44%

25%

12%

Het nieuwe kijken
Word dirigent van
je eigen tv-wereld

Laptop

Na de tv het populairste kijkscherm.
Lekker mobiel, dus ideaal om in bed
een filmpje op te kijken.

Waar je maar wilt

Wachttijd
=kijktijd!

Beeld ●●●●●
Mobiel ●●●●
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Beeld ●●●●
Mobiel ●●●●●

Smartphone

Tv-kijken onderweg gebeurt
steeds meer. 20% van de mensen
kijkt weleens tv op zijn smartphone.*
Wachten wordt nog leuk

82%

Iedereen
zijn eigen
scherm, dus
geen ruzie meer over
de afstandsbediening

Een zakformaat tv: ideaal voor onderweg. Bijvoorbeeld in de trein
of als je ergens moet wachten.
Beeld ●●
Mobiel ●●●●●●●

onbeperkt films, programma’s en
series uit de Netflix-catalogus.
■ HBO (On Demand/Go): films,
documentaires en bekroonde series
als Game of thrones en True detective.
Kosten: €15,50 per maand.
■ Online videotheken: de digitale
variant van de ouderwetse videotheek.
iTunes, MovieMax, Pathé Thuis en
Videoland verhuren films tussen
€ 1,99 en € 4,99 per stuk.

Wat is video
on demand?

Beeld ●●●●●●●
Mobiel

De meeste tv-aanbieders hebben een
app waarmee je op je tablet tv kunt
kijken. Handig extra scherm!

■ Uitzending Gemist/RTL XL/
Kijk.nl: ideaal om alle programma’s
van de Publieke Omroep, RTL en de
SBS-zenders online terug te zien.
■ YouTube: een onuitputtelijke
verzameling van video’s, van zowel
amateurs als professionele makers.
Steeds meer programma’s worden
speciaal voor YouTube ontwikkeld.
Een serieuze aanbieder.
■ Netflix: kijk voor € 9,- per maand

Wanneer je maar wilt

Veel nieuwe tv’s hebben een
internetaansluiting. Zo heb je direct
toegang tot on-demand-diensten.

Tablet

Steeds meer mensen kijken on demand en
(online) videodiensten schieten als paddenstoelen uit de grond. De populairste aanbieders:
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64%

Populaire aanbieders

We kijken steeds minder
samen en praten steeds
meer over wat iedereen
heeft gezien
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Wat je maar wilt

Het nieuwe kijken
in cijfers

O

Hoe kijken mensen het liefst on demand?*

van de mensen
kijkt weleens
on demand*

Gratis?

Dat is het nieuwe kijken
helaas niet. De meeste
on-demand-diensten zijn
betaald. Bedrijven als Netflix
en HBO bieden maandelijkse
abonnementen aan, waarmee
je onbeperkt kunt kiezen uit
hun aanbod. Een andere optie
is pay-per-view. Dat houdt in
dat een programma, film of
serieaflevering los wordt
betaald. Uitzending Gemist
en YouTube zijn gratis, maar
zenden wel reclame uit.

Meer weten over het nieuwe kijken? In deze
Mikro Gids blikt trendwatcher Adjiedj Bakas
vooruit op de toekomst van televisie.

Letterlijk vertaald
betekent het ‘video
op aanvraag’.

En dat is ook precies wat video on
demand is. Met een paar drukken op
de knop is een film, serie of programma
te bekijken wanneer je dat wilt. Daarvoor
is wel een apparaat met internetverbinding nodig, zoals een smart-tv,
computer, tablet of smartphone.
Een andere optie is de interactieve
decoder van tv-aanbieders.

Zondagavond met z’n allen
op de bank naar Boer zoekt
Vrouw kijken?
Dat zullen veel mensen blijven doen.
Daarnaast gaat we steeds meer kijken
op momenten dat het ons uitkomt.
Vooral series en films zijn on demand
al erg populair. Geen reclames, en in het
geval van series een paar afleveringen
achterelkaar kijken. Lekker!

36%

van de
Nederlanders
kijkt weleens tv
op een tablet*

Dat
is pas
luxe!
* Bron: Mikro Gids-onderzoek naar
kijkgedrag van Nederlanders.

