlande Stichting voor Statistiek (NSS).Voor het product of dienst wordt een
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prijsschaal ontworpen die loopt van de laagst mogelijke prijs tot en met de hoogst denkbare prijs. Aan
de hand van deze prijsrange moeten de panelleden van MoviePanel de volgende vier vragen
beantwoorden:
1. Bij welke prijs begint u het bioscoopkaartje goedkoop te vinden?
2. Bij welke prijs begint u het bioscoopkaartje duur te vinden?
3. Bij welke prijs begint u het bioscoopkaartje zo goedkoop te vinden dat er twijfels aan de
kwaliteit ontstaan? (Panelleden vinden het te goedkoop.)
4. Bij welke prijs begint u het bioscoopkaartje zo duur te vinden dat u niet meer bereid bent de
prijs voor het product te betalen? (Panelleden vinden het product te duur).
Hieronder zijn de gemiddelden beschreven van de prijsschaal:
•
•
•
•

De bioscoopbezoekers beginnen de prijs van het entreekaartje laag te vinden bij een bedrag van
€5,31.
De bioscoopbezoekers beginnen de prijs van het entreekaartje te laag te vinden bij een bedrag van
€3,06.
De bioscoopbezoekers beginnen de prijs van het entreekaartje hoog te vinden bij een bedrag van
€9,30.
De bioscoopbezoekers beginnen de prijs van het entreekaartje te hoog te vinden bij een bedrag
van €11,63.

Naast de prijsgevoeligheidsmeter is concreet nagegaan wat men van de prijzen van
entreekaartjes bij bioscopen vindt (zie grafiek onder). Gebleken is dat meer dan de helft van de
panelleden die aan het onderzoek hebben meegedaan de entreeprijzen te hoog vindt. Daarbij is het zo
dat bezoekers van bioscopen de prijzen van de entreekaartjes vaker te hoog vinden dan bezoekers van
filmtheaters. Vooral scholieren en studenten vinden de prijzen van de toegangskaartjes te hoog. Ook
vinden vrouwen de prijzen van entreekaartjes vaker te hoog dan mannen.
Grafiek 80: oordeel prijs entreekaartje bioscopen
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Voor 75% van de mensen die hebben aangegeven de prijzen van de entreekaartjes hoog te
vinden, is dit een reden om minder vaak naar de bioscoop te gaan (zie grafiek onder). Deze groep
bestaat vooral uit studenten en mensen die werkzaam zijn in loondienst. Kijken we naar de hele
doelpopulatie dan zegt ruim een derde door hoge prijzen minder vaak naar de bioscoop te gaan.
Grafiek 81: hoge entreeprijs reden voor lager bezoek?

Vervolgens is aan de panelleden gevraagd waarom zij denken dat de prijzen van de
entreekaarten zo duur zijn. Respondenten die ‘anders’ hebben geantwoord denken vaak dat het ligt aan
een combinatie van hoge kosten voor de exploitant. Hierbij worden kosten aangegeven als huisvesting,
inrichting, personeel, schoonmaak en de hoge productiekosten van de film.
Grafiek 82: mogelijke redenen hoge entreeprijs bioscopen
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IX.2.4 Extra betalen voor3D‐films? (n: 990)
Deelvraag: ‘Hoeveel zijn panelleden bereid extra te betalen voor 3D‐films in de bioscoop?’
Ongeveer een vijfde (19,2%) van de respondenten is sowieso niet bereid om extra geld te
betalen voor een bezoek aan een 3D‐film of zegt hier helemaal geen interesse in te hebben.
De respondenten zijn bereid gemiddeld €1,89 extra te betalen voor een entreekaartje voor een 3D‐film.
Wanneer hiervan de respondenten worden afgetrokken die niet bereid zijn extra geld te betalen,
bedraagt dit €2,34. Vrouwen zijn bereid zo’n 15 cent meer extra te betalen voor een 3D‐film dan
mannen.

IX.2.5 Beoordeling kortingsacties (n: 990)
Deelvraag: ‘Hoe beoordelen panelleden de kortingsacties?’
Uit het onderzoek komt naar voren dat de Albert Heijn Filmweken (2‐voor‐1 actie) veruit de
meest gebruikte kortingsactie is. De Albert Heijn Filmweken (2‐voor‐1 actie) trekt daarnaast de meeste
extra bezoekers. In onderstaande grafiek is in een oogopslag te zien welke kortingsacties het meeste
extra bezoek trekt:
Grafiek 83: toename bioscoopbezoek per kortingsactie
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Vervolgens is de vraag gesteld wat men in het algemeen van het aanbod van de kortingacties
vindt. De helft van alle ondervraagden zegt ontevreden te zijn over het aanbod. Dat men het aanbod
onvoldoende vindt, heeft vooral te maken met het feit dat niet alle bioscopen dezelfde
kortingsmogelijkheden bieden. Een veel genoemde kortingsmogelijkheid die respondenten missen is het
zogenoemde loyaliteitsvoordeel.

IX.2.6 Het meenemen van eigen consumpties (n: 990)
Deelvraag: ‘Hoeveel van de panelleden nemen wel eens eigen consumpties mee naar de bioscoop?’
Vrij schokkend is het om te horen dat tweederde van de ondervraagde panelleden wel eens
eigen consumpties meeneemt naar de bioscoop. Voornamelijk studenten nemen vaak eigen
consumpties mee naar de bioscoop.
Grafiek 84: meenemen eigen consumpties naar bioscopen

IX.2.7 De economische crisis (n: 990)
Deelvraag: ‘Is de economische crisis een reden om minder vaak naar de bioscoop te gaan?’
Uit onderstaande grafiek blijkt duidelijk dat de economische crisis (nog) geen reden is om
minder vaak naar de bioscoop te gaan. Het zou eventueel wel gelden voor lager opgeleiden (40,5%) en
scholieren (27%) want zij geven wel aan minder vaak naar de bioscoop te gaan dan voor de economische
crisis. Dit geldt tevens voor werklozen (42,3%) en huismannen en –vrouwen (39,5%).
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Grafiek 85: invloed economische crisis op bioscoopbezoek
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IX.3

Conclusies

Deskresearch: gemiddelde entreeprijzen
• Met uitzondering van 1999 en 2005 (de jaren waarin het bezoek is gedaald) steeg de prijs van
het bioscoopkaartje in Nederland ieder jaar.
• Nederland staat, ongeacht de wijze van indexeren, in de middenmoot als het gaat om de
gemiddelde prijs van een bioscoopkaartje, vergeleken met andere West‐Europese landen.
Inschatting bioscoopbezoekers gemiddelde entreeprijzen
• In 2008 bedroeg de gemiddelde prijs van een bioscoopkaartje €7,02.
• De veronderstelde gemiddelde prijs die de respondenten geven aan de entreekaartjes bedraagt
€8,54. Slechts 19% van de respondenten denkt dat de gemiddelde prijs van het entreekaartje
onder de 8 euro ligt.
• Ruim de helft van de respondenten (51,5%) denkt dat de gemiddelde prijs van het
bioscoopkaartje 8 of 8,5 euro bedraagt.
De prijsgevoeligheidsmeter
• De bioscoopbezoekers beginnen de prijs van het entreekaartje laag te vinden bij een bedrag van
€5,31.
• De bioscoopbezoekers beginnen de prijs van het entreekaartje te laag te vinden bij een bedrag
van €3,06.
• De bioscoopbezoekers beginnen de prijs van het entreekaartje hoog te vinden bij een bedrag
van €9,30.
• De bioscoopbezoekers beginnen de prijs van het entreekaartje te hoog te vinden bij een bedrag
van €11,63.
Extra betalen voor3D‐films?
• Ongeveer een vijfde (19,2%) van de respondenten is sowieso niet bereid om extra geld te
betalen voor een bezoek aan een 3D‐film of zegt hier helemaal geen interesse voor te hebben.
• De respondenten zijn bereid gemiddeld €1,89 extra te betalen voor een entreekaartje voor een
3D‐film.
• Wanneer hiervan de respondenten worden afgetrokken die niet bereid zijn extra geld te
betalen, bedraagt dit €2,34.
Beoordeling kortingsacties
• Albert Heijn Filmweken (2‐voor‐1 actie) is veruit de meest gebruikte kortingsactie.
• De Albert Heijn Filmweken (2‐voor‐1 actie) trekt daarnaast de meeste extra bezoekers.
• De helft van alle ondervraagden zegt ontevreden te zijn over het aanbod. Dat men het aanbod
onvoldoende vindt, heeft vooral te maken met het feit dat niet alle bioscopen dezelfde
kortingsmogelijkheden bieden.
• Een veel genoemde kortingsmogelijkheid die respondenten missen is het zogenoemde
loyaliteitsvoordeel.
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Het meenemen van eigen consumpties
• 2/3 van de ondervraagde panelleden neemt wel eens eigen consumpties meeneemt naar de
bioscoop.
• Vooral studenten nemen vaak eigen consumpties mee naar de bioscoop.
De economische crisis
• De economische crisis (nog) geen reden is om minder vaak naar de bioscoop te gaan.
• Het zou eventueel wel gelden voor lager opgeleiden (40,5%) en scholieren (27%) want zij geven
wel aan minder vaak naar de bioscoop te gaan dan voor de economische crisis.
• Dit geldt tevens voor werklozen (42,3%) en huismannen en –vrouwen (39,5%).
Tot slot
• Bioscoopbezoekers tellen geen kortingsmogelijkheden mee, wat bij de werkelijke gemiddelde
prijs wel is gedaan.
• Bioscoopbezoekers worden afgeleid door hoge prijzen van consumpties die te koop zijn in
bioscopen.
• Respondenten geven soms wenselijke antwoorden in plaats van een eerlijk antwoord.

=======================
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1. Screenshots MoviePanel.nl
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2. Input SFO nieuwjaarsbijeenkomst NVB 2009
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3. Artikel Holland Film Nieuws (#86)
De belangrijkste onderzoeksresultaten van de Bioscoopmonitor in vogelvlucht
Bioscoopmonitor: bron voor Marketing Intelligence
Een bekend en veelvuldig gebruikte methode om bioscoopbezoekers te vragen naar hun ervaringen en
wensen, is het uitvoeren van een publieksonderzoek. Een minder bekende methode, maar sterk in
opkomst, is het verzamelen van gegevens via een eigen online onderzoekspanel. Stichting
Filmonderzoek heeft recentelijk een dergelijk panel opgezet: MoviePanel. In het kader van de
Bioscoopmonitor hebben reeds vijf onderzoeken plaatsgevonden. De meest interessante resultaten
worden in vogelvlucht met u besproken. De resultaten hebben betrekking op filmbeleving, mediagedrag
en (nieuwe) filmdistributiekanalen. De Bioscoopmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van de NVB en
NVF.
Door Dimitri Lahaut

Bezoekmotieven en marketing
Het eerste onderzoek dat is uitgevoerd voor de Bioscoopmonitor gaat over bezoekmotieven. Bezoekers
hebben allerlei motieven om de bioscoop te bezoeken. Voor de één is het bioscoopbezoek vooral
onderdeel van een avondje stappen, voor de ander is het een optimale filmbeleving of een manier om
aan de alledaagse werkelijkheid te kunnen ontsnappen. Combinaties van motieven zijn natuurlijk ook
mogelijk. Inzicht krijgen in bezoekmotieven is nuttig voor de film‐ en bioscoopbranche. Als bijvoorbeeld
blijkt dat een grote groep bioscoopbezoekers vooral gaat voor de optimale filmbeleving, is het
verstandig hier in het marketingbeleid rekening mee te houden. Reclame‐uitingen kunnen dan de
nadruk leggen op de optimale filmbelevenis. De Nationale Bioscoopbon doet dit al door expliciet te
vermelden: ‘Beleef het groots...’

Filmbeleving
De optimale filmbeleving is inderdaad voor veel bezoekers één van de belangrijkste motieven (65%).
Daarnaast is het bioscoopbezoek een manier van ontspannen en van uitgaan (ruim 50%). Het
interessante van dit onderzoek is dat ook niet‐bioscoopbezoekers aan bod komen (50% van de
Nederlandse bevolking bezoekt geen bioscoop). Hiermee proberen we te achterhalen wie deze mensen
zijn en waarom ze niet naar de bioscoop gaan. Veel niet‐bioscoopbezoekers hebben in het onderzoek
aangegeven dat de toegangskaarten te duur zijn (60%) en/of dat men er geen tijd voor heeft (43%). Ook
is er een grote groep die zegt voldoende te hebben aan films die op Dvd verschijnen of die op televisie
komen (± 66%). Kortom, de grootste uitdaging van de bioscoopindustrie is om deze groep mensen uit
hun luie stoel te krijgen.
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Kwaliteit
Kwaliteit hoort bij een optimale filmbeleving dus hebben we in het tweede onderzoek aan de
panelleden gevraagd de dienstverlening te beoordelen. De onderzoeksgegevens waren helder:
bioscoopbezoekers zijn het meest tevreden over de kwaliteit van het beeld en het geluid (80%). Dit is
goed nieuws, want hoge beeld– en geluidkwaliteit zijn cruciaal voor een optimale filmbeleving. De
verwachting van Stichting Filmonderzoek is dan ook dat digitale projectie de klanttevredenheid, wat dit
betreft, slechts in lichte mate zal laten toenemen. Ook was men erg te spreken over het
bioscooppersoneel. Het personeel is vriendelijk (eveneens 80%) en ziet er verzorgd uit (78%). Natuurlijk
zijn er ook wat kritiekpunten. Zo vinden best veel bioscoopbezoekers (32%) dat het onrustig kan zijn in
de zalen. Dit doet af aan de optimale filmbeleving, waar met veel moeite aan gewerkt is.

Mediatijdperk
We leven in een mediatijdperk. Steeds meer gezinnen beschikken over een computer met Internet.
Communicatie en PR zijn voortdurend aan verandering onderhevig, omdat de media steeds veranderen.
Blogs, wiki’s, podcasts en sociale networking websites zoals Hyves en Facebook hebben voor een
blijvende verandering in het medialandschap gezorgd. Dit brengt ook veranderingen voor de PR met zich
mee. Om de consument te kunnen bereiken met filmnieuws, filmtrailers en filmladders is onderzocht
wat de mediaconsumptie van bioscoopbezoekers is. We waren met name geïnteresseerd in de manier
waarop film‐ en bioscoopinformatie wordt verzameld. Niet zo heel verassend maar wel belangrijk
nieuws is dat Internet voorziet in een groot gedeelte van die informatiebehoefte. Zo volgt een groot
deel het filmnieuws via Internet (92%). Maar ook filmtrailers op Internet zijn erg populair onder
bioscoopbezoekers (87%). Websites met filmtrailers worden dan ook frequent bezocht. Natuurlijk
blijven andere media nog steeds een rol spelen. Zo is televisie vooral populair als het gaat om
internationale filmevenementen (55%) en voor filmtrailers (46%). Ongeveer de helft van alle
ondervraagden lezen wel eens filmnieuws en/of filmrecensies in dagbladen.

Filmrecensies
Over filmrecensies gesproken, filmrecensies hebben een redelijk grote invloed op de bereidheid om een
film in de bioscoop te gaan zien. Vooral frequente bioscoopbezoekers zijn gevoelig voor positieve
filmrecensies. Een kwart hiervan zegt namelijk ‘vaak’ beïnvloed te worden om de film in de bioscoop te
gaan zien.

Papieren filmagenda
Naast dat we in een mediatijdperk leven, leven we ook in een digitaal tijdperk. Ondanks dat zijn
papieren filmagenda’s nog redelijk geliefd bij het publiek. Driekwart van de panelleden kijkt namelijk
nog wel eens in een ‘papieren’ filmladder. Opvallend is dat een papieren filmagenda relatief vaker wordt
gelezen door bezoekers van conventionele bioscopen en bezoekers van filmtheaters dan door bezoekers
van multiplexen.
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Websites
We hebben zojuist vermeld dat Internet een belangrijk informatiekanaal vormt voor de panelleden. We
komen hier nog even op terug. Vooral websites van commerciële bioscopen worden frequentst bezocht
door panelleden. Bioscopen doen er dus goed aan de website(s) gemakkelijk vindbaar te maken. Uit
onderzoek is namelijk gebleken dat 81% van alle internetsurfers te kennen geeft dat zoeken via
zoekmachines de beste manier is om websites te vinden.
Filmdistributiekanalen
Het vijfde, en laatste themaonderzoek dat hier wordt behandeld, heeft betrekking op (nieuwe)
filmdistributiekanalen. Bioscopen vormen een belangrijke marketingtool voor de verkoop van films op
Dvd en Blu‐ray. Bijna de helft van alle ondervraagde panelleden zegt dat ze soms na het zien van een
film in de bioscoop overgaan tot de aanschaf van de film op Dvd of Blu‐ray (46%). Panelleden die zeggen
dit vaak te doen (16%) zijn voornamelijk mannen in de leeftijd tussen de 17 en 29 jaar (met als favoriete
genre in de bioscoop fantasie, avontuur, oorlog en science fiction.

Meer weten?
Dit waren de belangrijkste onderzoeksresultaten van de Bioscoopmonitor 2008/2009. Van elk
afzonderlijk onderzoek is een heldere PowerPoint rapportage gemaakt. Deze rapportages kunt u inzien
via de website van de NVB. Er volgen nog twee onderzoeken die gaan over prijsperceptie en over de
behoefte aan extra vrijetijdsactiviteiten in de bioscopen. Eind mei verschijnt er een eindrapportage met
de complete onderzoeksgegevens van alle metingen.
Dimitri Lahaut MSc. is onderzoeker en projectleider van Stichting Filmonderzoek
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4. Dia en banner MoviePanel49

49

De bovenstaande dia is, bij wijze van ledenwerving, enige tijd op het scherm vertoond in enkele bioscopen, voorafgaand aan
de filmvertoning. Onderstaande banner is op een standaard in de foyer of hal van enkele bioscopen geplaatst.
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5. Persbericht MoviePanel
PERSBERICHT
Onderzoekspanel speciaal voor de filmsector
25 februari 2009

Stichting Filmonderzoek heeft recentelijk een grootschalig onderzoekspanel voor de film‐ en
bioscoopindustrie opgezet. Leden van het panel worden maandelijks geënquêteerd over hun
filmconsumptie. De enquêtes hebben variërende, uiteenlopende thema’s en gaan in op
actuele kwesties. Inmiddels bestaat het MoviePanel uit zo’n 2.500 leden.
De onderzoeken geven antwoord op vragen als ‘welke invloed heeft de filmpiraterij op het
bioscoopbezoek’ en ‘hoe beoordelen leden het filmaanbod in Nederland?’ Stichting
Filmonderzoek zet MoviePanel in voor diverse opdrachtgevers uit de filmsector. Zo wordt via
het MoviePanel uitvoering gegeven aan de Bioscoopmonitor, waarbij tussentijds word
gerapporteerd aan de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) en de
Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF). Op deze wijze zal de filmsector beter
kunnen inspelen op de veranderende wensen en eisen van consumenten.
Stichting Filmonderzoek verricht, gevraagd en op eigen initiatief, onafhankelijk onderzoek naar
de Nederlandse en de internationale filmsector. De Stichting voert onderzoek uit om een
algemeen inzicht in de filmsector te geven, eventuele knelpunten in de branche zichtbaar te
maken en mogelijkheden voor te dragen iets aan deze knelpunten te doen.
MoviePanel is in korte tijd uitgegroeid tot een grootschalig online onderzoekspanel. De
hoeveelheid panelleden groeit sterk door. Het panel is voor iedereen in Nederland toegankelijk
en heeft een landelijke spreiding. Panelleden worden geworven via bioscopen, het Internet en
via advertenties.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over MoviePanel? Neem dan contact op met info@moviepanel.nl of
breng een bezoek aan onze website www.moviepanel.nl. Voor meer informatie over Stichting
Filmonderzoek verwijzen wij u naar de website www.filmonderzoek.nl. Einde bericht.
Noot voor de redactie: voor nadere inlichtingen: projectleider Stichting Filmonderzoek Dimitri
Lahaut, tel. 06‐18289215. E‐mailen kan ook: dimitri@filmonderzoek.nl
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6. Uitwerking open vragen meting 4 (mediagedrag)

Genoemde mediabronnen door panelleden
Opmerkingen
•

Google is onder ‘overige’ gezet, omdat we dit niet als een echte (filmgerichte)website
beschouwen, maar meer als een instrument.
Bij sommige dingen is er vanuit gegaan dat men de website bedoelde, zoals bij Uitburo.
De categorieën ‘gratis filmblad’ en ‘papieren filmagenda’ zijn gebruikt als dingen niet bij
naam zijn genoemd. Daarnaast zijn echter wel bijvoorbeeld de Preview en de Uitloper
apart genoemd, omdat die wel bij naam zijn genoemd. Let er dus op dat de categorieën
‘gratis filmblad’ en ‘papieren filmagenda’ standaard niet compleet zijn. Zo’n categorie is
ook ‘trailers’, waarbij bijvoorbeeld o.a. de trailerpagina van Apple bij naam werd
genoemd.
Zowel grote plaatselijke kranten, zoals het Brabants Dagblad, als de wat kleinere, zoals
De Postiljon, zijn hergedefinieerd tot ‘plaatselijke/wijk krant’.

•
•

•

Hergedefinieerd:
•
•
•
•
•
•
•

Videotheekkrant Æ gratis filmblad
Bioscoopflyer Æ papieren filmagenda
De Postiljon Æ Wijk/plaatselijke krant
Just Entertainment Æ justonline.nl
Cinevision Æ cinevision.nl
Movie 2 movie Æ movie2movie.nl
Moviecity Æ moviecity.nl

Websites
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

070.nl
12move.nl
aanvangstijd.nl
aicn.com
allmovie.com
apple.com/trailers
arcadebios.nl
arcaplex.nl
b9.nl
belbios.nl (ook via Hyves)
biosagenda.nl
bioscoop.nl
bioscoopatlantic.nl
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

bioscoopladder.nl
biosdrachten.nl
bioswolff.nl
bol.com
boxoffice.com
cinecenter.nl
cinecitta.nl
cinecity.com
cinema.nl
cinemacontext.nl
cinemec.nl
cinenews.be
cineramabios.nl
cinescope.nl
cinestar.nl
cineuropa.org
cinevision.nl
cineworld.nl
city‐ticket.nl
comingsoon.net
concordia.nl
cvfilm.nl
darkhorizons.com
defabriek.vanzuylen.org
destentor.nl
digg.be
dvd.nl
dvdbeaver.com
dvdforum.nl
dvd‐home.nl
dvd‐inf.be
empireonline.com
euroborg.nl
eurocinema.nl
euroscoop.be
euroscoop.nl
fangoria.com
filmfestivalrotterdam.nl
filmfocus.nl
filmhaarlem.nl
filmhuisleeuwarden.nl
filmkeuze.nl
filmkrant.nl
filmladder.nl
filmorama.nl
filmsalon.be
filmsites (algemeen)
filmtotaal.nl
filmvalley.nl
firstshowing.net
fok.nl
haagsfilmhuis.nl
hollywoodreporter.com
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67. hollywoud.nl
68. idfa.nl
69. ign.com
70. images.nu
71. imdb.com
72. imsdb.com
73. joblo.nl
74. jt.nl
75. justonline.nl
76. keeno.nl
77. killermovies.com
78. kinepolis.be
79. kriterion.nl
80. leeuwarderbioscopen.nl
81. louishartloopercomplex.nl
82. lovehkfilm.com
83. lumiere.nl
84. luxnijmegen.nl
85. luxorhoogeveen.nl
86. luxorreuver.nl
87. maastrichtnet.nl
88. merral.nl
89. metacritic.com
90. mgm.com
91. minervagroep.nl
92. movie2be.com
93. movie2movie.nl
94. movie‐alert.nl
95. moviecity.nl
96. moviecitynews.com
97. moviefone.com
98. moviefreak.hyves.nl
99. movieladder.nl
100. moviemachine.nl
101. moviemaker.nl
102. moviemeter.nl
103. movies.com
104. moviesblog.mtv.com
105. moviespecials.nl
106. movie‐stuff.nl
107. movieunlimited.nl
108. movieunlimitedbioscopen.nl
109. mrmovie.nl
110. mustsee.nl
111. net5.nl/specials
112. nu.nl/film
113. omroep.nl
114. onstage.nl
115. parool.nl
116. pathe.nl
117. plazafutura.nl
118. pokernews.nl
119. preview.nl
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120. rialtofilm.nl
121. rottentomatoes.com
122. roxytheater.nl
123. royal.nl
124. rtl4.nl
125. sceendaily.com
126. sidereel.com
127. sneak.nl
128. sneakpoint.nl
129. sneakpreview.nl
130. spawn.com
131. spitsnieuws.nl
132. springhaver.nl
133. stervideotheek.nl
134. superherohype.com
135. taketen.nl
136. telegraaf.nl
137. theateraandeparade.nl
138. thoogt.nl
139. toneelschuur.nl
140. totalfilm.com
141. trianon‐kijkhuis.nl
142. twitchfilm.net
143. uitburo.nl
144. uitloper.nl
145. upcomminghorromovies.com
146. utopolis.nl
147. veronicamagazine.nl
148. videoland.nl
149. vinden.nl
150. vk.nl
151. warnerbros.com
152. website(s) bioscoop algemeen
153. whatiwatch.net
154. wikipedia.org
155. yahoomovies.com
156. youtube.nl/com
157. zeenz.nl
158. ziggo.nl
159. zoem.tk

Tijdschriften
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Closer
De Weekkrant
Echo
Empire
Entertainment Weekly
Esta
Film Valley
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8.

Filmkrant

Gratis filmblad
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Algemeen
Pathé krant
Preview
Skrien
Stadsblad
Happinez
Heat
Hitkrant
HP/De Tijd
Jan
Lumiere magazine
Nieuwe Revu
NL10
NL20
NL30
Official Playstation Magazine
OK! Magazine
Oor
Opzij
Release
SFX

Tv gids
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Avrobode
KRO gids
Mikro gids
Televizier magazine
Tros Kompas
TVFilm
Vara gids
Veronica magazine
VPRO Gids

Kranten/dagbladen
1.

Krant (algemeen)

Gratis
2.
3.
4.

De Pers
Metro
Sp!ts
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Betaald
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

AD
De Telegraaf
De Volkskrant
Financieel dagblad
NRC
Nrc.next
Parool
Trouw

13. Plaatselijke/wijk krant

Tv
1.
2.
3.
4.

Film1
Films & Sterren
Tv algemeen
UPC

Overig
1.
2.

Advertenties
Bioscoopzuil

Bioscopen
3.
4.
5.
6.
7.

Algemeen / overig
JTBioscopen
Pathe
Rembrandt bioscopen
Wolff bioscopen

8.
9.
10.
11.

E‐mail
Folder (bioscoop)
google.com / internet in het algemeen
Kennissen/vrienden

Papieren filmagenda
12. Filmladder
13. Uitloper
14. Posters / advertenties
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

Restaurants
Stadsagenda
Teletekst
Trailer
Uitgaans bureau (diversen)
Videotheek

1. Websites
URL

Aantal keer genoemd in enquête

Imdb.com

193

Belbios.nl

101

Moviemeter.nl

69

Cinema.nl

60

Filmladder.nl

44

Filmfocus.nl

35

Biosagenda.nl

20

Nu.nl/film

14

Preview.nl

14

Bioscoop.nl

12

Apple.com/trailers

11

Filmtotaal.nl

10

Dvd.nl

4

Youtube.nl/com

4

Filmvalley.nl

3

Dvdforum.nl

2

Filmkrant.nl

2

Movie‐alert.nl

2

Whatiwatch.net

2

Parool.nl

1
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Uitloper.nl

1

Veronicamagazine.nl

1

2. Tijdschriften
Soort blad

Naam

Aantal keer genoemd

Gratis filmbladen

Preview

50

Overige

?

Filmkrant

7

Empire

6

Film Valley

24

Skrien

1

SFX

1

Veronica magazine

156

VPRO Gids

6

Tros Kompas

5

KRO gids

4

Televizier magazine

4

Vara gids

4

Avrobode

2

Mikro gids

2

TVFilm

2

NL30

6

Stadsbladen

5

De Weekkrant

3

Esta

2

Betaalde filmbladen

Tv gidsen

Overige bladen
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Nieuwe Revu

2

NL10

2

Echo

1

Entertainment Weekly

1

Happinez

1

Heat

1

Hitkrant

1

HP/De Tijd

1

Jan

1

Lumiere magazine

1

NL20

1

Official Playstation Magazine

1

OK! Magazine

1

Oor

1

Opzij

1

Release

1

Soort krant

Naam

Aantal keer genoemd

Krant (algemeen genoemd)

‐

25

Gratis

De Pers

5

Metro

41

Sp!ts

38

AD

26

De Telegraaf

20

3. Kranten/dagbladen

Betaald

107

De Volkskrant

41

Financieel dagblad

1

NRC

35

Nrc.next

9

Parool

7

Trouw

6

diverse

Ongeveer 40

Soort krant

Naam

Aantal keer genoemd

Papieren filmagenda

Filmladder

29

Uitloper

24

Overige

16

Teletekst

‐

4

Videotheek

‐

5

Plaatselijke/wijk krant

4. Overig
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