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Voorwoord 

 
 

Het verschijnen van de Bioscoopmonitor 2008/2009, de eerste die door de Stichting 

Filmonderzoek was samengesteld, werd door ons als een historische gebeurtenis beschouwd. Voor 

het eerst in de lange reeks vanaf 1998 was er namelijk een bioscoopmonitor die op concrete, van 

marketingfunctionarissen van NVF- en NVB-leden afkomstige wensen was gebaseerd, en waarvan de 

resultaten van de diverse metingen afzonderlijk schriftelijk waren bekend gemaakt, resp. 

gepresenteerd. (Een presentatie vond plaats tijdens de Branchecontactdag op 20 april in Filmtheater 

Het Ketelhuis te Amsterdam.) In tegenstelling tot de bioscoopmonitors oude stijl, ging het dus steeds 

om actuele onderzoeksresultaten. 

 Een ander belangrijk verschil was, dat het bij de nieuwe Bioscoopmonitor niet meer om 

maandelijkse omnibusenquêtes ging, maar alleen op filmconsumptie gerichte, over het hele jaar 

verspreide publieks-, resp. bevolkingenquêtes, die voor elke afzonderlijke meting apart waren 

opgezet. Het werk voor de Bioscoopmonitor is voor de onderzoekers en de stagiaires van de 

Stichting Filmonderzoek dan ook een vrijwel onafgebroken reeks van bezigheden.   

 Terwijl er in het voorwoord tot de vorige bioscoopmonitor met bevrediging kon worden 

vastgesteld dat NVF en NVB opdracht voor de Bioscoopmonitor 2009/2010 hadden gegeven, kan er 

nu met nog meer voldoening worden gezegd dat onze opdrachtgevers de Bioscoopmonitor (en de 

evaluaties van de jaarlijkse 2-voor-1-acties) zo belangrijk voor de branche achten, dat zij een 

samenwerkingsovereenkomst voor drie jaar met de Stichting Filmonderzoek hebben gesloten, 

waarmee het leveren ervan veilig is gesteld.* Het bestuur van de stichting ziet dit als een belangrijke 

erkenning van haar betekenis voor de branche. 

 In het inleidende hoofdstuk in het rapport van de vorige Bioscoopmonitor is het doel ervan 

als volgt aangegeven: het verschaffen van inzicht in het Nederlandse bioscooppubliek door middel 

van beschrijvende statistiek en klantprofielen (blz. 10). Uit het feit dat het bij de nu zojuist 

gereedgekomen Bioscoopmonitor 2009/2010 niet meer alleen om het bioscooppubliek, maar mede 

om de filmconsumptie via andere media gaat, moge duidelijk zijn dat er voor deze bioscoopmonitor 

niet alleen publieksonderzoek, maar in meerdere mate ook bevolkingsonderzoek is toegepast. ** 

Hierbij is nu vooral te denken aan het kopen en huren van DVD's en het downloaden van speelfilms, 

waarbij steeds te onderscheiden is in het gedrag van bioscoopbezoekers enerzijds en dat van niet-

bioscoopbezoekers anderzijds. Kennis op dat gebied is vooral belangrijk in het licht van de steeds 

scherper wordende discussies over de windows. De resultaten van deze metingen voor de komende 

Bioscoopmonitor zullen dan ook nodig zijn bij een researchproject over windows, dat hopelijk 

binnenkort in Nederland, al dan niet als een onderdeel van een internationaal onderzoek, zal 

plaatsvinden. 

                                                             
* Zie Jaarverslag 2009 van de NVF en de NVB, blz. 26. 
 
** Voor een beknopte verhandeling over de voor- en nadelen van resp. publieks- en bevolkingsonderzoeken, en de 

daarop gebaseerde aanwendingsmogelijkheden, zie het rapport "2-voor-1 2009. Evaluatie van de 2-voor-1-actie 
2009 in de Nederlandse bioscopen en filmtheaters. Met speciale aandacht voor het verschil tussen het bezoek in 
bepaalde perioden. Een onderzoek in opdracht van de Ned. Ver. van Filmdistributeurs en de Ned. Ver. van 
Bioscoopexploitanten" (Stichting Filmonderzoek, Utrecht, feb. 2010, blz. 26-27).  
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 Het inhoudsoverzicht geeft een beeld van de variatie van de in het kader van deze 

bioscoopmonitor verrichte onderzoeken. De werkzaamheden voor de Bioscoopmonitor 2010/2011 

zijn inmiddels begonnen in de hoop en verwachting, opnieuw de belangstelling van de betrokkenen 

te trekken. 

 

dr. J.Ph. Wolff, 

voorzitter Stichting Filmonderzoek 

 
 

======================= 
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Hoofdstuk I   –   Inleiding 
 
 

De Bioscoopmonitor 2009/2010 bestaat uit zevental onderzoeken (ook wel ‘metingen’ 

genoemd). Het is van groot belang om te beseffen dat sommige metingen publieksonderzoeken zijn 

(=meting 6 en meting 7), en andere bevolkingsonderzoeken (=meting 1 t/m meting 5). Bij een 

publieksenquête worden er vragen gesteld aan groepen van personen die bijvoorbeeld een bepaald 

product kopen, of geacht worden, daarvoor in aanmerking te komen. Bij een bevolkingsenquête gaat 

het om het stellen van vragen aan een groep van personen die qua samenstelling representatief is 

voor het land (resp. voor een regio). Aan beide typen van enquêtering kleven voor- en nadelen (zie 

ook het rapport “2-voor-1 2009. Evaluatie van de 2-voor-1-actie 2009 in de Nederlandse bioscopen 

en filmtheaters, blz. 26-27).  

 

I.1 Onderzoeksdoelstelling en probleemstellingen   

 
De Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) en de Nederlandse Vereniging 

van Filmdistributeurs (NVF) wensen de filmconsumptie en het bioscoopbezoek van Nederlanders 

(12+) in kaart te brengen. Het gewenste inzicht richt zich primair op bereik, bezoekfrequentie, 

filmconsumptie (downloaden, kopen/huren van films), beoordeling van de dienstverlening, overige 

vrijetijdsbestedingen of mediagebruik en motivaties om wel/niet naar de bioscoop te gaan.  

Het doel van het onderzoek is kortom om inzicht te krijgen in hoe de inwoners van 

Nederland films consumeren. Deze doelstelling is vertaald naar de volgende meerledige 

probleemstelling: 

1. Wat is het bereik van Nederlandse bioscopen/filmtheaters en wat is de gemiddelde 
bezoekfrequentie van Nederlanders van 4 jaar en ouder in het eerste halfjaar van 2009? 
(bevolkingsonderzoek) 

2. Wat is het bereik van de Nederlandse bioscopen/filmtheaters en wat is de gemiddelde 
bezoekfrequentie van Nederlanders van 12 jaar en ouder in het derde kwartaal van 2009? 
(bevolkingsonderzoek) 

3. Wat was het gemiddelde bereik van de Nederlandse bioscopen/filmtheaters en wat is de 
bezoekfrequentie van Nederlanders van 12 en ouder in heel 2009? (bevolkingsonderzoek) 

4. Wat is de invloed van het downloaden van speelfilms op het consumeren van speelfilms via 
de betaalde distributiekanalen? (bevolkingsonderzoek) 

5. Wat is de prijsperceptie van Nederlanders ten aanzien van het bioscoopbezoek? 
(bevolkingsonderzoek) 

6. Hoe beoordelen klanten de Nationale Bioscoopbon? (publieksonderzoek) 
7. Hoe oriënteert de filmconsument zich, en welke factoren spelen een belangrijke rol in het 

maken van de uiteindelijke filmkeuze? (publieksonderzoek) 
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I.2 Onderzoeksopzet  

 
Metingen 1 t/m 5 zijn uitgevoerd met behulp van het online onderzoekspanel van 

toeleverancier Toluna1. Uit het online onderzoekspanel is een voor de Nederlandse internetpopulatie 

representatieve steekproef getrokken. De steekproef bestond gemiddeld uit 950-1.000 

respondenten. De resultaten zijn dus representatief voor heel Nederland. Om het wegen op 

hulpvariabelen te beperken zijn er quota’s ingesteld voor zowel leeftijd als woonprovincie. Voor het 

vaststellen van de quota’s zijn CBS gegevens gebruikt uit 2009. De onderstaande quota’s zijn 

gebruikt: 

 
Leeftijd:                
12-17 =              8.3%       (± 84 completes per onderzoek) 
18-23 =             8.6%       (± 86 „)  
24-29 =            8.4%       (± 84 „)    
30-39 =        15.3%     (± 153 „) 
40-54 =         26.4%     (± 264 „) 
55-64 =         15.1%     (± 151 „) 
65+ =          17.8%     (± 178 „) 
 
 
Woonprovincie:  
Groningen    3%  (± 40 completes per onderzoek) 
Friesland    4%  (± 40 „) 
Drenthe    3%  (± 30 „)  
Overijssel    7%  (± 70 „) 
Flevoland    2%  (± 20 „) 
Gelderland   12%  (± 120 „) 
Utrecht    7%  (± 70 „) 
Noord-Holland   16% (± 160 „) 
Zuid-Holland   21%  (± 210 „) 
Zeeland    2%  (± 20 „) 
Noord-Brabant  15% (150 „) 
Limburg  7% (70 „) 
  

Voor meting 6 en meting 7 is MoviePanel.nl ingezet. MoviePanel is een online 

onderzoekspanel speciaal ontwikkeld voor de film- en bioscoopindustrie. MoviePanel wordt beheerd 

door Stichting Filmonderzoek. Panelleden worden geworven via bioscopen door heel Nederland, 

maar ook via Internet en via advertenties. Potentiële panelleden dienen zich eerst online in te 

schrijven op MoviePanel.nl door middel van een uitgebreid registratieformulier. Hierdoor zijn allerlei 

achtergrondkenmerken van de panelleden beschikbaar voor de analyse (zoals leeftijd, opleiding, 

beroepsniveau et cetera). MoviePanel heeft inmiddels 3.500 leden. Wanneer een nieuw onderzoek 

beschikbaar komt op MoviePanel, wordt elk panellid via e-mail uitgenodigd om aan het onderzoek 

deel te nemen. Gemiddeld genomen hebben ongeveer 1.000 personen per deelonderzoek 

                                                             
1 Toluna is gespecialiseerd in het leveren van respondenten (completes). De database van Toluna met respondenten bevat 
ruim 400.000 personen. Iedereen kan deelnemen aan het onderzoekspanel van Toluna; men dient zich online in te 
schrijven en wordt vervolgens schriftelijk (via e-mail) benaderd om deel te nemen aan onderzoeken. Steekproeven zijn 
representatief voor de Nederlandse Internetpopulatie.  
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meegedaan. De ‘responsrate’ lag gemiddeld op 30% - 40%, wat uiteindelijk  geen slechte score is. De 

onderzoeken die gedaan worden via MoviePanel zijn representatief voor filmconsumenten en/of 

bioscoopbezoekers.  

In de rapportage worden vaak vergelijkingen gemaakt op basis van bezoekfrequentie, 

leeftijd, opleiding en geslacht. 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   –   Bereik en bezoekfrequentie. 

Meting 1: eerste halfjaar 2009 (Q1-Q2) (juli 2009) 

II.1 Inleiding 

 
Hoofdvraag:  Wat is het bereik van Nederlandse bioscopen en wat is de gemiddelde 
bezoekfrequentie van Nederlanders van 4 jaar en ouder in het eerste halfjaar van 2009 (januari 2009 
t/m juni 2009)? (n: 4.861) 
 
In de Bioscoopmonitor 2008/2009 werd het bereik2 en de bezoekfrequentie3 bepaald door één 
meting aan het eind van 2008. Metingen verspreid over het jaar geven echter een nauwkeuriger 
beeld, omdat respondenten op die manier minder snel de neiging hebben om hun bioscoopbezoek 
te onder- of overschatten. Voor deze Bioscoopmonitor is daarom gekozen voor drie metingen in het 
jaar. De eerste meting werd gedaan na de eerste twee kwartalen (Q1 en Q2), in juli 2009. De tweede 
meting werd na het derde kwartaal (Q3) gedaan en de derde meting vond plaats na het vierde 
kwartaal (Q4), aan het eind van 2009.  

In dit hoofdstuk wordt de eerste meting besproken, dus de meting na het eerste half jaar van 
2009. In de eerste paragraaf wordt het bereik van de Nederlandse bioscopen besproken en in de 
tweede paragraaf wordt de gemiddelde bezoekfrequentie van Nederlanders van 4 jaar en ouder 
behandeld. In beide paragrafen zijn de resultaten onderverdeeld per leeftijdsgroep, Nielsen-regio, 
opleiding, geslacht en huishoudtype.  

De onderzoeksresultaten zijn verkregen door de raadpleging van een onderzoekspanel die 
representatief is voor de Nederlandse bevolking. De leeftijdscategorie 4 t/m 11 jaar was echter sterk 
ondervertegenwoordigd, bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten van deze 
leeftijdscategorie moet hier rekening mee worden gehouden. 
 

II.2 Resultaten 

 
II.2.1 Bereik van de Nederlandse bioscopen in de eerste helft van 2009 
 
Deelvraag: Wat is het bereik van de Nederlandse bioscopen in de eerste helft van 2009? (n: 4.861) 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Bereik= percentage van de bevolking dat in een bepaalde periode minimaal één keer naar de bioscoop is geweest. Zie ook 
bijlage nr. 6: Notitie over het meten van bereik. 
3 Gemiddelde bezoekfrequentie= aantal bezoeken binnen een categorie gedeeld door bevolkingsomvang betreffende 
categorie. 
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Grafiek 1: Bereik per leeftijdscategorie 

 
 

 
Het gemiddelde bereik van de Nederlandse bioscopen in het eerste half jaar van 2009 was 52,6%. Dit 
wil zeggen dat 52,6% van de Nederlandse bevolking minstens 1 keer in de eerste helft van 2009 een 
bioscoop of filmtheater heeft bezocht. Het bereik was het hoogst onder 12 t/m 17 jarigen, namelijk 
85,8%. Het bereik was het laagst onder 65plussers, namelijk 25,8%. 

Er zijn weinig verschillen op te merken op het gebied van bereik tussen de verschillende 
Nielsen-regio’s. Het bereik was het hoogst in de regio Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (en 
randgemeentes), maar slechts 7% boven het gemiddelde. Voor de rest schommelden de regio’s 
enkele procenten boven of onder het gemiddelde. 

Op het gebied van opleiding bestaan echter wel grote verschillen. Zo was het bereik onder  
respondenten met een doctoraal of master diploma 73,6% en onder respondenten met een LBO, 
VBO of VMBO diploma 27,6%. Globaal kan er gezegd worden dat hoe hoger de opleiding, hoe hoger 
het bereik.  

Het bereik was het hoogst onder respondenten die bij (groot)ouders of familie wonen, 
namelijk 80%. Dit is logisch gezien het hoge bereik onder kinderen tussen de 12 en 17 jaar. Verder 
was het bereik hoog onder respondenten die samenwonen met vrienden in bijvoorbeeld 
studentenhuizen, namelijk 70,4%. Dit komt opnieuw overeen met het hoge bereik onder 18 tot 23 
jarigen en onder de hoger opgeleiden. Ook was het bereik onder gezinnen met kinderen 
bovengemiddeld (52,9%). Het bereik onder alleenstaanden was laag, slechts 42,6%. 

 
 
II.2.2 Bezoekfrequentie van Nederlanders (4+) in de eerste helft van 2009 
 
Deelvraag:  Wat is de gemiddelde bezoekfrequentie van Nederlanders van 4 jaar en ouder in de 
eerste helft van 2009? (n:4.804) 
 
De gemiddelde bezoekfrequentie in de eerste helft van 2009 was 0,7 keer.  
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Grafiek 2: Bezoekfrequentie Nederlanders (4+) per leeftijdscategorie 

 
 
De gemiddelde bezoekfrequentie was het hoogst onder 18 t/m 23 jarigen, namelijk 1,45 keer. De 
bioscoop werd het minst vaak bezocht door 65plussers, zij bezochten in het eerste half jaar van 2009 
de bioscoop slechts 0,41 keer. 
 De bezoekfrequentie was het hoogst in de Nielsen-regio met de drie grote steden en hun 
randgemeenten, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, namelijk 0,94 keer in het eerste half jaar van 
2009. In de andere regio’s werd net iets minder dan het gemiddelde - 0,7 keer - de bioscoop bezocht.  
 Het bereik was niet alleen het hoogst onder respondenten met een doctoraal of master 
diploma, ook werd de bioscoop het vaakst bezocht door deze groep, namelijk 1,36 keer in het eerste 
half jaar van 2009. Ook bovenbouw HAVO/VWO’ers en studenten gingen vaak naar de bioscoop, 
namelijk 0,87 keer. De respondenten met lagere opleidingen gingen beduidend minder vaak; deze 
cijfers liggen dan ook onder het gemiddelde. 
 Mannen bezochten de bioscoop gemiddeld 0,8 keer in het eerste half jaar van 2009. 
Vrouwen daarentegen 0,64 keer. Dus ondanks het grote bereik onder vrouwen, is de 
bezoekfrequentie onder mannen hoger dan vrouwen. 
 De bezoekfrequentie was het hoogst onder respondenten die bij hun (groot)ouders of 
familie wonen, namelijk 1,41 keer. Ook respondenten die samenwonen met vrienden of wonen in 
studentenhuizen gaan vaak naar de bioscoop, wel 1,29 keer in het eerste half jaar van 2009. De 
bezoekfrequentie onder alleenstaanden was gemiddeld (0,74 keer), terwijl het bereik onder deze 
groep laag was. Daarentegen was het bereik onder gezinnen met kinderen bovengemiddeld, maar 
deze gezinnen bezochten de bioscoop gemiddeld slechts 0,56 keer. Hierdoor kan gesteld worden dat 
veel gezinnen wel naar de bioscoop gaan, maar niet frequent. Bij alleenstaanden is er echter een 
kleine groep die vaak naar de bioscoop gaat. Zie onderstaande grafiek. 
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Grafiek 3: Bezoekfrequentie Nederlanders (12+), per huishoudtype 
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II.3 Conclusies 

 
Bereik van de Nederlandse bioscopen in de eerste helft van 2009 

 Het gemiddelde bereik van de Nederlandse bioscopen in de eerste helft van 2009 was 52,6%.  

 Het bereik was het hoogst onder jongeren en studenten en het laagst onder 65plussers. 

 Dit wordt weerspiegeld in het bereik per opleiding en huishoudtype; het bereik onder hoger 
opgeleiden was hoog, evenals bij respondenten die bij (groot)ouders wonen of in een 
studentenhuis.  

 Er is weinig verschil in bereik op het gebied van geslacht en woonregio. 
 

De gemiddelde bezoekfrequentie van Nederlanders (4+) in de eerste helft van 2009 

 De gemiddelde bezoekfrequentie in de eerste helft van 2009 was 0,7 keer.  

 De bezoekfrequentie was het hoogst onder jongeren en studenten en het laagst onder 
65plussers. 

 Hoger opgeleiden gaan vaker naar de bioscoop dan lager opgeleiden. 

 Mannen gaan iets vaker naar de bioscoop dan vrouwen. 

 De bezoekfrequentie is hoger in de grote steden en hun randgemeentes, dan in de rest van 
het land. 

 Respondenten die bij hun (groot)ouders wonen, of met vrienden in een (studenten)huis gaan 
vaker naar de bioscoop, dan alleenstaanden en gezinnen. Tevens kan gesteld worden, 
wanneer het bereik naast de bezoekfrequentie gelegd wordt, dat veel gezinnen wel naar de 
bioscoop gaan, maar incidenteel. Bij alleenstaanden is er echter een kleine groep die vaak 
naar de bioscoop gaat. 

 
Externe gegevens (bron: NVB/NVF) 

 Het bioscoopbezoek is in het 1e halfjaar van 2009 met 12,3%  gestegen t.o.v. het 1e halfjaar 

2008 (2009: 11.086.689 bezoekers / 2008 : 9.869.416 bezoekers).  

 De top 5 van films van het 1e halfjaar bestond uit : 

1. Angels & Demons: Het Bernini Mysterie (635.553 bezoekers) 

2. Slumdog Millionaire (502.204 bezoekers) 

3. Bolt (413.653 bezoekers) 

4. Yes Man (389.752 bezoekers) 

5. The Curious Case Of Benjamin Button (377.750 bezoekers 

 Het marktaandeel Nederlandse film is in het 1e halfjaar t.o.v. 2008 gedaald naar 10,1% (was 

14,6%) (2009 :  1.121.898 bezoekers / 2008 : 1.447.537 bezoekers). 

 

======================= 
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Hoofdstuk III   –   Bereik en bezoekfrequentie. 

Meting 2: derde kwartaal 2009 (Q3) (okt. 2009) 

III.1 Inleiding 

 
Hoofdvragen:   
 

1. Wat is het bereik van de Nederlandse bioscopen en wat is de gemiddelde bezoekfrequentie 
van Nederlanders van 12 jaar en ouder in het derde kwartaal van 2009 (juli 2009 t/m 
september 2009). 

2. Wat is het bereik van Nederlandse speelfilms in 2008?  
 
De tweede meting van 2009 (n: 900) werd gedaan in oktober 2009 en besloeg het derde kwartaal. 
Opnieuw worden in twee paragrafen het bereik van de Nederlandse bioscopen (inclusief 
filmtheaters) en de gemiddelde bezoekfrequentie van Nederlanders van 12 jaar en ouder behandeld. 
Daarnaast is in de deze meting ook gevraagd naar het bereik van Nederlandse speelfilms in 2008, de 
resultaten zijn in paragraaf 2.3 uiteengezet. In alle paragrafen zijn de resultaten onderverdeeld per 
leeftijdsgroep, woonprovincie, opleiding, geslacht en huishoudtype.  

De leeftijdscategorie 4 t/m 11 jaar bleek na de eerste meting onbetrouwbaar, vandaar dat 
deze leeftijdscategorie buiten beschouwing is gelaten. 
 

III.2 Resultaten 

 
III.2.1 Bereik van de Nederlandse bioscopen in het derde kwartaal van 2009 
 
Deelvraag: Wat was het bereik van de Nederlandse bioscopen in het derde kwartaal van 2009? (n: 
900) 
 

Grafiek 4: Bereik per leeftijdscategorie 
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Het gemiddelde bereik van de Nederlandse bioscopen in het derde kwartaal van 2009 was 47,2%. 
Het bereik was het hoogst onder 12 t/m 23 jarigen, namelijk 77%. Het bereik was het laagst onder 
65plussers, namelijk 22,3%. 

In deze meting is een verdeling gemaakt per woonprovincie in plaats van Nielsen-regio 
omdat dit relevantere informatie oplevert voor de film- en bioscoopindustrie. Het bereik is het 
hoogst in Groningen, namelijk 62,5%. Ook in de provincies Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en 
Noord-Brabant is het bereik bovengemiddeld. In Drenthe is het bereik het laagst, namelijk 34,4%. 

Evenals het eerste half jaar van 2009 was het bereik in het derde kwartaal het hoogst onder 
hoogopgeleiden. Het bereik onder respondenten met een doctoraal of master diploma was 70,7%. 

Het bereik onder vrouwen (48,1%)was iets hoger dan onder mannen ( 44,5%). Het hoogst 
was het bereik onder respondenten die samen wonen met vrienden of wonen in studentenhuizen  
(80%). Verder was het bereik hoog onder respondenten die bij (groot)ouders of familie wonen, 
namelijk 79%. Ook het bereik onder gezinnen met kinderen was bovengemiddeld hoog (50,6%). Het 
bereik onder samenwonenden zonder kinderen was het laagst, namelijk 34,8%. 
 
 

III.2.2 Bezoekfrequentie van Nederlanders (12+) in het derde kwartaal van 2009 
 
Deelvraag:  Wat was de gemiddelde bezoekfrequentie van Nederlanders van 12 jaar en ouder in het 
derde kwartaal van 2009? (n:900) 
 
De gemiddelde bezoekfrequentie in het derde kwartaal van 2009 was 0,52 keer.  
 

Grafiek 5: Bezoekfrequentie Nederlanders (12+), per leeftijdscategorie 

 
 

 
De gemiddelde bezoekfrequentie in het derde kwartaal van 2009 was het hoogst onder 18 t/m 23 
jarigen, namelijk 0,96 keer. De bioscoop werd ook in deze periode het minst vaak bezocht door 
65plussers; zij bezochten in het derde kwartaal van 2009 de bioscoop slechts 0,24 keer. 
 De bezoekfrequentie was het hoogst in Noord-Holland (0,66 keer), kort daarop volgt 
Groningen, daar werd de bioscoop gemiddeld 0,63 keer bezocht. Ook in Noord-Brabant en 
Gelderland was de bezoekfrequentie hoog (resp. 0,61 en 0,53 keer). In andere provincies lag de 
bezoekfrequentie onder het gemiddelde, deze was het laagst in Friesland (0,33 keer). 
 Hoogopgeleiden bezochten de bioscoop in het derde kwartaal het vaakst, namelijk 0,91 keer. 
Een opvallend feit is de iets lagere bezoekfrequentie van respondenten met een bachelor diploma 
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(HBO/WO) ten opzichte van zowel de respondenten met een doctoraal of master diploma, als de 
respondenten met een HAVO/VWO diploma. Beide laatstgenoemde opleidingscategorieën hebben 
een hogere bezoekfrequentie dan de bachelorstudenten. Hetzelfde speelde zich af in het eerste half 
jaar van 2009 en ook de bereikpercentages laten hetzelfde verschijnsel zien. 
 

Grafiek 6: Bezoekfrequentie Nederlanders (12+) per opleidingsniveau 

 
  
 
Het verschil in bezoekfrequentie tussen mannen en vrouwen is in het derde kwartaal van 2009 te 
verwaarlozen. De verschillen in huishoudtype zijn echter wel opvallend, maar laten dezelfde trend 
zien als in het eerste half jaar van 2009: de bezoekfrequentie was het hoogst onder respondenten 
die bij hun (groot)ouders of familie wonen, namelijk 1,05 keer. Ook respondenten die samen wonen 
met vrienden of wonen in studentenhuizen gaan vaak naar de bioscoop, wel 1,03 keer in het eerste 
half jaar van 2009.  
 
 

III.2.3 Bereik Nederlandse speelfilm in 2008 
 
Deelvraag: Wat was het bereik van Nederlandse speelfilms in 2008? (n:900) 
 
Bij het uitzetten van deze meting is besloten aandacht te schenken aan het bereik van de 
Nederlandse speelfilm, omdat vanuit het Nederlandse Fonds voor de Film4 hier interesse voor is. In 
deze meting werd gevraagd naar hoe vaak men in 2008 een Nederlandse speelfilm heeft bezocht, 

                                                             
4 Het Nederlands Fonds voor de Film is een van de cultuurfondsen die de overheid in het leven heeft geroepen om culturele 
activiteiten te stimuleren. Het Fonds is 1993 ontstaan uit een fusie van het Productiefonds van de Nederlandse film en het 
Fonds voor de Nederlandse film (bron: website Filmfonds). 
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omdat dit in de Bioscoopmonitor 2008/2009 niet is gedaan. In meting 4, de meting na het vierde 
kwartaal van 2009 werd gevraagd naar hoe vaak men een Nederlandse speelfilm bezocht in 2009. 
Hieraan wordt aandacht besteed in hoofdstuk IV.  

De Nederlandse film deed het goed in 2008. Nederlandse films waren goed voor een 
marktaandeel van 17,7% (ruim 4 miljoen bezoeken), het hoogste van afgelopen decennium. In totaal 
gingen er dertig Nederlandse speelfilms in première. Vooral dankzij grote publiekstrekkers als ANUBIS 

& HET PAD DER 7 ZONDEN, OORLOGSWINTER, BRIDEFLIGHT en MOORDWIJVEN is het marktaandeel van de 
Nederlandse speelfilm in 2008 gestegen.5  
 

Grafiek 7: Bereik Nederlandse speelfilm, per leeftijdscategorie 

 
 

 
Het gemiddelde bereik van de Nederlandse speelfilm in 2008 was 35,9%. Dat betekent dat 35,9% van 
de Nederlandse bevolking in dat jaar tenminste 1 keer een Nederlandse speelfilm bezocht. Over het 
algemeen vertonen de cijfers over het bereik van de Nederlandse speelfilm hetzelfde patroon als de 
algemene cijfers over bereik. Zo was het bereik het hoogst onder 12 t/m 17 jarigen (63,5%) en het 
laagst onder 65plussers (21,5%). En was het bereik onder hoger opgeleiden hoger dan onder lager 
opgeleiden. Het hoogste bereik is onder HAVO/VWO bovenbouw en WO-propedeuse (55,2%). Het 
laagste bereik is onder LBO/VBO/VMBO (26%).  
 In het onderzoek naar het bereik van de Nederlandse speelfilm is ook gekeken naar type 
hoofdbezigheid van de respondenten. Deze cijfers geven aan dat het bereik van Nederlandse 
speelfilms het hoogst was onder studenten en schoolgaande respondenten (59,7%), wat aansluit bij 
het hoge bereik onder jongeren. Het laagste bereik van Nederlandse speelfilms was onder 
gepensioneerden, namelijk 21,6%. De verdeling per huishoudtype sluit hierbij aan; het bereik was 
het hoogst onder respondenten die bij (groot)ouders of familie wonen (59,8%) en onder 
respondenten die met vrienden of in een studentenhuis wonen (53,3%). Ook was het bereik onder 
gezinnen goed (40,5%), maar onder alleenstaanden, samenwonenden en alleenstaande ouders was 
het bereik onder het gemiddelde (resp. 29,4%, 27,7% en24,3%).  
 Tussen mannen en vrouwen bestaat opnieuw weinig verschil, het bereik onder vrouwen is 
iets hoger (37,3%) dan onder mannen (31,9%). Tot slot de verdeling per woonprovincie. De cijfers 
omtrent de verdeling per woonprovincie laten weinig uitschieters zien, het bereik van de 
Nederlandse speelfilm is over het hele land bijna gelijkmatig verdeeld. In de provincie Friesland is het 
bereik het hoogst, namelijk 42,4%. Ook in Groningen en Zeeland lag het bereik boven de 40%. In de 

                                                             
5 Bron: statistieken jaarboek NVB/NVF 
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provincie Limburg en Flevoland was het bereik het laagst (resp. 29,1% en 30%). Opvallend is dat het 
bereik in de provincie Noord-Holland laag is (33,1%), terwijl deze provincie normaliter in het bereik 
een uitschieter is.  
 

Grafiek 8: Bereik Nederlandse speelfilm in 2008, per woonprovincie 
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III.3 Conclusies 

 
 
Bereik van de Nederlandse bioscopen in het derde kwartaal van 2009 

 Het gemiddelde bereik van de Nederlandse bioscopen in het derde kwartaal van 2009 was 
47,2%.  

 Het bereik was het hoogst onder 12 t/m 23 jarigen en het bereik was het laagst onder 
65plussers. 

 Het bereik is het hoogst in Groningen. Ook in de provincies Gelderland, Utrecht, Noord-
Holland en Noord-Brabant is het bereik bovengemiddeld. In Drenthe is het bereik het laagst. 

 Het bereik was het hoogst onder hoogopgeleiden.  

 Het bereik onder vrouwen was iets meer dan mannen.  

 Het bereik onder respondenten die samen wonen met vrienden of wonen in 
studentenhuizen was het hoogst, direct gevolgd door respondenten die bij (groot)ouders of 
familie wonen.  

 
De gemiddelde bezoekfrequentie van Nederlanders (12+) in het derde kwartaal van 2009 

 De gemiddelde bezoekfrequentie in het derde kwartaal van 2009 was 0,52 keer.  

 De bezoekfrequentie was het hoogst onder 18 t/m 23 jarigen, het laagst onder 65plussers. 

 De bezoekfrequentie was het hoogst in Noord-Holland, kort daarop volgt Groningen. De 
bezoekfrequentie was het laagst in Friesland. 

 Hoogopgeleiden bezochten de bioscoop in het derde kwartaal het vaakst.  

 Het verschil in bezoekfrequentie tussen mannen en vrouwen is te verwaarlozen.  

 De bezoekfrequentie was het hoogst onder respondenten die bij hun (groot)ouders of 
familie wonen, direct gevolgd door respondenten die samen wonen met vrienden of wonen 
in studentenhuizen. 

 
Bereik van Nederlandse speelfilms in 2008 

 Het gemiddelde bereik van de Nederlandse speelfilm in 2008 was 35,9%. 

 Over het algemeen vertonen de cijfers over het bereik van de Nederlandse speelfilm 
hetzelfde patroon als de algemene cijfers over bereik. 

 Het bereik was het hoogst onder studenten en schoolgaande respondenten, wat aansluit bij 
het hoge bereik onder jongeren. Het laagste bereik van Nederlandse speelfilms was onder 
gepensioneerden.  

 De verdeling per huishoudtype sluit hierbij aan; het bereik was het hoogst onder 
respondenten die bij (groot)ouders of familie wonen en onder respondenten die met 
vrienden of in een studentenhuis wonen. 

 Tussen mannen en vrouwen bestaat weinig verschil.  

 De cijfers omtrent de verdeling per woonprovincie laten weinig uitschieters zien, het bereik 
van de Nederlandse speelfilm is over het hele land bijna gelijkmatig verdeeld.  

 

======================= 
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Hoofdstuk IV   –   Bereik en bezoekfrequentie in 2009. 

 Combinatie van meting 1, 2 en 4 (Q4) (jan. 2010). 
 
 

IV.1 Inleiding 

 
Hoofdvraag:  
 

1. Wat is het gemiddelde bereik van de Nederlandse bioscopen en wat is de bezoekfrequentie 
van Nederlanders van 12 en ouder in 2009 (het totaal van 3 metingen over 2009)  

2. Wat is het gemiddelde bereik van de Nederlandse speelfilm in 2009?  
 
Het overzicht van de gemiddelde bezoekfrequentie en het bereik van Nederlandse bioscopen en 
filmtheaters in 2009 is opgebouwd uit drie metingen. De eerste meting, besproken in Hoofdstuk II, is 
gedaan na het eerste half jaar van 2009. De tweede meting, besproken in Hoofdstuk III, is uitgevoerd 
na het derde kwartaal van 2009 en besloeg de periode juli t/m september. De derde meting is 
verricht aan het eind van het jaar en besloeg de periode oktober t/m december. Het gemiddelde van 
de resultaten uit deze metingen zijn gecombineerd tot een overzicht van het bereik en de 
bezoekfrequentie in 2009. Daarnaast is in de derde meting gevraagd naar het bezoek aan 
Nederlandse speelfilms in 2009.  

In paragraaf 2.1 wordt het gemiddelde bereik van de Nederlandse bioscopen (inclusief 
filmtheaters) in 2009 besproken. Paragraaf 2.2 behandelt de gemiddelde bezoekfrequentie van 
Nederlanders in 2009. In paragraaf 2.3 wordt het bereik van de Nederlandse speelfilm in 2009 
duidelijk. 
 

IV.2 Resultaten 

 
IV.2.1 Bereik van de Nederlandse bioscopen in 2009 
 
Deelvraag: Wat is het gemiddelde bereik van de Nederlandse bioscopen (inclusief filmtheaters) in 
2009? 
 
Het gemiddelde bereik van de Nederlandse bioscopen in 2009 was 55%. Dat betekent dat 55% van 
de Nederlandse bevolking tenminste één keer in 2009 naar een bioscoop of filmtheater is geweest. 
Zie onderstaande grafiek. 
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Grafiek 9: Gemiddelde bereik in 2009, per leeftijdscategorie 

 
 
Het bereik is het hoogst onder jongeren; 83% van de 12 t/m 17 jarigen en 79% van de 18 t/m 23. Het 
bereik is het laagst onder 65plussers, namelijk 25%. Zie bovenstaande grafiek. 
 

Grafiek 10: Verloop bereik over 2009 

 
 
Voor deze Bioscoopmonitor hebben we gebruik gemaakt van drie metingen verspreid over het hele 
jaar, zoals uitgelegd in de inleiding van dit hoofdstuk. Hierdoor kunnen de cijfers nauwkeuriger 
beredeneerd worden. Ook kunnen we het verloop van het bereik zien over het jaar 2009. In 
bovenstaande grafiek wordt duidelijk dat het bereik het hoogst was in het laatste kwartaal van 2009, 
namelijk 65%. Dat betekent dat 65% van de Nederlandse bevolking in het laatste kwartaal tenminste 
één keer naar de bioscoop is geweest. Deze cijfers sluiten aan bij de verwachting dat er in de 
zomerperiode (het derde kwartaal/Q3) minder bioscoopbezoek is dan in de kerstperiode (het vierde 
kwartaal/Q4). Zie bovenstaande grafiek. Opvallend is dat er ondanks de 2-voor-1 actie aan het eind 
van het derde kwartaal (Q3), een laag bereik is in dit kwartaal6. Een mogelijke verklaring is het lage 
bereik in de zomermaanden voorafgaand aan de actie. 
 
 
 
 

                                                             
6 Het actiebezoek was 1.657.000 bezoeken, 6,12% van het jaarbezoek (bron: Evaluatie 2-voor-1 2009, Stichting 
Filmonderzoek) 
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IV.2.2 Bezoekfrequentie Nederlanders (12+) in 2009 
 
Deelvraag: Wat is de gemiddelde bezoekfrequentie van Nederlanders van 12 jaar en ouder in 2009? 
 
In 2009 hebben ruim 27 miljoen bioscoopbezoeken plaatsgevonden. Ten opzichte van 2008 is dit een 
stijging van 15,2%.7 Nederlanders van 12 jaar en ouder bezochten een bioscoop of filmtheater in 
2009 gemiddeld 1,79 keer. De bezoekfrequentie was onder jongeren het hoogst. Jongeren gingen in 
2009 het vaakst per jaar naar de bioscoop. De 18 t/m 23 jarigen gingen het vaakst, namelijk 3,6 keer 
per jaar. 65plussers gingen het minst vaak, namelijk 0,89 keer per jaar.  
 

Grafiek 11: Bezoekfrequentie Nederlanders in 2009, per leeftijdscategorie 

 
 
Ondanks dat jongeren het vaakst per jaar naar de bioscoop gingen, werden de bioscopen 
voornamelijk bezocht door 40 tot 45 jarigen, de demografisch grootste groep van de bevolking.  In 
onderstaande grafiek is dat duidelijk zichtbaar. 
 

                                                             
7 Bron: NVF 
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Grafiek 12: Aantal bezoeken per leeftijdscategorie Nederlanders (12+) in 2009 (x 1000), ten opzichte van bevolkingsomvang 

 
 
Bezoekers van 40-54 jaar oud namen ruim 22% van het totale bioscoopbezoek voor hun rekening, 
dat is ook goed te zien in onderstaande grafiek. Ook is te zien dat bezoekers boven de 30 jaar meer 
dan de helft van het totale bioscoopbezoek voor hun rekening nemen.  Je kan dus zeggen dat bij de 
oudere, meer koopkrachtige leeftijdsgroepen potentieel vaker terugkerend bioscooppubliek zit, 
omdat ze een groot deel van het publiek uitmaken (want demografisch grote groep), maar 
aanzienlijk minder vaak per jaar de bioscoop bezoeken. Het feit dat wij niet uitkomen op 27 miljoen 
bioscoopbezoeken in 2009 komt doordat we in onze berekening niet de leeftijdgroep t/m 11 jaar 
hebben meegenomen.    
 

Grafiek 13: Percentages van het totale bioscoopbezoek per leeftijdscategorie 

 
  

In 2009 bezochten hoogopgeleiden de bioscoop het vaakst. De frequentie van respondenten met 
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bioscoop iets vaker dan vrouwen, namelijk 1,87 keer per jaar. De bezoekfrequentie van vrouwen was 
1,75 keer per jaar. Respondenten die met vrienden wonen en/of in een studentenhuis en 
respondenten die bij (groot)ouders of andere familie wonen bezochten de bioscoop het vaakst in 
2009 (resp. 3,59 en 3,55 keer per jaar). De bezoekfrequentie was het laagst onder samenwonenden 
zonder kinderen, namelijk 1,37 keer per jaar. In heel 2009 gingen alleenstaanden gemiddeld 1,9 keer 
per jaar naar de bioscoop. Dat is boven het gemiddelde van 1,79 per jaar. 

De bezoekfrequentie van Nederlanders verdeeld per hoofdbezigheid geeft hetzelfde beeld 
als voorgaande cijfers; de bezoekfrequentie van studenten en scholieren was het hoogst in 2009, 
namelijk 3,26. De meest koopkrachtige categorieën volgen daarna; zelfstandige ondernemers, 
respondenten die voor de overheid werken en respondenten in loondienst bezochten de bioscoop 
ook bovengemiddeld vaak (resp. 2,19, 2,13 en 2,01 keer per jaar). Minder koopkrachtige groepen, 
zoals werklozen, huisvrouwen, arbeidsongeschikten en gepensioneerden bezochten de bioscoop 
aanzienlijk minder vaak (resp. 1,41, 1,12, 0,99 en 0,88 keer per jaar).  
 

Grafiek 14: Bezoekfrequenties Europa in 2009 (Bron: Average per capaita - UNIC).  
Van enkele landen zijn geen gegevens beschikbaar 

 
 
Ten opzichte van Europa is de Nederlandse bezoekfrequentie aan de lage kant, namelijk onder het 
Europese gemiddelde van 2,1 keer per jaar in 2009.  
 

IV.2.3 Bereik Nederlandse speelfilm in 2009 
 
Deelvraag: Wat is het bereik van de Nederlandse speelfilm in 2009? (n:820) 
 
De Nederlandse film deed het in 2009 ook weer goed. Nederlandse films waren goed voor een 
marktaandeel van 17,37% (ruim 4,7 miljoen bezoeken). In totaal gingen er 37 Nederlandse speelfilms 
in première. De Nederlandse productie KOMT EEN VROUW BIJ DE DOKTER trok in 2009 meer dan 923.000 
bezoekers en staat met een omzet van ruim 7 miljoen euro op de derde plaats in de algemene Top 
10. Direct gevolgd door DE STORM, met 726.000 bezoekers en een omzet van ruim 4,6 miljoen euro, 
op de negende plaats.8  

Het gemiddelde bereik van de Nederlandse speelfilm was 32%. Oftewel, 32% van de 
Nederlanders heeft tenminste één keer in 2009 een Nederlandse speelfilm bezocht. Het bereik lag in 
2009 lager dan in 2008. Toen was het bereik namelijk 36%. Dit kan enerzijds verklaard worden door 

                                                             
8 Bron: NVF 
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steekproeffouten, en aan de andere kant door een eventuele verhoging van de gemiddelde 
bezoekfrequentie van bezoekers aan Nederlandse speelfilms.   
De leeftijdsgroep waaronder het bereik het hoogst was in 2009 zijn de 18 t/m 23 jarigen, namelijk 
46%, zie onderstaande grafiek. Dit grote bereik onder jongeren is te verklaren door het feit dat er 
veel Nederlandse kinder- en jeugdfilms goed bezocht zijn. Zo staan er in de top 10 best bezochte 
Nederlandse films zes jeugd- en kinderfilms, waarvan SINTERKLAAS EN DE VERDWENEN PAKJESBOOT en 
SPANGAS OP SURVIVAL (resp. plek 5 en 6) het beste bezocht zijn.9 

 
Grafiek 15: Bereik Nederlandse speelfilm in 2008 en 2009, per leeftijdscategorie 

 
 
De verdelingen per hoofdbezigheid, geslacht en woonprovincie laten dezelfde trend zien als de 
cijfers in 2008. Zo was het bereik onder studenten en scholieren hoog (44% van de respondenten), 
was het bereik onder vrouwen iets meer dan onder mannen (resp. 34% en 27%) en is het bereik van 
de Nederlandse speelfilm globaal gezien over het hele land gelijk.  
 Er zijn een paar uitzonderingen; zo was het bereik in Zeeland 3% meer dan in 2008, namelijk 
44% en was het bereik in Limburg zelfs 10% meer ten opzichte van 2008, namelijk 39%. Dit terwijl 
over het algemeen in elke provincie het bereik is gedaald. Dit zou te maken kunnen hebben met het 
succesvolle drama DE STORM, over de watersnoodramp in Zeeland, maar hier kan enkel naar gegist 
worden.  

Verder is er een opvallend verschil met 2008 als het over het huishoudtype van de 
respondenten gaat. Het hoogste bereik is onder alleenstaande ouders, namelijk 44%. Ten opzichte 
van 2008 is dit percentage bijna verdubbeld. Het bereik onder alleenstaande ouders is zelfs hoger 
dan het bereik onder studenten en jongeren (40%). Zie onderstaande grafiek.  

 

                                                             
9 Bron: NVF 
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Grafiek 16: Bereik Nederlandse speelfilm in 2008 en 2009, per huishoudtype. 
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IV.3 Conclusies 

 
 
Bereik van de Nederlandse bioscopen in 2009 

 Het gemiddelde bereik van de Nederlandse bioscopen in 2009 was 55%. 

 Het bereik onder jongeren was beduidend hoger dan het bereik onder ouderen. 

 Gezien over heel 2009, was het bereik het hoogst in het vierde kwartaal, namelijk 65%. 
 
Bezoekfrequentie van Nederlanders (12+) in 2009 

 De gemiddelde bezoekfrequentie van Nederlanders van 12 jaar en ouder was 1,79 keer. Ten 
opzichte van Europa ligt de Nederlandse bezoekfrequentie onder het gemiddelde van 2,1 
keer per jaar.  

 18 t/m 23 jarigen gaan het vaakst, namelijk 3,6 keer per jaar. 65plussers gingen het minst 
vaak, namelijk 0,89 keer per jaar. 

 De bioscopen werden echter voornamelijk bezocht door 40 tot 54 jarigen, de demografisch 
grootste groep van de bevolking; ongeveer 23% van het totale bioscoopbezoek komt voor 
rekening van deze leeftijdsgroep.  

 In 2009 bezochten hoogopgeleiden de bioscoop het vaakst. De frequentie van respondenten 
met een doctoraal of master diploma was het hoogst, wel 3,07 keer per jaar.  

 Mannen bezochten de bioscoop iets vaker dan vrouwen, namelijk 1,87 keer per jaar. De 
bezoekfrequentie van vrouwen was 1,75 keer per jaar.  

 Respondenten die met vrienden wonen en/of in een studentenhuis en respondenten die bij 
(groot)ouders of andere familie wonen bezochten de bioscoop het vaakst in 2009 (resp. 3,59 
en 3,55 keer per jaar). De bezoekfrequentie was het laagst onder samenwonenden zonder 
kinderen, namelijk 1,37 keer per jaar. 

 De bezoekfrequentie van studenten en scholieren was het hoogst in 2009, namelijk 3,26. 
Gepensioneerden bezochten de bioscoop het minst vaak, namelijk 0,88 keer per jaar. 

 
Bereik Nederlandse speelfilm in 2009 

 Het gemiddelde bereik van de Nederlandse speelfilm was 32%.  

 De leeftijdsgroep waaronder het bereik het hoogst was in 2009 zijn de 18 t/m 23 jarigen, 
namelijk 46%. 

 De verdelingen per hoofdbezigheid, geslacht en woonprovincie laten dezelfde trend zien als 
de cijfers in 2008. Zo was het bereik hoog onder studenten en scholieren, was het bereik 
onder vrouwen iets hoger dan onder mannen en is het bereik van de Nederlandse speelfilm 
globaal gezien over het hele land gelijk.  

 Er is een opvallend verschil met 2008 als het over het huishoudtype van de respondenten 
gaat. Ten opzichte van 2008 is dit percentage bijna verdubbeld.  
 

Externe gegevens (bron: NVB/NVF) 

 2009 was een recordjaar voor bioscopen, filmtheaters en arthouses voor zowel bezoekcijfers 
als de omzet aan de kassa. Voor het eerst in dertig jaar steeg het bezoek naar meer dan 27 
miljoen bezoekers.  

 In totaal werden er  27.229.874 bezoeken aan een bioscoop, filmtheater of arthouse 
afgelegd (2008: 23.637.827 bezoeken).  

 De filmhuizen en arthouses groeiden met 21% naar een bezoekersaantal van 1.789.186.  

 De boxoffice steeg naar een recordhoogte van 200.413.121 euro, een stijging van 21% ten 
opzichte van 2008 (€ 165.576.699).   

 De Nederlandse film heeft in 2009 een marktaandeel van 17,4% gerealiseerd (4,7 miljoen 
bezoeken).  
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 De film met het hoogst aantal bezoekers was het zesde deel van de Harry Potter-cyclus, 
HARRY POTTER AND THE HALFBLOOD PRINCE (1.359.000 bezoekers). 

 

======================= 
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Hoofdstuk V   –   Meting 3: Downloaden van speelfilms (december

 2009) 
 
 

V.1 Inleiding 

 
Hoofdvraag: Wat is de invloed van het downloaden van speelfilms op het consumeren van speelfilms 
via de betaalde distributiekanalen? (n:1.392) 
 
In 2009 publiceerde TNO het rapport Ups and downs. Economische en culturele gevolgen van file 
sharing voor muziek, film en games, waarin de invloed van digitalisering op de bedrijfstakken film, 
games en muziek centraal staat. In het rapport werd ingegaan op de economische effecten van file 
sharing (downloaden) op de Nederlandse welvaart. Meting 3 heeft hetzelfde uitgangspunt als het 
rapport van TNO, maar hierin werd toegespitst op de consumptie van speelfilms en de invloed van 
downloaden op de dvd-verkoop, dvd-verhuur en bioscoopbezoek. Ons onderzoek dient dan ook als 
aanvulling op Ups and Downs.  
 Deze meting bestaat uit een bevolkingsonderzoek. Het onderzoek is uitgezet in het online 
onderzoekspanel van toeleverancier Toluna en er werkten 1392 respondenten mee. De 
onderzoeksresultaten zijn representatief voor de Nederlandse internetpopulatie.  

In dit hoofdstuk zal allereerst het profiel behandeld worden van de downloader; ‘wie 
downloadt speelfilms en hoe wordt er gedownload?’ In paragraaf 2.2 wordt de motivatie van de 
downloader belicht. De invloed die downloaden heeft op het kopen en huren van speelfilms wordt in 
paragraaf 2.3 behandeld, en in paragraaf 2.4 staat tot slot de bekendheid van de consument met  
auteursrechten en regels omtrent het downloaden van speelfilms centraal. 
 

V.2 Resultaten 

 
V.2.1 Profiel van de downloader 
 
Deelvraag: Wie download en hoe wordt er gedownload? (n:1.392) 
 
In het TNO-rapport Ups and Downs: economische en culturele gevolgen van file sharing voor muziek, 
film en games (Delft, 2009) wordt gesteld dat 44% van de Nederlandse internetpopulatie ‘wel eens’ 
onbetaald downloadt. 13% hiervan betreft het downloaden van speelfilms. Zie onderstaande grafiek 
en tabel.  ‘De groep van onbetaald downloaders onderscheidt zich vooral van de gehele 
internetpopulatie door leeftijd; ze zijn jonger. Verder zijn onder downloaders mannen 
oververtegenwoordigd’, zo wordt gesteld in het rapport. 
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Dit leeftijdsaspect vindt weerklank in alle kenmerken van deze groep, zoals genrevoorkeur (zie 
onderstaande grafiek), bovengemiddelde internetkennis en gebruik en beschikbaarheid van en 
interesse voor geavanceerde apparatuur zoals mp3-spelers en spelcomputers. Vanzelfsprekend 
bestaat deze groep grotendeels uit scholieren en studenten. 
 

Grafiek 18: Favoriete filmgenres in de bioscoop (max.3) , per betaald en onbetaald downloader10 

 
 
In het TNO rapport Ups and Downs wordt aangegeven dat 13% van de Nederlanders wel eens een 
speelfilm download. In ons onderzoek is uitgewezen dat echter 22% van de respondenten heeft 
aangegeven op de één of andere manier speelfilms te hebben gedownload. Dit verschil is onder 
andere te verklaren door het ontbreken van de optie ‘online streaming’ bij de vraagstelling van TNO.  

Peer-to-Peer (P2P) is veruit de meest gebruikte techniek voor het onbetaald downloaden van 
speelfilms. Zie onderstaande grafiek. 

                                                             
10 Resultaten afkomstig uit eigen meting via Toluna. Hetzelfde geldt voor alle volgende grafieken. 
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Tabel 1: Downloadgedrag in percentages, per leeftijdsgroep. Cijfers 
afkomstig uit TNO rapport Ups and Downs 

Grafiek 17: Grafiekweergave percentages filmdownloaders, 
afkomstig uit Tabel 1.  
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Grafiek 19: Op welke manieren heeft u de afgelopen 12 maanden speelfilms gedownload? 

 
 
In onderstaande grafiek wordt duidelijk dat de ‘online streamer’ het vaakst naar de bioscoop gaat; 
26% van deze respondenten gaf aan 4 keer per jaar naar de bioscoop te gaan. De ‘P2P downloader’ 
gaat ook vaak naar de bioscoop; 19% gaf aan 4 keer per jaar naar de bioscoop te gaan. Maar ook de 
downloaders die op een andere manier dan P2P en streaming downloaden, gaan vaak naar de 
bioscoop. De ‘niet-downloader’ geeft vaker aan niet naar de bioscoop te gaan, namelijk 36%. Over 
het algemeen kan gezegd worden dat downloaders vaker naar de bioscoop gaan dan niet-
downloaders. 
 

Grafiek 20: bezoekfrequentie aan de bioscoop gekoppeld aan het type downloader of niet-downloader 
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V.2.2 Motivatie downloaden 
 
Deelvraag: Waarom downloaden consumenten speelfilms? (n:306 = 22% v.d. steekproef) 
 
Meer dan een kwart van de downloaders blijkt scholier of student. Dit is een weinig draagkrachtige 
leeftijdsgroep. Het rapport Downloadverbod zal industrie niet helpen van Stichting Copyright en 
Nieuwe Media (Utrecht, 2010) concludeert dan ook dat ‘het is gratis’ de meest genoemde reden is 
om te downloaden uit illegale bron. Daarnaast stelt het rapport dat 10% van de jongeren aangeeft 
dat het gemak en de snelheid van downloaden ten opzichte van winkelen een belangrijke factor voor 
hen is.  
 Aan de respondenten is gevraagd wat hij/zij belangrijk acht aan de mogelijkheid onbetaald 
speelfilms te kunnen downloaden. Alhoewel het niet een overwegende meerderheid betreft, lijkt 
men zich het meest te interesseren voor het ‘kosteloos kennismaken met nieuwe filmgenres’ (70%), 
‘nieuwe acteurs’ (64%) en met ‘nieuwe regisseurs’ (52%).  

  
Grafiek 21: Reden voor onbetaald downloaden 

 
 

 
V.2.3 Invloed van downloaden op kopen/huren van speelfilms 
 
Deelvraag: Welke invloed heeft het downloaden op het kopen en/of huren van speelfilms op 
dvd/blu-ray? (n:1.392) 
 
Om na te gaan of downloaders minder speelfilms kopen, is gevraagd naar hoe vaak men een 
speelfilm aanschaft. Hieruit bleek dat 75% van de downloaders ‘wel eens’ films voor zichzelf en/of 
voor anderen koopt, en 61% van de niet-downloaders. Zie onderstaande grafiek. 
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Grafiek 22: Het kopen van speelfilms 

 

Downloaders geven aan dat ze speelfilms te duur vinden; 63% zegt nooit films te kopen omdat ze te 
duur zijn, tegenover 51% van de respondenten die niet downloaden.  
 

Grafiek 23: Stelling: ik koop nooit films omdat ik ze te duur vindt. 

 
 
Ondanks dat koopt de downloader dus toch vaker een speelfilm dan de niet-downloader. Dit komt 
waarschijnlijk doordat downloaders in het algemeen meer interesse tonen in speelfilms, zoals ook 
werd geconcludeerd in het rapport van TNO.  
 
De meeste respondenten wachten met het kopen van een speelfilm totdat deze goedkoper is 
geworden dan direct na de release, namelijk 88% van de internetpopulatie.  
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Grafiek 24: Wanneer koopt u doorgaans een speelfilm? 

 
 
Een opmerkelijk gegeven is dat downloaders enigszins sneller een speelfilm op dvd kopen direct na 
de release, dan niet-downloaders. Frequentie bioscoopbezoekers – bezoekers die vier keer of vaker 
naar de bioscoop gaan per jaar – zijn sneller geneigd om speelfilms op dvd direct na de release te 
kopen, dan bezoekers die minder frequent naar de bioscoop gaan.  
 

Grafiek 25: Het huren van speelfilms 

 
 
In aansluiting op bovenstaande grafiek stelt het TNO-rapport Ups and Downs dat in tegenstelling tot 
een relatief stabiele filmvertonings- en verkoopmarkt de verhuurmarkt in de laatste jaren een 
duidelijke daling laat zien11. De meerderheid van de respondenten geeft aan geen films te huren in 
de videotheek, namelijk 67%. Downloaders huren echter vaker speelfilms dan niet-downloaders. Ook 
dit is te verklaren door het feit dat downloaders in het algemeen meer geïnteresseerd zijn in films.  
  
Op de vraag wat men zou willen betalen voor een speelfilm die niet uit onbetaalde bron is te 
downloaden, wordt gemiddeld de prijs €9,96 genoemd. Deze redelijke prijs voor een speelfilm wordt 
vrij realistisch ingeschat, aangezien de gemiddelde prijs voor een bioscoopfilm op dvd namelijk €9,50 

                                                             
11 vgl. Yearbook European Audiovisual Observatory, Film and home video, 2009 
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is12.  Dit conflicteert met de opvatting dat men liever downloadt omdat speelfilms te duur zijn. 
Waarschijnlijk hebben respondenten niet ingevuld wat een redelijke prijs is, maar met welke prijs ze 
bekend zijn uit (internet)winkels. Ook is het mogelijk dat respondenten niet goed op de hoogte zijn 
van de prijzen van speelfilms in de winkels. De respondenten gaven verder aan dat ze maximum 
€13,60 zouden willen uitgeven aan een speelfilm. 
 
50% van de downloaders zegt (zeer) waarschijnlijk de film te kopen wanneer deze niet te 
downloaden is uit onbetaalde bron. Indirect vormt dit dus een grote verliespost voor de 
filmindustrie. Echter, het onmogelijk maken van onbetaald downloaden lijkt geen invloed te hebben 
op meer of minder kopen. Ruim de helft van de downloaders geeft aan niets aan hun aankoopgedrag 
te veranderen als downloaden onmogelijk zou worden. Zie onderstaande grafiek. Bij bioscoopbezoek 
is dit extremer; 70 % van de downloaders zegt niets te veranderen aan hun bioscoopgedrag.  
 

Grafiek 26: Verandering in aankoopgedrag bij verbod op onbetaald downloaden 

 
 
Bovenstaande grafiek laat zien dat mensen niet alleen niets aan hun aankoopgedrag veranderen als 
onbetaald downloaden onmogelijk gemaakt zou worden, ook is er een aanzienlijk percentage dat 
aangeeft (veel) minder films te kopen. De verklaring hiervoor kan gezocht worden in de kennis die 
men krijgt van de markt door het onbetaald downloaden. De meeste consumenten zullen iets niet 
kopen als ze het niet kennen, ze zullen iets onbekends echter wel onbetaald downloaden. 
 
Ongeveer de helft van alle downloaders koopt geen speelfilms die men al gedownload heeft. De 
andere helft geeft vanzelfsprekend aan dat wel eens te doen. 29% van de respondenten zegt 1 à 2 
per jaar een speelfilm te kopen die men al gedownload had. Vooral (zeer) frequente 
bioscoopbezoekers kopen wel eens een speelfilm na het downloaden. Zie onderstaande grafiek.  
 

                                                             
12 Bron: NVPI 
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Grafiek 27: Komt het wel eens voor dat u een speelfilm die u heeft gedownload later alsnog koopt? 

 
 
Aan de mensen die aangegeven hebben nooit films te kopen na deze te hebben gedownload, is 
gevraagd waarom ze dit niet doen. Ruim de helft van de downloaders doet dit omdat dat men de 
prijs van dvd’s of blu-ray’s  te hoog vindt.  Zie onderstaande grafiek. 
 

Grafiek 28: Waarom koopt u geen speelfilms die u heeft gedownload? 

 
 
Ook is gevraagd aan de respondenten die aangegeven hebben wel films te kopen na deze te hebben 
gedownload, waarom ze deze film alsnog kopen. De reden om de speelfilm alsnog te kopen ligt niet 
zozeer aan de extra’s op een dvd of blu-ray of om alsnog de filmmakers te steunen, maar aan de 
kwaliteit, het vaker willen zien en het aanvullen van de eigen filmcollectie.  
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Grafiek 29: Meningen over het kopen/huren van een film na deze onbetaald gedownload te hebben. 

 
 
Het kopen van een speelfilm na het onbetaald downloaden wordt meer gedaan dan het huren van 
die onbetaald verkregen film of deze film in de bioscoop bekijken. De gedownloade films nog eens 
via VOD te bekijken wordt vrij weinig gedaan (dit komt omdat VOD nog niet wijdverspreid is in 
Nederland). Zie bovenstaande grafiek. 
 

Grafiek 30: Meningen over bioscoopbezoek en het daarna consumeren van speelfilms. 

 
 
Het zien van een aantrekkelijke film in de bioscoop is voor veel mensen aanleiding om hem te kopen 
op dvd/blu-ray, namelijk voor 64% van de respondenten. Daarnaast is het voor veel mensen ook een 
aanleiding om de speelfilm te downloaden via het internet, namelijk 65%. Zie bovenstaande grafiek. 
 
In het TNO-rapport wordt gewezen op het feit dat downloaden geen bedreiging hoeft te zijn voor het 
aankopen van fysieke dragers, omdat beide markten een andere vraag bedienen. De vraag is echter 
of downloaders niet nog meer gekocht zouden hebben wanneer downloaden uit onbetaalde bron 
onmogelijk is gemaakt. Uit het begin van deze paragraaf bleek namelijk dat de helft van alle 
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downloaders het waarschijnlijk achten een film te kopen tegen een redelijke prijs, als de 
mogelijkheid tot onbetaald downloaden niet meer zou bestaan.    
 
 

V.2.4 Bekendheid met auteursrechten en regels 
 
Deelvraag: Is de respondent bekend met de auteursrechten en regels omtrent downloaden van 
speelfilms? (n:1.392) 
 
Ondanks dat een derde van de downloaders aangeeft bekend te zijn met wat wel en niet mag, wordt 
er toch gedownload. Over het algemeen is er echter weinig bekendheid met auteursrechten. 

Downloaders geven minder dan niet-downloaders toe dat downloaden oneerlijk is ten 
opzichte van de filmmakers en hebben er daarom ook minder moeite mee om te downloaden. Het 
TNO-rapport Ups and Downs wijkt hier enigszins vanaf. Daarin wordt gesteld dat de respondenten 
het erover eens zijn dat er een negatieve uitwerking is op de artiesten. Zie onderstaande grafiek. 
 

Grafiek 31: meningen over auteursrechten m.b.t. onbetaald downloaden 
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V.3 Conclusies 

 
Profiel van de downloader 

 Downloaders zijn vooral jongeren, en mannen zijn oververtegenwoordigd.  

 Downloaders hebben interesse voor geavanceerde apparatuur (mp3-
spelers/spelcomputers), bovengemiddelde internetkennis en hun favoriete genres zijn 
komedie, thriller, avontuur. 

 Volgens TNO-rapport Ups and Downs download 13% van de Nederlandse internetpopulatie 
wel eens een speelfilm. In ons onderzoek kwamen we uit op 22%. 

 Peer-to-Peer (P2P) is veruit het meest populair voor het onbetaald downloaden van 
speelfilms.  

 
Motivatie downloaden 

 Downloaden is gratis, snel en gemakkelijk.  

 Er wordt vooral gedownload om kosteloos kennis te maken met nieuwe filmgenres, acteurs 
en regisseurs. 

 
Invloed van downloaden op kopen/huren van speelfilms  

 63% van de downloaders en 51% van niet-downloaders geven aan dat ze speelfilms te duur 
vinden. 

 De downloader koopt vaker een speelfilm dan de niet-downloader. 

 88% van de respondenten wacht met kopen van een speelfilm totdat deze goedkoper is 
geworden. 

 Men vindt €9,96 een redelijke prijs voor een speelfilm. Men zou maximaal €13,60 willen 
uitgeven. 

 Ruim de helft van de downloaders geeft aan niets aan hun aankoopgedrag te veranderen als 
downloaden onmogelijk zou worden. 

 Ongeveer de helft van alle downloaders koopt geen speelfilms die men al gedownload heeft. 

 Het kopen van een speelfilm na het onbetaald downloaden wordt meer gedaan dan het 
huren van die onbetaald verkregen film of deze film in de bioscoop bekijken. 

 Het zien van een aantrekkelijke film in de bioscoop is voor veel mensen aanleiding om hem 
te kopen op dvd/blu-ray, of om de speelfilm te downloaden via het internet. 

 Onbetaald downloaden lijkt op het eerste gezicht geen bedreiging te zijn voor de verkoop 
van dvd’s/blu-ray’s, omdat beide markten een andere vraag bedienen. De vraag is echter of 
downloaders niet nog meer gekocht zouden hebben wanneer downloaden uit onbetaalde 
bron onmogelijk zou zijn gemaakt, aangezien 50% van de downloaders zegt (zeer) 
waarschijnlijk de film te kopen wanneer deze niet te downloaden is uit onbetaalde bron. 

 
Bekendheid met auteursrechten en regels 

 Een derde van de downloaders geeft aan bekend te zijn met wat wel en niet mag. Onder 
niet-downloaders is iets minder bekendheid met de regels. 

 Downloaders geven minder dan niet-downloaders toe dat downloaden oneerlijk is ten 
opzichte van de filmmakers en hebben er daarom ook minder moeite mee om te 
downloaden. 

 
 

======================= 
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Hoofdstuk VI   –   Meting 5: Marktonderzoek naar de Nationale 

 Bioscoopbon (februari 2010)13 
 
 

VI.1 Inleiding 

 
Hoofdvraag: Hoe beoordeelt men de Nationale Bioscoopbon (NBB) als cadeau en hoe wordt de 
Nationale Bioscoopbon gebruikt?  (n:1.771) 
 
Het marktonderzoek naar de Nationale Bioscoopbon is uitgevoerd in samenwerking met Brenda 
Weisz Blanchetta, Marketing Manager Nationale Bioscoopbon bij de Nederlandse Vereniging van 
Bioscoopexploitanten (NVB). Het doel van dit onderzoek was een beter beeld te krijgen van de 
huidige klantengroep van de Nationale Bioscoopbon. ‘Wie geven bioscoopbonnen weg en wie krijgen 
bioscoopbonnen cadeau?’ ‘Waar worden de bonnen gekocht en met welke gelegenheid worden de 
bonnen gegeven?’ ‘Worden de klanten door de bon gestimuleerd vaker te gaan naar een bioscoop of 
filmtheater?’ Ook zijn er een aantal vragen gesteld aan respondenten die in de afgelopen 12 
maanden geen bon hebben gekocht of gekregen. 

Voor dit onderzoek is gekozen voor een gebruikersonderzoek. Dit houdt in dat in principe 
alleen personen zijn bevraagd die in de afgelopen 12 maanden een Nationale Bioscoopbon (NBB) 
hebben gekregen en/of weggegeven. De onderzoeksresultaten zijn hiermee slechts representatief 
voor de doelpopulatie, i.c. personen die afgelopen 12 maanden een NBB hebben gekregen en/of 
weggeven. De intentie in eerste instantie was om algemeen marktonderzoek te verrichten dat 
representatief is voor heel Nederland. Het probleem is echter dat de Nationale Bioscoopbon een 
beperkt marktaandeel heeft (ongeveer 1 op de 24 bioscoopbezoeken verloopt via een NBB) 
waardoor de steekproef zeer groot moest zijn (>5.000 respondenten) om representatieve resultaten 
te krijgen. Aangezien er per respondent betaald moet worden, is dit haast niet te bekostigen. Dus 
een algemeen inzicht in de markt kunnen we met een gebruikersonderzoek niet verkrijgen. Wel 
wordt met gebruikersonderzoek duidelijk wie de huidige doelgroep precies is, wat ze van de NBB 
vinden en wat hun motieven zijn. Door in te spelen op deze inzichten kunnen omzetdoelstellingen 
gerealiseerd worden. Een gebruikersonderzoek geeft kortom een algemeen beeld van de huidige 
klantengroep.  
 
Om het voorgaande te illustreren volgt op de volgende pagina een schematische weergave van de 
steekproefbeschrijving. 

                                                             
13 De resultaten uit deze meting zijn gebruikt voor het artikel ‘Bioscoopbon verjaardagscadeau bij uitstek’ van Brenda Weisz 
Blanchetta over de Nationale Bioscoopbon in Holland Film Nieuws # 94, juni 2010 (blz 39). 
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* 49% afkomstig van MoviePanel.nl 
** 50% afkomstig van MoviePanel.nl 
*** 48% afkomstig van MoviePanel.nl  
 

VI.2 Resultaten 

 
VI.2.1 Beoordeling Nationale Bioscoopbon door de weggevers 

 
Deelvraag: Hoe beoordelen weggevers de Nationale Bioscoopbon? (n:447) 
 
De Nationale Bioscoopbon wordt in onze steekproef het meest weggegeven door de respondenten 
in de leeftijdscategorieën 24 tot 29 jaar en 40 tot 54 jaar. De groep 65+ heeft in dit onderzoek het 
minst de NBB weggegeven. Zie onderstaande grafiek. In de steekproef zijn geen verschillen 
gevonden tussen mannen en vrouwen. Zoals de verwachting was, wordt de Nationale Bioscoopbon 
het meest weggegeven door frequente bioscoopbezoekers en het minst weggegeven door 
incidentele bioscoopbezoekers. 

De respondenten die in loondienst of bij de overheid werken geven in deze steekproef met 
een lichte meerderheid vaker een NBB weg. De respondenten zonder baan (werkloos en 
gepensioneerd) geven het minst vaak een NBB weg. 
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Grafiek 32: Profiel respondenten die een Nationale Bioscoopbon hebben weggegeven. 

 
 
 
Aan de respondenten werd gevraagd aan wie ze de Nationale Bioscoopbon hebben gegeven. Hieruit 
blijkt dat de bon het meest wordt weggegeven aan vrienden en/of kennissen; 65% van de 
respondenten geeft dit aan. Vooral de leeftijdsgroep tussen de 12 en 39 jaar zegt dit. Zodra collega’s 
zich aandienen en de familie zich uitbreidt (vanaf de leeftijd 30 à 40 jaar) wordt de bon meer aan 
deze groepen gegeven. Het geven van de bon aan de partner of echtgenoot is duidelijk veel minder 
in trek. Scholieren geven vooral bonnen aan elkaar (90%).  
 

Grafiek 33: Aanleiding weggeven Nationale Bioscoobon. 

 
 
De NBB wordt het meest gegeven met verjaardagen. Dat geldt voor alle leeftijdscategorieën. Ook 
wordt de bon vaak gegeven om te bedanken, zie bovenstaande grafiek. Dit geldt voor alle 
leeftijdscategorieën. De bon wordt vrijwel niet gegeven met Valentijnsdag en Vader- of Moederdag, 
dit hangt samen met het feit dat de bon weinig wordt gegeven aan de partner. Zoals in onderstaande 
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tabel duidelijk wordt, is de NBB het meest populair om te geven met verjaardagen aan 
vrienden/kennissen of collega’s.   
 
Tabel 2: Aan wie heeft u de Nationale Bioscoopbon gegeven en wat was de aanleiding? 

Aan wie heeft u de 
NBB gegeven en wat 
was de aanleiding?  

1e  2e  3e  

Familie Verjaardag (74%)  Om te bedanken (31%)  Sinterklaas  (18%)  

Vrienden / kennissen  Verjaardag (89%)  Om te bedanken (31%)  Sinterklaas (7%)  

Partner  Verjaardag (69%)  Om te bedanken (50%)  Sinterklaas (38%)  

Collega’s  Verjaardag (91%)  Om te bedanken (39%)  Sinterklaas (17%)  

 

Aan de respondenten is gevraagd hoe men bekend is geraakt met de NBB. Het merendeel van de 
respondenten heeft via de bioscoop kennis gemaakt met de bon (70% via het scherm en 61% in de 
foyer). Ook hoort een groot deel het via vrienden (64%). Frequentie bioscoopbezoekers hebben 
vooral via het bioscoopscherm van de bon gehoord (80%) en incidentele bezoekers horen het vooral 
via vrienden en/of familie (64%). In onderstaande grafiek zijn bovenstaande resultaten  verdeeld per 
incidentele en frequente bioscoopbezoeker. Incidentele bioscoopbezoeker horen eerder van de bon 
via vrienden en familie en frequente bezoekers maken, zoals te verwachten is, kennis met de bon via 
de bioscoop. 
 

Grafiek 34: Hoe kennis genomen van Nationale Bioscoopbon, verdeeld per bezoekfrequentie. 

 
 
 
Ook is gevraagd of men weet waar de bon te koop is. Allereerst is er een open vraag gesteld, zodat 
we weten welke verkoopkanalen men spontaan opnoemt. Hieruit bleek dat 87% van de gevers de 
bioscoop spontaan noemt als verkooppunt, 36% noemt het VVV-kantoor, 23% noemt platenzaken 
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waar dvd’s/cd’s/games te koop zijn, zoals de Free Record Shop en Van Leest, 20% noemt het 
postkantoor en 14% noemt boekhandels, zoals Primera, Bruna of AKO. Slechts 12% noemt het 
internet als verkooppunt , maar dit komt doordat de website www.nationalebioscoopbon.nl pas in 
2009 is opgestart. 

Vervolgens zijn de verschillende verkoopkanalen met name genoemd, waarna is gevraagd of 
men bekend was met deze verkooppunten (=‘geholpen bekendheid’). Vrijwel iedereen van de groep 
‘weggevers’ denkt dat de bon bij de bioscoop verkrijgbaar is (99%). Ook is een groot deel bekend met 
de beschikbaarheid van de NBB bij de VVV (85%) en het filmtheater (84%). Opvallend is dat een 
groot aantal respondenten bij geholpen bekendheid van bepaalde outlets denkt dat de bon daar te 
koop is, terwijl dat niet zo is (Bruna, Bol.com en Primera). 
  
Als gevraagd wordt waar men de bon heeft gekocht, geven veruit de meeste mensen aan de bon bij 
de bioscoop te kopen. Dit geldt zowel voor incidentele als frequente bioscoopbezoekers. 
 

Grafiek 35: Gebruikte verkooppunten, verdeeld per bezoekfrequentie 

 
 
Een groot deel van de respondenten geeft aan dat ze denken dat de bon in het filmtheater te koop is 
(84%), maar slechts een klein deel koopt de bon ook daadwerkelijk in het filmtheater, namelijk 
slechts 4%, zoals ook uit bovenstaande grafiek blijkt.  Qua leeftijd wordt er vrijwel hetzelfde gedacht 
over de verkooppunten van de bon. Zowel jong als oud koopt de bon bij de bioscoop. 
 
Weggevers kiezen voor de Bioscoopbon omdat ze het een leuk cadeau vinden (79%) en omdat het 
makkelijk is (43%). Zij zien naar de bioscoop gaan vooral als ‘ontspanning’ (63%) en als ‘een vorm van 
uitgaan’ (60%). Weggevers zien het geven van de Bioscoopbon dus als het cadeau doen van 
ontspanning en een avondje uit.  
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Grafiek 36: Voorkeur voor Nationale Bioscoopbon t.o.v. andere bonnen, per leeftijd. 

 
 
53% van de respondenten gaf de voorkeur aan de Nationale Bioscoopbon ten opzichte van andere 
bonnen om weg te geven. Vooral jongeren hebben voorkeur voor de NBB boven andere bonnen, 
zoals de VVV bon of Theaterbon. Daarnaast bleek vanzelfsprekend dat vooral frequente 
bioscoopbezoekers graag een Bioscoopbon weggeven (62%). Zie bovenstaande grafiek. 
 

Grafiek 37: Waarom voorkeur voor Nationale Bioscoopbon? 

 
 
Men heeft vooral de voorkeur voor de Nationale Bioscoopbon ten opzichte van andere bonnen, 
omdat de ontvanger van de bon een filmliefhebber is. Andere opvallende antwoorden die werden 
gegeven in de bijbehorende open vraag zijn onder andere: 

• ‘Bijna iedereen vindt een avondje uit naar de film wel leuk!’ 
• ‘De naam ‘Nationale Bioscoopbon’ komt het meest voor  en biedt vertrouwen.’ 
• ‘Als je geluk hebt, vragen ze jou ook nog mee!’ 

 
In een andere open vraag werd gevraagd naar hoe men op het idee was gekomen om een Nationale 
Bioscoopbon cadeau te geven. Een bloemlezing vertelt het volgende: 

Ongeveer 40% van de respondenten gaf aan op het idee te zijn gekomen doordat de ontvanger 
een filmliefhebber was, of een fervent bioscoopganger. Ongeveer 7% geeft aan op het idee te zijn 
gekomen doordat zij er zelf ooit een hebben gehad, of het lijkt hen leuk om er zelf een te krijgen. 
Ongeveer 5% geeft aan dat zij de NBB cadeau hebben gedaan op verzoek van de ontvanger. 
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Ongeveer 3% kwam op het idee omdat de ontvangers te weinig naar de bioscoop gingen en hen door 
middel van de NBB te stimuleren.  
 
Over de verkrijgbaarheid van de bon, oftewel: ‘zijn er voldoende verkooppunten van de NBB en 
hebben deze verkooppunten de bon op voorraad in gewenste coupures?’, wordt vrijwel niet 
geklaagd. 92% is tevreden over beide punten. 
 

VI.2.2 Beoordeling Nationale Bioscoopbon door ontvangers 
 
Deelvraag: Hoe beoordelen ontvangers de Nationale Bioscoopbonnen als cadeau? (n:556) 
 

Grafiek 38: Respondenten die een Nationale Bioscoopbon hebben ontvangen, per leeftijdsgroep 

 
 
In deze steekproef krijgen vooral scholieren (van 12 tot 17 jaar) een Bioscoopbon (48%). Frequentie 
bioscoopbezoekers krijgen vaker een Nationale Bioscoopbon dan incidentele bioscoopbezoekers. De 
bon wordt namelijk het meest gegeven als de ontvanger 4 à 8 keer per jaar naar de bioscoop gaat. 
Net als de weggevers, zien de ontvangers bioscoopbezoek vooral als ‘ontspanning’ en als ‘een vorm 
van uitgaan’.   
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Grafiek 39: Aanleiding krijgen Nationale Bioscoopbon 

 
 
De meeste respondenten kregen de Bioscoopbon met hun verjaardag (59%). Ook wordt de bon 
ontvangen om te bedanken (27%). Jongeren krijgen vaker een bon voor hun verjaardag dan ouderen, 
maar bij alle leeftijdsgroepen staat de verjaardag als gelegenheid om een Nationale Bioscoopbon te 
krijgen met stip op nummer één. Zie bovenstaande grafiek. 
 
Het grootste gedeelte van de respondenten geeft de bon daadwerkelijk uit, namelijk 85% van de 
respondenten. De overige 15% heeft de bon dus (nog) niet uitgegeven (=’vrijval’). 
 

Grafiek 40: Waarom de Nationale Bioscoopbon (nog) niet gebruikt? 

 
 
Deze groep respondenten zegt dit vooral te hebben gedaan omdat ze (nog) ‘geen tijd’ hebben gehad 
om naar de bioscoop te gaan, namelijk 54% van de respondenten. Opvallend is dat ook een 
aanzienlijk percentage is ‘vergeten de bon in bezit te hebben’ (24%). Zie bovenstaande grafiek. 
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De meeste mensen die met een Nationale Bioscoopbon naar de bioscoop zijn gegaan, gingen met 
hun partner/echtgenoot (42%). 29% ging met vrienden en/of kennissen, en 19% met familie 
(kinderen, ouders, etc.).  
 

Grafiek 41: Met wie bent u met de Nationale Bioscoopbon naar de bioscoop geweest? 

 
 
 
Bij meer dan de helft van alle bioscoopbezoekers met bon (57%) zou de begeleider niet zijn 
meegegaan zonder NBB. De incidentele bioscoopbezoeker zou relatief vaker niet zijn gegaan dan de 
frequenter bioscoopbezoeker. 15% geeft namelijk aan, zonder bon niet naar de bioscoop te zijn 
gegaan, en 20% weet het niet.     
 

Grafiek 42: Door welk aspect voelt de respondent zich gestimuleerd vaker te gaan naar de bioscoop? 
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61% van de respondenten die een NBB hebben ontvangen en naar de bioscoop zijn gegaan denken 
gestimuleerd te zijn om vaker te gaan. Het vaakst genoemd als positief aspect is ‘beter beeld en 
geluid dan thuis’ (47%). Zie bovenstaande grafiek. 
 
Een kleine meerderheid geeft aan liever de Bioscoopbon te krijgen dan andere bonnen (55%). Zij 
geven aan dat ze de NBB leuk vinden om te krijgen omdat ze toch al vaak naar de bioscoop gaan 
(59%).  
 
Gemiddeld geven bioscoopbezoekers ongeveer €2,50 per persoon uit aan het buffet.14 Geven 
bezoekers met een Nationale Bioscoopbon meer uit aan het buffet? 
 

Grafiek 43: Bedrag dat men meer uitgeeft aan het buffet, wanneer in bezit van een NBB, per bezoekfrequentie 

 
 
Een derde van de respondenten heeft geantwoord dat ze door de NBB geneigd zijn meer geld aan 
het buffet uit te geven. Een groot deel hiervan geeft 4 euro of meer extra uit aan het buffet dan men 
normaal zou doen (70%). Incidentele bioscoopbezoekers geven gemiddeld extra veel geld uit aan het 
buffet. Zie bovenstaande grafiek. Dit bedrag wordt niet per persoon extra uitgegeven, maar per 
‘bestelling’ aan het buffet.  

Voor veel mensen bestaat er een relatie tussen de hoogte van de bon en de mate waarin 
men extra geld uitgeeft aan het buffet. 57% geeft aan dat de hoogte van de bon een beetje invloed 
heeft op de besteding aan het buffet. 13% zegt dat dit een grote rol speelt. 
 
Verder is naar voren gekomen dat 92% van de ontvangers van de bon zijn laatste Nationale 
Bioscoopbon ingeleverd heeft in een gewone bioscoop of multiplex en 8% van de respondenten in 
een filmtheater, wat ongeveer overeenkomt met het marktaandeel van beide filmvertoners. Ook 
werd duidelijk dat van de begeleiders 28% een Nationale Bioscoopbon had, en dus ongeveer 72% 
betalende bezoeker is. Verder is het opzienbarend dat maar liefst 56% van de respondenten NIET 
wist dat de Nationale Bioscoopbon ook geldig is in filmtheaters. 

     
VI.2.3 Respondenten die geen Nat. Bioscoopbon hebben weggegeven of ontvangen 
 
Deelvraag: Hoe ziet de groep eruit die geen Nationale Bioscoopbon hebben weggeven of 
ontvangen? (n:768) 
 
Om inzicht te kunnen krijgen in hoe niet-gebruikers van de Nationale Bioscoopbon in aanraking 
komen met de bon, hebben we ook deze groep de vraag gesteld hoe ze van de bon hebben gehoord. 

                                                             
14 Een schatting van M. L. Wolff 
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Ook deze respondenten zijn afkomstig uit Toluna. Hieruit bleek dat ook binnen deze groep het 
merendeel van de respondenten via het bioscoopscherm in aanraking komt met de bon (55%). De 
percentages liggen echter gemiddeld wel lager dan bij de ontvangers/weggevers van de bon. 

Vrijwel iedereen denkt dat de bon bij de bioscoop verkrijgbaar is, namelijk 98%. Een groot 
deel gaat er van uit dat de bon ook bij de filmtheaters beschikbaar is, namelijk 79%. Ook hier valt 
weer op dat een deel van de respondenten in de veronderstelling zijn dat bonnen bij sommige 
outlets te koop zijn, terwijl dat helemaal niet zo is (Bruna, Bol.com en Primera).  

 
De bezoekmotieven van deze groep respondenten komen grotendeels overeen met de groep 
weggevers/ontvangers. Ook deze respondenten zien bioscoopbezoek vooral als ‘ontspanning’ (60%) 
en als ‘een vorm van uitgaan’ (58%). 
 

Grafiek 44: Spreekt de Nationale Bioscoopbon u aan? 

 
 
Alhoewel deze groep respondenten in de afgelopen 12 maanden geen bon hebben gekregen en/of 
ontvangen, spreekt de bon bij 68% wel aan, zoals uit bovenstaande grafiek blijkt. 
 
Op de open vraag ‘Waarom heeft u de afgelopen 12 maanden de Nationale Bioscoopbon niet cadeau 
gedaan? ‘ kwamen de volgende resultaten: 

• 15% heeft niet aan de NBB gedacht, of het is niet bij hen opgekomen. 
• 13% van de respondenten heeft iets anders gevonden of gegeven, of er werd iets anders 

gevraagd. 
• Bij 9% was er geen aanleiding of gelegenheid, of waren er geen geschikte personen (geen 

bioscoopgangers of filmliefhebbers). 
• 5% weet niet waar de NBB te koop is, of er is geen bioscoop in de buurt. 

 
En op de open vraag ‘Waarom spreekt de Nationale Bioscoopbon u niet aan?’ werden de volgende 
antwoorden gegeven:  

• 45% vindt de NBB geen leuk cadeau om te geven, vindt het niet origineel of onpersoonlijk. 
• 8% houdt zelf niet van films of kent geen mensen die van films of bioscoopbezoek houden. 
• 7% vindt dat de bon de gever verplicht om naar de bioscoop te gaan of dat de bon te beperkt 

is. 
• 5% neemt diegene dan liever mee naar de bioscoop, zonder bon. 

 
Twee opmerkingen vielen op bij laatstgenoemde open vraag. Eén respondent dacht dat de NBB in 
het weekend niet ingewisseld kon worden en een andere respondent vond de NBB ‘fantasieloos’, 
maar gaf de suggestie dat een bon per film wel een stuk persoonlijker zou zijn. 
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VI.3 Conclusies 

 
 
Respondenten die een Nationale Bioscoopbon hebben weggegeven 

 De Nationale Bioscoopbon wordt in deze steekproef het meest weggegeven door de 
respondenten in de leeftijdscategorieën 24 tot 29 jaar (32%) en 40 tot 54 jaar (34%). 

 De bon wordt het meest weggeven door mensen die in loondienst of bij de overheid werken 
en door frequentie bioscoopbezoekers. 

 De Bioscoopbon wordt het meest weggeven aan vrienden en/of kennissen (65%) 

 De bon wordt het meest gegeven met verjaardagen (78%). 

 87% noemt de bioscoop spontaan als verkooppunt..  

 Opvallend is dat een groot aantal respondenten bij geholpen bekendheid van bepaalde 
outlets denkt dat de bon daar te koop is, terwijl dat niet zo is (Bruna, Bol.com en Primera). 

 Het merendeel van de respondenten heeft via de bioscoop kennis gemaakt met de bon. 

 Een groot deel van de respondenten geeft aan dat ze denken dat de bon in het filmtheater te 
koop is (84%), maar slechts een klein deel koopt de bon ook daadwerkelijk in het filmtheater, 
namelijk slechts 4%. 

 Weggevers zien het geven van de Bioscoopbon als het cadeau doen van ontspanning en een 
avondje uit. 

 53% van de respondenten gaf de voorkeur aan de Nationale Bioscoopbon ten opzichte van 
andere bonnen om weg te geven. 

 De Nationale Bioscoopbon wordt vooral weggegeven omdat de ontvanger van de bon een 
filmliefhebber is (42%). 

 Over de verkrijgbaarheid van de bon wordt vrijwel niet geklaagd. 
 
Respondenten die een Nationale Bioscoopbon hebben ontvangen 

 Vooral scholieren (van 12 tot 17 jaar) krijgen een Bioscoopbon (48%). 

 Vooral frequente bioscoopbezoekers, studenten en werknemers krijgen een bon. 

 De meeste respondenten kregen de Bioscoopbon met hun verjaardag (59%). 

 Het merendeel van de respondenten is via het bioscoopscherm in aanraking gekomen met 
de bon, namelijk 67%, maar ook 65% hoorde het via vrienden. 

 Het grootste gedeelte van de respondenten geeft de bon daadwerkelijk uit, namelijk 85% 
van de respondenten. De overige 15% heeft de bon dus (nog) niet uitgegeven. 

 De reden hiervoor is vooral dat ze ‘(nog) geen tijd hebben gehad’ (54%). Opvallend is dat ook 
een aanzienlijk percentage is ‘vergeten de bon in bezit te hebben’ (24%). 

 D e meeste mensen die met een Nationale Bioscoopbon naar de bioscoop zijn gegaan, 
gingen met hun partner/echtgenoot (42%). 

 61% van de respondenten die een NBB hebben ontvangen en naar de bioscoop zijn gegaan 
denken gestimuleerd te zijn om vaker te gaan. 

 Een kleine meerderheid geeft aan liever de Bioscoopbon te krijgen dan andere bonnen 
(55%). Zij geven aan dat ze de NBB leuk vinden om te krijgen omdat ze toch al vaak naar de 
bioscoop gaan (59%).  

 Een derde van de respondenten heeft geantwoord dat ze door de NBB geneigd zijn meer 
geld aan het buffet uit te geven. Een groot deel hiervan geeft 4 euro of meer extra uit aan 
het buffet dan men normaal zou doen (70%).  

 Maar liefst 56% van de respondenten wist NIET dat de Nationale Bioscoopbon ook geldig is 
in filmtheaters. 
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Respondenten die geen Nationale Bioscoopbon hebben weggegeven of ontvangen 

 Ook binnen deze groep is het merendeel van de respondenten via het bioscoopscherm in 
aanraking gekomen met de bon (55%). De percentages liggen echter gemiddeld wel lager 
dan bij de ontvangers/weggevers van de bon. 

 De verkooppunten zijn op dezelfde manier bekend als bij de gevers en ontvangers. 

 Alhoewel deze respondenten in de afgelopen 12 maanden geen bon hebben gekregen en/of 
ontvangen, spreekt de bon bij 68% wel aan!  

 De reden waarom ze de bon niet hebben gekocht is omdat ze er niet aan hebben gedacht, er 
werd iets anders gevonden, ze kennen geen filmliefhebbers en ze weten niet waar de bon te 
koop is. 

 De reden waarom de bon niet aanspreekt is vooral dat ze de bon niet origineel en 
onpersoonlijk vinden. 

 

======================= 
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Hoofdstuk VII   –   Meting 6: Prijsperceptie (april 2010)15 
 
 

VII.1 Inleiding 

 
Hoofdvraag: Wat is de prijsperceptie van Nederlanders ten aanzien van het bioscoopbezoek?’ (n: 
966) 
 
In tijden van crisis passen consumenten hun uitgavenpatroon aan, waardoor vragen rijzen over de 
prijzen van producten. Ook de bioscoopbranche is nieuwsgierig naar wat bioscoopbezoekers vinden 
van de prijzen in de bioscoop. ‘Zijn de prijzen te hoog?’ ‘Heeft dit invloed op het gedrag van 
bioscoopbezoekers?’En ook in het licht van de recente stijging van het bioscoopbezoek is het 
interessant te onderzoeken wat de prijsperceptie is van de Nederlandse consument ten aanzien van 
het bioscoopbezoek. In dit hoofdstuk wordt stap voor stap uiteengezet hoe Nederlanders tegen 
bioscoopprijzen aankijken.  Er is gekozen voor een bevolkingsonderzoek via toeleverancier Toluna. 
De resultaten zijn dan ook representatief voor de Nederlandse internetpopulatie. 

Allereerst wordt behandeld hoe respondenten tegen bioscoopbezoek aankijken en welk 
soort bioscoop zij het vaakst bezoeken. In de tweede paragraaf wordt duidelijk wat de respondenten 
een redelijke prijs van een bioscoopkaartje vinden. Paragraaf 2.3 behandelt vervolgens het oordeel 
van de respondenten over de gemiddelde prijs van een bioscoopkaartje en in paragraaf 2.4 wordt 
ingegaan op de kortingsmogelijkheden in de bioscoop en de mening van de respondenten hierover. 
De prijsgevoeligheidsmeter komt in paragraaf 2.5 aan bod. In paragraaf 2.6 komen 
bioscoopbezoekers aan het woord over de prijzen van de consumpties in de bioscopen en in 
paragraaf 2.7 wordt de bereidheid tot het meer betalen voor een 3D film besproken. Tot slot wordt 
de mening van de respondenten over de prijs/kwaliteitverhouding van bioscopen uiteengezet. 
 

VII.2 Resultaten 

 
VII.2.1 Bezoekmotieven bioscoop/filmtheater 
 
Deelvraag: Wat zijn de bezoekmotieven van de respondenten? (n: 966) 

 
Verreweg de meeste respondenten bezoeken de gewone bioscoop of multiplex het vaakst, namelijk 
91%. 9% geeft aan, voornamelijk naar filmtheaters te gaan. Dit komt ongeveer overeen met het 
marktaandeel van de gewone bioscoop ten opzichte van de filmtheaters. De respondenten die 
meestal naar het filmtheater gaan, doen dit vooral om het ‘filmaanbod’ en de ‘sfeer’. De entreeprijs 
– in de meeste filmtheaters ligt deze lager dan in gewone bioscopen – komt op de derde plek. Er is 
een gering verschil in voorkeur tussen mannen en vrouwen; voor mannen is de sfeer iets belangrijker 
en voor vrouwen is het filmaanbod iets belangrijker. Zie onderstaande tabel.   
  
 

                                                             
15 Dit onderzoek is ook uitgevoerd in Bioscoopmonitor 2008/2009. Dit was een publieksonderzoek, aangezien er alleen 
bioscoopbezoekers werden bevraagd. Voor deze Bioscoopmonitor is echter een bevolkingsonderzoek gedaan, de 
bevindingen betreffen dan ook de resultaten afkomstig uit een steekproef van de Nederlandse internetpopulatie.  
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Tabel 3: Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om de voorkeur te geven aan een filmtheater/arthouse? Verdeel 100 
punten. (n: 72= 7,5%) 
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Man  29  38  16  12  13  5  3  3  

Vrouw 35  25  18  16  6  4  4  3  

Totaal  32  31  17  14  10  4  3  3  

 
 

VII.2.2 Gemiddelde prijs bioscoopkaartje 
 
Deelvraag: Wat was de gemiddelde prijs van een bioscoopkaartje in 2009? En wat is volgens de 
respondenten de gemiddelde prijs? (n: 966) 
 
In 2009 bedroeg de gemiddelde prijs van een bioscoopkaartje €7,36.16 Dit is echter de gemiddelde 
prijs inclusief alle kortingsacties, omdat voor de berekening van dit bedrag de totale recette van 
2009 gedeeld is door het totale bezoek in 2009. De respondenten veronderstellen dat de gemiddelde 
prijs €9,80 is. De respondenten hebben bij deze schatting echter waarschijnlijk geen rekening 
gehouden met de kortingsmogelijkheden. Niet-bioscoopbezoekers schatten de prijs iets hoger in dan 
de incidentele en frequentie bezoekers, namelijk €10,30. 55plussers schatten de prijs ook boven de  
€ 10; de jongere leeftijdscategorieën schatten de prijs echter realistischer in, namelijk € 8,80.  

 
VII.2.3 Oordeel prijs bioscoopkaartje 
 
Deelvraag: Wat is het oordeel van de respondenten over de prijs van een bioscoopkaartje? (n: 966) 
 
50% van de Nederlanders vindt de prijs van het bioscoopkaartje ‘redelijk/goed’, maar daarentegen 
vindt de overige helft het ‘hoog’. Slechts 1% vind de prijs van het bioscoopkaartje ‘laag’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
16 Bron: Maccsbox. Dit is berekend door €200.413.121 (recette 2009) te delen door 27.229.874 (bezoek 2009). 
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Grafiek 45: Oordeel bioscoopkaartje, per leeftijdscategorie. 

 
 
Jongeren vinden de prijs van het bioscoopkaartje eerder ‘hoog’ dan de oudere leeftijdsgroepen. Het 
verschil in het oordeel over de prijs van het bioscoopkaartje tussen de niet, incidentele en frequente 
bioscoopbezoeker is echter te verwaarlozen. Bezoekfrequentie speelt geen rol bij de mening over de 
hoogte van het bioscoopkaartje. Ook mannen en vrouwen verschillen niet van mening over de 
hoogte van het bioscoopkaartje. Tevens is er geen verschil te ontdekken tussen de verschillende 
provincies. In heel Nederland wordt kennelijk hetzelfde gedacht over de prijs van het 
bioscoopkaartje. Er bestaat ook geen verschil tussen bezoekers van voornamelijk filmtheaters of 
voornamelijk gewone bioscopen en multiplexen.  

Wel zijn er verschillen te ontdekken als bezoekmotieven gekoppeld worden aan het oordeel 
over het bioscoopkaartje; respondenten die het bioscoopbezoek als ‘cultuur’ beschouwen, vinden 
bovengemiddeld de prijs van het bioscoopkaartje ‘hoog’, namelijk 59%. De respondenten die 
bioscoopbezoek als een hobby zien, zijn daarentegen het meest tevreden over de prijs van het 
entreekaartje; 20% van hen vind de prijs ‘laag’ en 50% vind de prijs ‘redelijk/goed’.  

 
Grafiek 46: hoge entreeprijs reden voor minder bezoek? (gevraagd aan  
respondenten die aangegeven hebben de prijs hoog te vinden = 50%) 
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79% van de respondenten die aangegeven hebben dat ze de prijs van een bioscoopkaartje ‘hoog’ 
vinden, gaan minder vaak naar de bioscoop door de hoge prijs. De frequente bioscoopbezoeker geeft 
dit het minst vaak aan, namelijk 66%. Zie bovenstaande grafiek. 

Aan de mensen die aangegeven hebben dat ze de prijs van een bioscoopkaartje ‘hoog’ 
vinden, is ook gevraagd naar de mogelijke redenen voor deze hoge prijzen. De respondenten denken 
vooral dat dit komt door de hoge filmhuur en doordat bioscopen extra winst willen maken (beiden 
25%). Dit laatste is natuurlijk een onjuiste gedachte en kan niet gelden voor filmtheaters en 
filmhuizen. Ook de concurrentie van het downloaden en kopen van dvd’s is volgens de respondenten 
een reden voor de hoge prijzen (22%). Vooral jongeren denken dat het winstoogmerk van de 
bioscoop een reden is voor de hoge entreeprijzen. De oudere leeftijdsgroepen zien de komst van de 
euro eerder als reden voor de hoge entreeprijzen dan jongeren.   

 
 

VII.2.4 Kortingsmogelijkheden 
 
Deelvraag: Wat is het oordeel van de respondenten over de kortingsmogelijkheden? (n: 966) 
 

Grafiek 47: Mening aanbod kortingsmogelijkheden 

 
 
De meningen zijn verdeeld over het aanbod van de kortingsmogelijkheden. 53% van de 
respondenten is tevreden over de mogelijkheden, terwijl 48% de mogelijkheden onvoldoende vindt, 
zoals blijkt uit bovenstaande grafiek. Vooral de leeftijdsgroepen die buiten een kortingsmogelijkheid 
voor bepaalde doelgroepen vallen, zoals kinder- , scholieren-, studenten- en 65+ korting, geven aan 
ontevreden te zijn over het aanbod van de kortingsmogelijkheden. 18-23 jarigen zijn het meest 
tevreden, namelijk 67% en 30-54 jarigen zijn het minst tevreden, namelijk 47%. Op het gebied van 
geslacht is een duidelijk verschil te zien: vrouwen zijn eerder ontevreden over de 
kortingsmogelijkheden. 

Aan de respondenten die hebben aangegeven dat er onvoldoende kortingsmogelijkheden 
zijn (48% van de ondervraagden), hebben we gevraagd welke kortingsmogelijkheden men mist. Deze 
vraag is gesteld door middel van een open vraag.  

Het meest opvallende resultaat is dat veel mensen meer mogelijkheden willen voor 
ouderenkorting, namelijk 11%. Dit is opvallend, omdat deze kortingsmogelijkheid in de meeste 
bioscopen wel bestaat. Ook wordt er vaak gezegd dat er gewoonweg meer actiemogelijkheden moet 
komen (10%). Tevens geeft een groot gedeelte aan om kortingsacties af te schaffen en de entreeprijs 
te verlagen (6%). Hetzelfde deel geeft aan, meer kortingsdagen en uren te willen hebben, maar de 
respondenten spreken elkaar op dit punt veelal tegen. De één geeft aan juist korting te willen 
hebben op alle doordeweekse dagen of korting tijdens vakantiedagen en de ander wil juist ‘s avonds 
of in het weekend korting, wat natuurlijk niet realistisch is. Ook wordt er gevraagd om meer 
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mogelijkheden voor een rittenkaart of abonnement (5%) en wordt er vaak aangegeven dat het niet 
duidelijk is welke kortingen er zijn en dat dit duidelijker gecommuniceerd moet worden (5%). 

Het valt op dat veel mensen niet goed op de hoogte zijn van kortingsmogelijkheden, omdat 
veelal kortingen worden aanbevolen die al bestaan in de meeste bioscopen. Zo zeggen niet-
bioscoopbezoekers dat ze vooral meer ouderenkorting willen hebben en ook meer mogelijkheden 
tot rittenkaarten en abonnementen. Incidentele bioscoopbezoekers geven naast de ouderenkorting 
aan dat ze meer actiemogelijkheden willen zien en dat er beter over gecommuniceerd moet worden. 
Ook geeft deze groep aan dat er meer prijsvragen, bonnen en aanbiedingen beschikbaar zouden 
moeten zijn. Ook frequente bezoekers geven aan dat ze meer acties op prijs zouden stellen, maar 
hebben het daarnaast over vaste-klantenkorting, abonnementen en meer voordeeldagen.  

Enkele overige opvallende reacties zijn: korting op films die al langer draaien, of oudere films 
die opnieuw in de bioscoop draaien, een gratis consumptie bij je bioscoopkaartje, minima-korting en 
groepskorting (bijvoorbeeld bij kinderfeestjes). Ook werd vaak gezegd dat de respondent het fijn zou 
vinden als in elke bioscoop dezelfde acties gelden en werd er veel geklaagd over het feit dat men 
buiten de gangbare doelgroepenkorting valt (bijvoorbeeld alleenstaand, dus ze hebben niets aan een 
2-voor-1 actie, geen student en ook geen 65+, etc). 
  
Aan alle respondenten werden een aantal bestaande kortingsmogelijkheden voorgelegd, met de 
vraag of ze de betreffende kortingsmogelijkheid een reden vinden om vaker naar de bioscoop te 
gaan. Hieruit bleek dat de AH Filmweken actie (de 2-voor-1 actie) voor het grootste deel van de 
respondenten reden is om vaker naar de bioscoop te gaan, namelijk voor 46%. Ook acties van andere 
bedrijven (32%) en voordeeluren of dagen (33%) trekken veel mensen naar de bioscoop. 
Doelgroepenkorting is voor een kleine groep mensen reden om vaker naar de bioscoop te gaan. 
 

VII.2.5 De Prijsgevoeligheidsmeter17 
 
Deelvraag: Wat is de prijsgevoeligheid van de Nederlandse consument op het gebied van 
bioscoopbezoek? (n: 966) 
 
Om de prijsgevoeligheid van het Nederlandse publiek ten opzichte van bioscoopkaartjes te 
onderzoeken hebben we gebruik gemaakt van de prijsgevoeligheidsmeter, die ontwikkeld werd door 
de Nederlandse Stichting voor Statistiek (NSS). Met deze meter wordt duidelijk wat de prijsschaal is 
van de laagst mogelijke prijs tot en met de hoogst denkbare prijs. In Bioscoopmonitor 2008/2009 is 
ook gebruik gemaakt van deze prijsgevoeligheidsmeter, er zijn toen echter alleen bioscoopbezoekers 
ondervraagd (publieksonderzoek). In dit geval zijn behoren ook niet-bioscoopbezoekers tot de 
respondenten (bevolkingsonderzoek).  
 
Gemiddeld begint men een bioscoopkaartje goedkoop te vinden bij een prijs van €5,54. Bij een prijs 
van €3,47 begint men te twijfelen aan de kwaliteit van de bioscoop. De respondenten beginnen bij 
€11,00 het bioscoopkaartje te duur te vinden en bij €13,87 is men niet meer bereid een kaartje te 
betalen.  

De bedragen lagen bij het publieksonderzoek, dat voor de vorige Bioscoopmonitor werd 
gedaan, lager. Hier begonnen bijvoorbeeld de bioscoopbezoekers bij €9,30 de prijs van een 
entreekaartje te hoog te vinden. Er kan echter niet geconcludeerd worden dat de Nederlandse 
bevolking bereid is meer te betalen voor een bioscoopkaartje dan de bioscoopbezoekers. Er moet 
rekening gehouden worden met de tijd waarin beide onderzoeken zijn gedaan. Zo is het prijskaartje 
in 2009/2010 gestegen ten opzichte van 2008, vooral door de toename van duurdere bioscoopfilms, 
zoals 3D films als AVATAR en ALICE IN WONDERLAND, en daarmee ook de perceptie van de prijs van een 
bioscoopkaartje, zelfs voor mensen die niet (vaak) naar de bioscoop gaan.  
 

                                                             
17 Ontwikkeld door de Nederlandse Stichting voor Statistiek (NSS) 
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Over het algemeen kan gezegd worden dat hoe ouder de respondent is, hoe meer men bereid is te 
betalen voor een bioscoopkaartje. Hier bestaan enkele afwijkingen in, zoals bij de leeftijdsgroep 12 
tot en met 17 jaar: deze groep is bereid meer te betalen voor een kaartje. 

Een groot deel van de respondenten die bioscoopbezoek als cultuur zien vinden de prijs van 
het kaartje ‘hoog’. Dit sluit echter niet uit dat deze respondenten bereid zijn meer uit te geven aan 
een bioscoopkaartje. Vooral de in hun ogen minimum- en maximumprijs van een toegangskaartje ligt 
een stuk hoger dan het gemiddelde bedrag (resp. €4,28 en €17,17). Respondenten die 
bioscoopbezoek als een familie-uitje zien, vinden een bioscoopkaartje echter eerder te duur, 
namelijk €10,03. Ze zijn al bij €12,05 niet meer bereid een kaartje te betalen, terwijl het gemiddelde 
bijna €2,- hoger ligt. 

Respondenten die vaker naar een filmtheater gaan dan naar een gewone bioscoop of 
multiplex, zijn bereid meer te betalen voor een bioscoopkaartje dan gemiddeld. Het verschil is echter 
niet groot.  
 
 

VII.2.6 Prijzen van consumpties 
 
Deelvraag: Wat is het oordeel van de respondenten over de prijzen van de consumpties? (n: 843) 
 

Grafiek 48: Mening van bioscoopbezoekers over prijzen van consumpties 

 
 
Alleen aan de bioscoopbezoekers onder de respondenten is gevraagd naar hun mening over de 
prijzen van de consumpties die in de bioscoop verkrijgbaar zijn. 76% van de bioscoopbezoekers vindt 
dat de prijzen van de consumpties hoog zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een kleine 
meerderheid van de ondervraagden wel eens eigen gekochte consumpties meebrengt naar de 
bioscoop, namelijk 56%. De frequente bioscoopbezoeker neemt vaker consumpties mee dan de 
incidentele bioscoopbezoeker, namelijk 63%.  
 Vooral jongeren brengen zelf consumpties mee naar de bioscoop. Dit is tevens de minst 
koopkrachtige groep en tegelijk de groep die het meest naar de bioscoop gaat. Vrouwen geven vaker 
aan consumptie mee te brengen naar de bioscoop, namelijk 65%. Van de mannen neemt 48% 
consumpties mee naar de bioscoop. 
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Grafiek 49: Het meebrengen van consumpties, per leeftijdscategorie 

 
 

VII.2.7 Extra betalen voor 3D films 
 
Deelvraag: Hoeveel zijn de respondenten bereid meer te betalen voor 3D films? (n: 966) 
 
Bioscopen rekenen ongeveer €2,50 extra bovenop de normale toegangsprijs voor een 3D film.18 De 
respondenten zijn gemiddeld bereid €1,89 meer te betalen aan 3D films in de bioscoop. Dit ligt dus 
iets lager dan de werkelijke toeslag. Frequente bioscoopbezoekers zijn bereid het meeste te betalen 
voor 3D films, namelijk €2,17 bovenop de prijs van een entreekaartje. Naarmate de leeftijd 
toeneemt, neemt het bedrag af wat men bereid is om extra te betalen voor 3D films. Zo zijn 
65plussers bereid slechts €1,80 meer te betalen aan een 3D film. Ongeveer een vijfde 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.  
  

VII.2.8 Oordeel kwaliteit/prijsverhouding 
 
Deelvraag: Wat is het oordeel van de respondenten over de prijs/kwaliteitverhouding in de 
bioscoop? (n: 843) 
 
Over het algemeen zijn de respondenten tevreden over de prijs/kwaliteit verhouding. Het meest 
tevreden zijn de respondenten over de beeldkwaliteit, 65% vindt deze goed en 21% zeer goed. Ook 
over de geluidskwaliteit en de bereikbaarheid is men tevreden, bij beide vindt 57% van de 
respondenten deze aspecten goed. Zie onderstaande grafiek. 
 

                                                             
18 Bron: Pathé en NVB. 
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Grafiek 50: Prijs/kwaliteit verhouding bioscopen. 

 
 
Het minst tevreden zijn de respondenten over de service van het personeel, 40% staat hier neutraal 
tegenover en 11% beoordeelt deze slecht. Ook over de sfeer in de bioscoopzaal is men niet altijd 
even tevreden, 41% staat hier neutraal tegenover en 10% beoordeelt deze slecht.  
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VII.3 Conclusies 

 
 
Bezoekmotieven  

 De respondenten die meestal naar filmtheaters gaan, doen dit vooral om het ‘filmaanbod’ en 
de ‘sfeer’. De entreeprijs komt op de derde plek. 

 56% van de respondenten ziet bioscoopbezoek als een ‘avond uit’ en 29% ziet naar de 
bioscoop gaan als ‘entertainment’.  

 
Gemiddelde prijs bioscoopkaartje volgens de respondenten 

 In 2009 bedroeg de gemiddelde prijs van een bioscoopkaartje €7,36 (inclusief kortingen).  

 De respondenten veronderstellen dat de gemiddelde prijs €9,80 is (exclusief kortingen).  
 
Oordeel prijs bioscoopkaartje 

 50% van de Nederlanders vindt de prijs van het bioscoopkaartje ‘redelijk/goed’, maar 
daarentegen vindt de overige helft het ‘hoog’. 

 Jongeren vinden de prijs van het bioscoopkaartje eerder ‘hoog’ dan de oudere 
leeftijdsgroepen. 

 79% van de respondenten die aangegeven hebben dat ze de prijs van een bioscoopkaartje 
‘hoog’ vinden, gaan minder vaak naar de bioscoop door de hoge prijs.  

 De respondenten denken vooral dat de oorzaak van de hoge prijzen ligt bij de hoge filmhuur 
en doordat bioscopen extra winst willen maken (beiden 25%). Ook de concurrentie van het 
downloaden en kopen van dvd’s is volgens de respondenten een reden voor de hoge prijzen 
(22%).  

 
Kortingsmogelijkheden 

 De meningen zijn verdeeld over het aanbod van de kortingsmogelijkheden. 53% van de 
respondenten is tevreden over de mogelijkheden, terwijl 48% de mogelijkheden 
onvoldoende vindt. 

 Vooral de leeftijdsgroepen die buiten een kortingsmogelijkheid voor bepaalde doelgroepen 
vallen, zoals kinder- , scholieren-, studenten- en 65+ korting, geven aan, ontevreden te zijn 
over het aanbod van de kortingsmogelijkheden.  

 De kortingsmogelijkheid die het meest wordt gemist door de respondenten is 
ouderenkorting, ondanks dat deze korting wel bestaat. Ook wordt er vaak gezegd dat er 
gewoonweg meer actiemogelijkheden moeten komen en er wordt voorgesteld kortingsacties 
af te schaffen en de entreeprijs te verlagen. Ook is er behoefte aan meer kortingsdagen en 
uren. Tevens wordt er gevraagd om meer mogelijkheden voor een rittenkaart of 
abonnement en wordt er vaak aangegeven dat het niet duidelijk is welke kortingen er zijn en 
dat dit duidelijker gecommuniceerd moet worden.  

 
De Prijsgevoeligheidsmeter 

 Men begint een bioscoopkaartje goedkoop te vinden bij een prijs van €5,54.  

 Men begint te twijfelen aan de kwaliteit van de bioscoop bij een prijs van €3,47. 

 Men begint een bioscoopkaartje te duur te vinden bij een prijs van €11,00. 

 Men is niet meer bereid een bioscoopkaartje te betalen bij een prijs van €13,87. 

 Over het algemeen kan gezegd worden dat hoe ouder de respondent is, hoe meer men 
bereid is te betalen voor een bioscoopkaartje.  

 Respondenten die bioscoopbezoek als cultuur zien, zijn bereid meer uit te geven aan een 
bioscoopkaartje. Respondenten die bioscoopbezoek als een familie-uitje zien, vinden een 
bioscoopkaartje echter eerder te duur.  
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 Respondenten die vaker naar een filmtheater gaan dan naar een gewone bioscoop of 
multiplex, zijn bereid meer te betalen voor een bioscoopkaartje dan gemiddeld.  

 
Prijzen van consumpties 

 76% van de bioscoopbezoekers vindt dat de prijzen van de consumpties hoog zijn. 

 56% van de bioscoopbezoekers brengt wel eens consumpties mee naar de bioscoop. 

 Vooral jongeren brengen zelf consumpties mee naar de bioscoop.  

 En vooral vrouwen nemen wel eens consumpties mee naar de bioscoop.  
 
Extra betalen voor 3D films 

 Gemiddeld zijn de respondenten bereid €1,89 meer te betalen aan 3D films in de bioscoop. 

 Ongeveer een vijfde 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. 

 
Kwaliteit/prijsverhouding 

 Over het algemeen zijn de respondenten tevreden over de prijs/kwaliteit verhouding.  

 Het meest tevreden zijn de respondenten over de beeldkwaliteit; 65% vindt deze goed. 

 Ook over de geluidskwaliteit en de bereikbaarheid is men tevreden; bij beide vindt 57% van 
de respondenten deze aspecten goed. 

 Het minst tevreden zijn de respondenten over de service van het personeel, 40% staat hier 
neutraal tegenover.  

 Ook over de sfeer in de bioscoopzaal is men niet altijd even tevreden, 41% staat hier 
neutraal tegenover en 10% beoordeelt deze slecht.  

 
 

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



64 
 

Hoofdstuk VIII   –  Meting 7: Het maken van de filmkeuze (mei 2010) 
 
 

VIII.1 Inleiding 

 
Hoofdvraag: Hoe oriënteert de filmconsument zich, en welke factoren spelen een belangrijke rol in 
het maken van de uiteindelijke filmkeuze? (n: 945) 
 
Media spelen een grote rol in het leven van de mensen. Meer dan de helft van de steeds schaarser 
wordende vrije tijd wordt besteed aan media. Het is  voor de film- en bioscoopsector interessant, 
hoe de filmconsument zijn beslissingen maakt. Hoe besluit de consument een bepaalde film te gaan 
zien, en welke factoren spelen bij dit proces een rol? Daarnaast is het ook interessant om te bekijken 
welke media belangrijk zijn bij het communiceren met de filmconsument over nieuwe films, 
waardoor duidelijk wordt hoe de filmconsument het beste te bereiken is. Zo wordt er in dit 
onderzoek gekeken hoe men van nieuwe films hoort (paragraaf 2.1), wat mensen zoal nieuwsgierig 
maakt naar nieuwe films, (2.2) welke vormen van nieuwe media men gebruikt om zich te verdiepen 
in nieuwe films, (2.3) wat men de beste en slechtste informatieweg vindt voor nieuwe films (2.4) en 
hoe belangrijk voorkennis over films is (2.5). In paragraaf 2.6 wordt gekeken welke aspecten een 
belangrijke rol spelen bij het maken van de filmkeuze. Tot slot wordt in paragraaf 2.7 de invloed van 
recensies behandeld.  

Na de conclusies van dit onderzoek zal er ook nog een kopje ‘verdere conclusies’ volgen. Hier 
worden bevindingen uit eerder gedaan onderzoek vergeleken met dit onderzoek. Het uitgebreide 
literatuuronderzoek is te vinden in de bijlage. 

Voor deze meting is MoviePanel ingezet. Het betreft daardoor een publieksonderzoek onder 
filmconsumenten, aangezien de respondenten via MoviePanel bioscoopbezoekers zijn. Dit betekent 
dat de resultaten alleen betrekking hebben op deze groep, en niet generaliseerbaar zijn voor alle 
Nederlanders. Om een precies beeld te geven volgt een steekproefbeschrijving.  

De steekproef bestond voor 66% uit frequente bioscoopbezoekers, voor 32% uit incidentele 
bioscoopbezoekers en voor 2% uit niet-bioscoopbezoekers. Verder zijn de leeftijdscategorieën 
gelijkmatig verdeeld. Behalve de 12 t/m 17 jarigen en de 65plussers, deze waren iets minder 
vertegenwoordigd. De steekproef bestond voor 53% uit vrouwen en voor 47% uit mannen. 
Respondenten uit de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant waren iets 
meer vertegenwoordigd dan respondenten uit de andere provincies. Uit Zeeland en Flevoland waren 
zeer weinig respondenten vertegenwoordigd. 

 

VIII.2 Resultaten 

 
VIII.2.1 Horen van nieuwe films 
 
Deelvraag: Hoe horen de respondenten meestal van een nieuwe film, en op welke precieze manier? 
(n: 945) 
 
Bij de vraag ‘Hoe hoort u meestal van een nieuwe film?’ kon de respondent meerdere antwoorden 
geven, en konden zij kiezen uit verschillende media, zoals internet, tijdschriften en radio.  
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Grafiek 51: Hoe hoort u meestal van een nieuwe film? 

 
 
Internet is het medium waarmee de respondenten het vaakst in aanraking komen met een nieuwe 
film (85%). Ook televisie is belangrijk bij het horen van nieuwe films (79%). Men hoort ook voor een 
groot deel via trailers van nieuwe films, namelijk 70%. Radio wordt door slechts 11% genoemd.  

Vrouwen horen vaker van een nieuwe film via de tijdschriften dan mannen (48% tegenover 
33%). Televisie scoort ook net iets hoger bij vrouwen (85% tegenover 75%). 

Naarmate de leeftijd stijgt, neemt tv als manier om van een nieuwe film te horen af. 
Hetzelfde geldt voor internet, posters en trailers. Het tegenovergestelde is het geval bij 
kranten/dagbladen en uitgaansagenda/flyer/folders: naarmate de leeftijd stijgt, worden deze 
manieren steeds vaker genoemd.  
 Vervolgens is er gevraagd, op welke precieze manier de respondenten horen van een nieuwe 
film, oftewel niet globaal het medium, maar de specifieke manier, bijvoorbeeld niet TV, maar tv-
talkshow, tv-review of tv-reclame. De respondenten kregen meer dan twintig opties die zij konden 
aanvinken, de drie meest genoemden en de drie minst genoemden zullen worden behandeld. De 
trailer in de bioscoop was het populairst met 88%. Daaronder volgde de tv-commercial (71%) en 
reacties van vrienden/familie (65%). Alle drie de minst genoemden horen bij het medium radio, 
namelijk radiocommercials (9%), radionieuws/talkshows (4%) en radio reviews (3%). Radio blijkt niet 
efficiënt. Internet eindigde niet in de top 3, dit zal worden verklaard op de volgende pagina. 
 

Grafiek 52: Op welke precieze manier hoort u van nieuwe films? Top 3 en bottom 3. 
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Bij de precieze manier waarop respondenten van een film horen, staat de bioscooptrailer bovenaan. 
Zoals uit de vorige vraag bleek, is het internet ook een belangrijke manier om van films te horen. Bij 
deze vraag eindigde internet echter niet in de top 3, omdat er veel verschillende manieren van 
internetgebruik als antwoordmogelijkheid gegeven waren. Zo kon men kiezen tussen bijvoorbeeld 
internet banner advertentie, internet artikel, internet filmlijst, internet officiële website, 
entertainment website en de sociale media. Afzonderlijk zijn al deze opties populair, waardoor 
internet als totaal dus zeer hoog scoort, zoals te zien is in onderstaande tabel. In de volgende 
paragrafen wordt verder ingegaan op het gebruik van internet en verschillende websites. 
 
Tabel 4: Resultaten per internetgerelateerde antwoordmogelijkheid. Er waren meerdere antwoorden mogelijk. 

Op welke precieze manier hoort u van een nieuwe film? percentage 

Internet banner advertentie 25% 

Internet artikel/feature 38% 

Internet filmlijst 44% 

Internet officiële website 42% 

Entertainment website 34% 

Sociale media (hyves, twitter, facebook, etc.) 20% 

Totaal internet 203% 

 
 

VIII.2.2 Wekken van nieuwsgierigheid 
 
Deelvraag: Wat maakt de respondenten het nieuwsgierigst naar een nieuwe film? (n: 945) 
 
Bij deze vraag wordt gekeken of de respondent wordt geprikkeld; het gaat nog niet over het 
daadwerkelijk maken van een beslissing. 

 
Grafiek 53: Op welke specifieke manier wordt u het meest nieuwsgierig naar een film? Top 3 en bottom 3. 

  
 
Ook bij het wekken van nieuwsgierigheid scoort de trailer in de bioscoop verreweg het best (84%). Er 
is een groot gat tussen de trailer in de bioscoop en de tweede plaats, de trailer/teaser op het 
internet (41%). Artikelen in tijdschriften/kranten maken de respondenten ongeveer even 
nieuwsgierig (38%). Het minst genoemd werd reclame op radio, slechts 1% vond dat reclame op de 
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radio nieuwsgierig maakte naar een nieuwe film. Advertenties in kranten/tijdschriften werd door 8% 
genoemd en reclame op internet door 15%. Zie bovenstaande grafiek. 
Mannen worden nieuwsgieriger van een trailer/teaser op het internet dat vrouwen (50% tegenover 
33%). Vrouwen daarentegen worden nieuwsgieriger door reclame op tv ( en buitenreclame (17% 
tegenover 9%). 
 

     
VIII.2.3 Gebruik van nieuwe media 
 
Deelvraag: Welke vormen van nieuwe media gebruiken de respondenten bij het verdiepen in film? 
(n: 945) 
 
Met nieuwe media worden de moderne vormen van media bedoeld, voornamelijk internet. Aan de 
respondenten is gevraagd of zij weleens in aanraking zijn gekomen met bepaalde vormen van 
nieuwe media, met betrekking tot films.  
 

Grafiek 54: Bent u wel eens in aanraking gekomen met de volgende vormen van advertenties in nieuwe media? 

 
 

Het merendeel van de respondenten is weleens in aanraking gekomen met internettrailers (90%). 
Ook de officiële website wordt vaak gebruikt (73%, zie ook de volgende vraag). De helft van de 
respondenten heeft wel eens te maken gehad met een hype of een buzz rondom een film. Dit is 
wanneer een film veelbesproken wordt en erg leeft bij mensen. Bijna één derde van de 
respondenten is wel eens in aanmerking gekomen met advertenties via vriendennetwerksites zoals 
Hyves of Facebook, ook wel social media genoemd. 9% van de respondenten is met geen enkele van 
de genoemde nieuwe mediavormen in aanraking gekomen. Zie bovenstaande grafiek. 
  Zoals te verwachten noemen de jongeren vaker social media-websites. Ook komen zij meer 
in aanraking met hypes/buzz rondom een film. Trailers zijn welbekend bij iedere leeftijdsgroep. 
 
Uit de vraag ‘Hoe verdiept u zich meestal in films?’ blijkt dat internet het belangrijkste medium is. De 
respondenten moesten een ranking maken met als #1 het medium dat zij het vaakst gebruiken om 
zich te verdiepen in nieuwe films en #4 het medium dat zij het minst gebruiken om zich te verdiepen 
in nieuwe films. De volgende volgorde was het resultaat: 
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#1 – Internet 
#2 – Gedrukte pers 
#3 – Televisie 
#4 – Radio 
 
Internet is dus het belangrijkste medium voor de filmconsument om zich te verdiepen in nieuwe 
films. Vervolgens is er aan de respondenten gevraagd, via welke websites zij zich verdiepen. Een 
opvallend resultaat is dat de website van de bioscoop bovenaan staat met 68%. Daaronder staat de 
zoekmachine (bv. Google) met 57% en zowel de filmdatabase  (bv. Youtube) en de officiële website 
van een film worden door 44% van de respondenten genoemd.  
 

Grafiek 55: Via welke websites verdiept u zich in films? 

 

  
Wat betreft geslacht zijn er aanzienlijke verschillen in het gebruik van internetsites voor verdieping in 
films. Zoals te zien is in bovenstaande grafiek zijn er duidelijke verschillen tussen man en vrouw. 
Alleen de officiële website wordt in vergelijkbare mate gebruikt door beide geslachten. De vrouw 
verdiept zich vaker in een film via de website van de bioscoop en zoekmachines, waar de man vaker 
gebruik maakt van filmdatabases, websites met filmnieuws, websites met professionele recensies, 
filmlijsten en filmfora. 
 
Een andere manier van (online) filmpromotie is viral marketing. Met deze marketingtechniek wordt 
door middel van online sociale netwerken de bekendheid van een film vergroot. Dat gebeurde 
bijvoorbeeld bij de promotie van de film THE BLAIR WITCH PROJECT (1999). De promotie van deze 
horror/thriller fake-documentaire was origineel, aangezien op het internet mysterieuze content 
werd gepost, waardoor de film veel besproken werd. Aan de respondenten is gevraagd of ze deze 
film kennen en of ze ook de hype die rond de film ontstond kennen. 70% van de respondenten 
antwoorden hierop dat ze deze hype kennen. Verder acht 45% van de respondenten dat deze manier 
van promotie effectiever is dan reguliere methodes en zegt 40% dat dit een beetje effectiever is. 
Slechts 8% gaf aan dat dit niet effectiever is. 
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VIII.2.4 Beste en slechtste informatieweg voor films 
 
Deelvraag: Wat is voor de respondent de beste én de slechtste manier om informatie te krijgen over 
een nieuwe film? (n: 945) 
 
Er is expliciet gevraagd naar wat de beste manier is voor de respondent om over een nieuwe film te 
horen. Internet is verreweg het belangrijkst met 64%. Gedrukte pers (15%) en televisie (13%) volgen 
op gepaste afstand. Buitenreclame wordt door slechts 3% als beste methode gezien, en radio door 
0%. 4% noemde iets anders, hier werd vooral vrienden en trailer in de bioscoop genoemd. Zie het 
onderstaande taartdiagram.  
 

Grafiek 56: Wat is voor u persoonlijk de beste manier om informatie te krijgen over een film? 

 
 
 

Tabel 5: Beste manier om van een nieuwe film te horen, per leeftijdsgroep. 

Leeftijdsgroep  Beste manier  # 2  #3  
12-17 jaar  Internet (69%)  Televisie (23%)  n.b.  
18-23 jaar  Internet (76%)  Televisie (12%)  Gedrukte pers (7%)  
24-29 jaar  Internet (69%)  Televisie (11%)  Gedrukte pers (9%)  
30-39 jaar  Internet (68%)  Gedrukte pers (13%)  Televisie (12%)  
40-54 jaar  Internet (51%)  Gedrukte pers (23%)  Televisie (17%)  
55+  Gedrukte pers (53%)  Internet (33%)  n.b.  
Gemiddeld  Internet (64%)  Gedrukte pers (15%)  Televisie (13%)  

 
Internet is belangrijk voor jongeren, maar hoe hoger de leeftijd, hoe meer internet als beste manier 
afneemt, zoals blijkt uit bovenstaande tabel. 

Bij gedrukte pers is juist het tegenovergestelde gesignaleerd: hoe hoger de leeftijd, hoe 
groter het belang van de gedrukte pers bij het krijgen van informatie over een nieuwe film. Tussen 
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man en vrouw zijn nauwelijks verschillen te bekennen, behalve dat televisie populairder lijkt bij 
vrouwen dan bij mannen (18% tegenover 8%). Dit komt overeen met de andere resultaten; vrouwen 
horen vaker van een nieuwe film via tv en zij worden nieuwsgieriger van tv-reclame dan mannen. 
 
Uit de eerdere resultaten blijkt al dat radio niet erg populair is. Dit blijkt ook uit de expliciete vraag 
naar de manier van filmpromotie die totaal niet werkt bij de respondent. Uit het gemiddelde blijkt 
dat radioreclame verreweg het vaakst wordt gezien als een methode van filmpromotie die niet 
werkt. Zie onderstaande tabel. 
 
Tabel 6: Welke manier van filmpromotie werkt totaal NIET bij u? 

Leeftijdsgroep  Slechtste methode  # 2  #3  

12-17 jaar  Radioreclame (79%)  Ad in gedrukte pers (11%)  n.b.  

18-23 jaar  Radioreclame (74%)  Ad in gedrukte pers (10%)  Buitenreclame (6%)  

24-29 jaar  Radioreclame (70%)  Ad in gedrukte pers (11%)  Buitenreclame (7%)  

30-39 jaar  Radioreclame (66%)  Ad in gedrukte pers (10%)  Buitenreclame / 
Internetreclame (7%)  

40-54 jaar  Radioreclame (65%)  Ad in gedrukte pers (10%)  Buitenreclame / 
Internetreclame (10%)  

55+  Radioreclame (61%)  Internetreclame (12%)  Buitenreclame (10%)  

Gemiddeld  Radioreclame (69%)  Ad in gedrukte pers (10%)  Buitenreclame (7%)  

 
In een open vraag is gevraagd naar de reden waarom respondenten vonden dat de door hun 
gekozen manier van filmpromotie niet werkt bij hen: 

46% van de groep mensen die radio aangegeven hadden als slechtste manier van 
filmpromotie, gaven in de open vraag aan dat zij niet of nauwelijks radio luisteren. 43% van deze 
groep gaf aan dat dit komt doordat bij radio een visuele prikkeling ontbreekt. (Doordat het een open 
vraag was, konden er meerdere antwoorden worden gegeven, vandaar dat het percentage boven de 
100% uit kan komen.) Behalve deze redenen werd ook aangegeven dat men alleen naar de muziek 
luistert en niet op de reclame let. 

Bij de andere media werd vaak simpelweg aangegeven dat men geen gebruik maakt van dat 
specifieke medium (bijvoorbeeld: ik kijk geen tv, ik lees geen gedrukte pers, etc.).  

 
VIII.2.5 Voorkennis over films 
 
Deelvraag: Hoe belangrijk is voorkennis bij het aanschaffen van een dvd/blu-ray en bij het bezoeken 
van een bioscoopfilm? (n: 945) 
 
In het voorgaande is er vooral gekeken naar hoe de respondenten zich oriënteren, hoe zij te horen 
krijgen van nieuwe films en hoe zij zich verdiepen. Deze aspecten vallen onder de noemer 
voorkennis. Maar in hoeverre speelt deze voorkennis een rol in het filmkeuzeproces? Er zijn een 
aantal stellingen voorgelegd aan de respondenten over voorkennis van een dvd/blu-ray en over de 
voorkennis van een bioscoopfilm. Zie onderstaande grafiek. Omdat de respondenten afkomstig zijn 
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uit MoviePanel, betreffen het vooral bioscoopbezoekers en in mindere mate frequente dvd en/of 
blu-ray kopers. 
 

Grafiek 57: Hoe belangrijk is voorkennis bij het aanschaffen/huren van een dvd/blu-ray? 

 
 
Voorkennis is een belangrijke factor in het filmkeuzeproces. 38% van de respondenten kijken een 
film niet zonder dat zij er iets over weten. Nog eens 44% kijkt meestal een film waar zij al iets over 
weten. Het percentage dat weinig of niets over een film weet voor zij hem aanschaffen/huren is zeer 
klein (1% en 1%).  
  
De cijfers over voorkennis bij dvd/blu-ray komen overeen met die van voorkennis bij een 
bioscoopfilm. Eén derde van de respondenten geeft aan dat zij niet naar een bioscoopfilm gaan als zij 
er niets van weten. 57% geeft aan dat zij meestal al iets weten over een film als zij deze gaan 
bezoeken in de bioscoop.  Zie onderstaande grafiek. 
  

Grafiek 58:Hoe belangrijk is voorkennis bij een bioscoopfilm? 

 
 
VIII.2.6 Belangrijke aspecten bij filmkeuze 
 
Deelvraag: Welke factoren spelen een belangrijke rol bij het maken van de uiteindelijke filmkeuze? 
(n: 945) 
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In deze paragraaf wordt gekeken, welke aspecten een rol spelen bij het maken van de 
daadwerkelijke filmkeuze. De respondent kreeg enkele aspecten voorgelegd, en moest antwoorden 
of deze geen enkele rol, een kleine rol, of een grote rol speelt voor hem. Ook kon de optie geen 
mening aangevinkt worden.  
 

Grafiek 59: In hoeverre spelen de volgende aspecten een rol bij het beslissen een film in de bioscoop te zien?(deel 1) 

 
 
Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt, speelt genre voor driekwart van de respondenten een grote rol 
bij het maken van de beslissing om een film in de bioscoop te zien.  De trailer speelt ook voor veel 
mensen een grote rol, namelijk voor 63% van de respondenten. Uit de vorige paragrafen is gebleken 
dat de trailer een belangrijk vehikel is om van een nieuwe film te horen en hier blijkt nu ook dat dit 
een belangrijke rol speelt bij de daadwerkelijke beslissing. Recensies spelen voor 38% van de 
respondenten een grote rol, voor 46% een kleine rol en voor 14% geen enkele rol. Het merendeel 
wordt dus in meerdere of mindere mate ‘beïnvloed’ door recensies, waarover later meer. Ook de 
cast speelt een grote rol, namelijk bij één derde van de respondenten een grote rol, bij de helft een 
kleine rol en bij 16% geen enkele rol. Met maar 18% die aangeeft dat de regisseur een grote rol 
speelt, 43% een kleine rol en 38% geen enkele rol, is dit aspect het minst belangrijk. 

Bij het aspect ‘regisseur’ is een duidelijk verschil te zien op het gebied van leeftijd. Er kan 
gezegd worden dat bij jongeren de regisseur van een film niet erg belangrijk is, maar hoe hoger de 
leeftijd, hoe meer dit belang stijgt. De jongeren leeftijdsgroepen hechten ook aanzienlijk minder 
waarde aan recensies, waar dit bij de oudere juist (zeer) belangrijk gevonden wordt. Ook opvallend is 
het dat bij jonge leeftijd de trailer een grote rol speelt, maar hoe hoger de leeftijd, hoe lager het 
percentage dat de trailer belangrijk vindt.  

Mannen geven vaker aan dat cast een kleine rol speelt in hun beslissing een film in de 
bioscoop te zien (20% tegenover 12%), en vrouwen geven vaker aan dat cast een grote rol speelt 
(35% tegenover 32%), oftewel vrouwen vinden de cast belangrijker dan mannen. Wat betreft 
regisseur geven vrouwen vaker aan dat deze geen enkele rol speelt (44% tegenover 31%) en geven 
mannen vaker aan dat deze wel degelijk een grote rol speelt (24% tegenover 12%).Of een film een 
adaptatie (verfilming) is, speelt een grotere rol bij vrouwen (25% tegenover 18%). De mening van 
vrienden/familie weegt zwaarder voor vrouwen dan bij mannen (44% tegenover 39%). 
 
Op dezelfde manier is gevraagd naar welke rol bepaalde reclamevormen hebben op de filmkeuze.  
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Grafiek 60: In hoeverre spelen de volgende aspecten een rol bij het beslissen een film in de bioscoop te zien? (deel 2) 

 
 
Bij 41% speelt de mening van vrienden en familie een grote rol. Dit is een aardig hoog percentage, 
vooral in combinatie met de bijna 50% waar het een kleine rol speelt. Slechts bij 10% speelt de 
mening van vrienden en familie geen enkele rol. Ook reclame op televisie speelt een belangrijke rol. 
Bij 35% speelt dit een grote rol. In vergelijking met reclame via andere media, is reclame via tv het 
belangrijkst bij het maken van de filmkeuze. 31% van de respondenten vindt dat reclame via dit 
medium een grote rol speelt bij het maken van de beslissing. Dit percentage halveert bijna bij 
reclame in gedrukte pers (17%). Posters spelen ook vrij weinig een grote rol met 12%. Wederom 
blijkt radio niet effectief te zijn. Slechts bij 2% speelt reclame op de radio een belangrijke rol bij het 
maken van de beslissing. Maar liefst bijna driekwart geeft aan dat reclame op de radio geen enkele 
rol speelt.  

Over het algemeen kan gezegd worden dat posters belangrijker zijn voor de jongere 
leeftijdsgroepen dan voor de ouderen. Ook tv-reclame speelt een kleinere rol bij ouderen dan bij 
jongeren. Alle leeftijdsgroepen zijn het met elkaar eens dat radio geen of slechts een kleine rol 
speelt. 

Zoals te verwachten is, speelt bij de jongere leeftijden internet een belangrijke rol, hoe meer 
de leeftijd stijgt, des te meer dit belang afneemt. Het omgekeerde geldt voor reclame in de gedrukte 
pers. 

Reclame op tv speelt een opvallend grotere rol bij vrouwen (geen rol: M: 22% V: 11%, grote 
rol: M: 28% V: 41%). Dit komt overeen met de cijfers uit eerdere paragrafen, waaruit bleek dat 
vrouwen niet alleen vaker via tv vernemen van nieuwe films, maar ook nieuwsgieriger worden naar 
films door tv reclame. Nu blijkt dus dat tv-reclame ook daadwerkelijk vaker een grote rol speelt bij de 
vrouw dan bij de man.  
 
Dezelfde aspecten als in grafiek 48 zijn ook aan de respondenten voorgelegd, betreffende dvd/blu-
rays. Hierdoor kan worden vergeleken of er een verschil bestaat in factoren die belangrijk zijn bij het 
maken van een filmkeuze, of dit nu in de bioscoop, de videotheek, of de winkel is.   
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Grafiek 61: In hoeverre spelen de volgende aspecten een rol bij de beslissing een dvd/blu-ray aan te schaffen? 

 
 
Als de aspecten die een rol spelen bij het aanschaffen van een dvd/blu-ray worden vergeleken met 
die van een bioscoopfilm zijn er nauwelijks opvallende verschillen waar te nemen. Het enige punt 
waar een noemenswaardig verschil te herkennen is, is bij de trailers. Bij de bioscoopfilm speelt de 
trailer vaker een grotere rol (63%) dan bij de dvd’s (41%). Zie bovenstaande grafiek. 
 
Opvallend is dat bij de jongste groep de regisseur vaak geen enkele rol speelt (61%) en dat is bij de 
oudste groep slechts 15%. Voor 23% van de ouderen speelt de regisseur een grote rol, tegenover 
slechts 4% van de jongeren. Bij de 55-plussers spelen recensies aanzienlijk vaker een grote rol (67%) 
dan bij de rest van de respondenten. 

Het enige significante verschil tussen man en vrouw was bij ‘regisseur’. Net als bij de 
bioscoopfilms speelt de regisseur een minder grote rol in de filmkeuze bij vrouwen dan bij mannen 
(geen enkele rol: M: 31% V: 44%, grote rol: M: 24% V: 13%). 
 
De respondenten is ook de vraag voorgelegd wat voor hen het belangrijkste is bij het maken van de 
keuze om een film te bezoeken/te kijken/te huren/te kopen. Hier is dus geen onderscheid gemaakt 
tussen bioscoop, dvd, etc. en kon er maar één antwoord gegeven worden.  
 

Grafiek 62: Belangrijkste aspect in keuzeproces. Top 3. 
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Trailers blijken het belangrijkste element  in het keuzeproces; 35% van de respondenten gaf dit aan. 
Het valt op dat naast de top 3, de andere opties erg laag scoren: cast 7%, mening van 
familie/vrienden 5%, regisseur 3%, tv-reclame 2%, internetreclame 2%, gedrukte advertenties 0%.  

Vrouwen scoren hoger bij de trailer (39% tegenover 30%) en mannen scoren hoger bij 
recensies (22% tegenover 12%).  
  
Ook is er specifiek gevraagd naar welke aspecten de grootste rol spelen bij de beslissing een film in 
de bioscoop te zien. Hier waren wel meerdere antwoorden mogelijk. 
 

Grafiek 63: Belangrijkste aspecten keuzeproces in de bioscoop. Top 4. 

 
 
Het verhaal staat bovenaan met 44%, gevolgd door goede recensies en trailers in de bioscoop, met 
beide 34%. Iets positiefs gehoord van anderen en gevoel delen beide 33% en genre volgt met 29%.  
Het blijkt dat er veel verschil is tussen geslacht, vandaar dat er een aparte grafiek is gemaakt waar dit 
onderscheid nader wordt bekeken. 

 
Grafiek 64: Belangrijkste reden bioscoop beslissing per geslacht 

 
 
‘Het boek gelezen’ is voor vrouwen vaker een belangrijke reden om een film in de bioscoop te zien 
(11% tegenover 5%). Mannen vinden special effects vaker een belangrijke reden (13% tegenover 
6%). Ook vinden zij trailers op het internet (30% tegenover 21%) en goede recensies (39% tegenover 
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30%) vaker een belangrijke reden om een film in de bioscoop te zien. Vrouwen vinden de trailer op tv 
belangrijker (24% tegenover 12%). Wederom blijkt dat vrouwen meer waarde hechten aan reclame 
of trailers via de tv. Ook is het gevoel (36% tegenover 31%) vaker een belangrijke reden, en vinden 
vrouwen het verhaal aanzienlijk belangrijker dan mannen (51% tegenover 35%).  
 
 

VIII.2.7 Invloed filmrecensies op filmkeuze 
 
Deelvraag: Welke invloed hebben filmrecensies op het filmkeuzeproces? (n: 945) 
 
79% van de ondervraagden gaf aan, weleens door anderen beïnvloed te worden in hun filmkeuze 
(75% van de mannen en 82% van de vrouwen). Hieronder vallen vrienden, familie, maar ook 
professionele filmcritici of amateurfilmliefhebbers, bijvoorbeeld op filmfora. De respondenten is 
gevraagd, een ranking te maken van welke van deze drie groepen de meeste invloed hebben op hun 
filmkeuze (#1) en welke groep de minste (#3). De volgorde zag er als volgt uit: 
 
#1 – Vrienden/familie 
#2 – Professionele recensies van filmcritici (ongeacht welk medium) 
#3 – Amateurrecensies/meningen van filmliefhebbers op filmfora of blogs 
 
Het is een opvallend resultaat dat vrienden/familie bovenaan staat; hun mening telt blijkbaar 
zwaarder dan die van professionele filmcritici.  
 

Grafiek 65: Welke media gebruikt u voor recensies? 

 
  
Internet wordt verreweg het meeste gebruikt om recensies te consumeren (83%). De kranten en 
dagbladen volgen op gepaste afstand met 45%. Televisie heeft een aanzienlijk lager percentage van 
14% en radio staat wederom onderaan met 1%. 
 
Bij de vragen over de invloed van recensies is er onderscheid gemaakt tussen bioscoopfilms en 
koop/huurfilms. Ook is onderscheid gemaakt tussen een positieve invloed en een negatieve invloed. 
Zodoende waren er totaal vier vragen.  
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Grafiek 66: Hoe vaak hebben recensies een negatieve of positieve invloed op kopen/huren en het zien van een bioscoopfilm? 

 
 
De positieve invloed op bioscoopfilms is het grootst. Recensies hebben minder vaak een negatieve 
invloed op bioscoopfilms dan een positieve invloed. Ook bij het huren/kopen is de positieve invloed 
van recensies groter dan de negatieve. Zie bovenstaande grafiek. 
 

Het percentage van respondenten dat aangeeft dat recensies nooit enige invloed hebben, 
ligt hoger bij het kopen/huren dan bij de bioscoopfilms. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
recensies een grotere rol spelen bij bioscoopfilms dan bij dvd/blu-rays. 
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VIII.3 Conclusies 

 
Horen van nieuwe film 

 Men hoort het vaakst van een nieuwe film via het internet (85%). 

 Televisie (79%) en trailers (70%) volgen op een tweede en derde plek. 

 Men hoort het minst vaak van een nieuwe film via de radio (11%). 

 De precieze manier waarop men van nieuwe films hoort, is vooral de bioscooptrailer (88%). 
Daarna komen de tv-commercial (71%) en de reactie van vrienden/familie (65%). Ook de 
verschillende mogelijkheden om via internet van een film te horen scoren hoog. 

 De drie minst genoemde manieren kwamen allemaal van het medium radio.  
 
Wekken van nieuwsgierigheid 

 De bioscooptrailer maakt de mensen verreweg het nieuwsgierigst naar een nieuwe film 
(84%). 

 Onderaan stond reclame op de radio (1%). 
 
Gebruik van nieuwe media 

 Bijna iedereen is weleens in aanraking gekomen met een internettrailer (90%). Bijna 
driekwart van de respondenten is in aanraking gekomen met officiële websites van films, en 
de helft is in aanraking gekomen met een hype of buzz rondom een film. 

 Social media-websites zijn populairder bij jonge mensen. 

 Volgens een door de respondenten aangebrachte ranking is internet het belangrijkste 
medium voor de filmconsument om zich te verdiepen in nieuwe films. 

 De website van de bioscoop is het populairst om zich te verdiepen in films (68%). 

 Er zijn aanzienlijke verschillen tussen man en vrouw in het gebruik van websites ter 
verdieping in films; de vrouw verdiept zich vaker in een film via de website van de bioscoop 
en zoekmachines, waar de man vaker gebruik maakt van filmdatabases, websites met 
filmnieuws, websites met professionele recensies, filmlijsten en filmfora. 

 70% kent de film The Blair Witch Project en de hype die rondom de film ontstond. 45% zegt 
dat deze manier van promotie (viral marketing) effectiever is dan reguliere methodes. 40% 
zegt dat dit een beetje te vinden. 

 
Beste en slechtste informatieweg voor films 

 Internet is verreweg de beste manier om van een nieuwe film te horen (64%) 

 Hoe hoger de leeftijd, hoe meer internet als beste informatieweg afneemt, en gedrukte pers 
toeneemt.  

 Buitenreclame (3%) en radio (0%) zijn geen goede media om van een nieuwe film te horen. 

 Radioreclame wordt door het overgrote deel als slechtste manier van filmpromotie gezien 
(69%). De voornaamste redenen hiervoor waren dat het visuele aspect ontbreekt bij 
radioreclame, of dat men simpelweg geen of weinig gebruikt maakt van het medium. 

 
Voorkennis over film 

 Bij zowel dvd/blu-ray als bioscoopfilms speelt voorkennis een grote rol.  

 Bij dvd/blu-ray geeft 38% aan, deze niet te kijken zonder dat men iets over de film weet. Nog 
eens 44% geeft aan, meestal al iets over de film te weten. 

 Bij de bioscoopfilm geeft één derde aan niet naar de bioscoop te gaan zonder iets te weten 
over de film. Nog eens 57% geeft aan meestal al iets te weten over een film alvorens naar de 
bioscoop te gaan.  
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Belangrijke aspecten bij filmkeuze 

 Bij driekwart van de respondenten speelt genre een grote rol bij het maken van de beslissing 
om een film in de bioscoop te zien. 63% geeft aan dat de trailer een grote rol speelt, en 38% 
geeft aan dat recensies een grote rol spelen. Bij één derde van de respondenten speelt de 
cast een grote rol. 

 Recensies spelen geen grote rol bij de jongere consumenten, maar naarmate de leeftijd 
stijgt, stijgt het belang van de recensies. Het tegenovergestelde geldt voor trailers. 

 De mening van familie/vrienden speelt voor 41% een grote rol. Daarna volgen reclame op tv 
(35%) en reclame op internet (31%).  

 Tv speelt een belangrijkere rol bij vrouwen dan bij mannen.  

 Internet is belangrijker voor jongeren, gedrukte pers is belangrijker voor ouderen. 

 De resultaten van bioscoopfilms komen sterk overeen met die van de dvd/blu-ray. Alleen 
speelt bij de bioscoopfilm de trailer vaker een grote rol (63% tegenover 41%). 

 Als er één keuze gemaakt moet worden, wat het belangrijkste is bij het maken van de 
filmkeuze, staat de trailer bovenaan (35%) en daaronder genre (30%). 

 
Invloed filmrecensies op filmkeuze 

 Bij een door de respondenten aangebrachte ranking kwam naar voren dat de mening van 
vrienden en/of familie zwaarder telt dan die van professionele filmcritici.  

 Internet is verreweg het populairste medium voor filmrecensies (83%). Krant/dagbladen 
volgen op een tweede plek met 45%. 

 Bij 29% van de respondenten hebben recensies vaak een positieve invloed op de beslissing 
een film in de bioscoop te zien, bij de helft is dit soms. 

 Bij 10% hebben recensies vaak een positieve invloed op de beslissing een film in de bioscoop 
te zien, bij 45% is dit soms. 

 Bij een film huren/kopen ligt het percentage dat vaak een positieve dan wel negatieve 
invloed heeft lager, en ligt het percentage dat nooit positief dan wel negatief beïnvloed 
wordt door recensies een stuk hoger dan bij de bioscoopfilms. Hieruit valt te concluderen 
dat recensies een minder grote rol spelen bij het kopen of huren van films. 

 

VIII.4 Overige conclusies 

 
VIII.4.1 Resultaten onderzoek naar filmkeuzeproces uit Bioscoopmonitor 2008/2009 
 
Uit de Bioscoopmonitor 2008/2009 van Stichting Filmonderzoek blijkt dat: 

 De bioscoopbezoekers thuis veel gebruik maken van internet; relatief vaak is dit meer dan 
tien uur per week. 

 Internet is voor filminformatie over het algemeen de belangrijkste bron. Dit geldt dan ook 
voor draaitijden van films in bioscopen, filmnieuws, filmrecensies en filmtrailers.  

 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%). 

 39% aangeeft dat zij social networking ‘vaak’ als internetactiviteit ondernemen. 

 Frequente bioscoopbezoekers minder naar televisie kijken dan incidentele 
bioscoopbezoekers. 

 72% van de bioscoopbezoekers nog wel eens gebruik maakt van papieren filmladders of 
filmagenda’s. 
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VIII.4.2 Externe onderzoeksresultaten 
 

Uit het onderzoek van Toby Robertson uit 2003 bleek dat: 

 De grote advertentiemedia, televisie en gedrukte pers, beide een statistisch significant 
positief effect hebben op de box-office opbrengsten van zowel mass films (films met tv-
advertenties) als niche films (films zonder tv-advertenties).  

 Radio- en buitenreclame geen effect hebben op de opbrengst. 

Uit ons onderzoek blijkt dat: 

 Inderdaad het merendeel van de respondenten radio de slechtste methode van 
filmpromotie vindt. En slechts 3% gaf buitenreclame aan als de beste manier om informatie 
te krijgen over een nieuwe film (radio: 0%). 

 Tv en gedrukte pers op nr. 1 en 2 hadden gestaan als beste manier om informatie te krijgen 
over een nieuwe film, als het internet niet ook een optie was (in het Britse onderzoek van 
Robertson is dit medium niet meegenomen).  

Uit het onderzoek Cinema Experience Monitor : Een onderzoek naar medium- en reclamebeleving en 
de effectiviteit van bioscoopreclame (2004) blijkt dat: 

 Bioscoopreclame zeer effectief is door de positieve beleving en de positieve mindset van de 
bezoekers. In feite kunnen trailers ook als bioscoopreclame gezien worden. Bovendien is het 
bioscooppubliek de ideale doelgroep. 

Uit het onderzoek The Arbitron Cinema Advertising Study: Appointment Viewing by Young, Affluent, 
Captive Audience (2003) blijkt dat: 

 94% van het publiek dat in de afgelopen maand naar de bioscoop is geweest zich de “movie 
previews” herinnert.  

 62% het eens of zeer eens was met de stelling: “Ik kom graag vroeg zodat ik beelden uit 
nieuwe films kan zien.”  

 Het publiek gemiddeld 19 minuten aankomt vóór de film begint. 

  86% het eens of zeer eens is met de stelling: “Scènes van nieuwe films stimuleren mij om 
naar de bioscoop te gaan.” 

Uit ons onderzoek blijkt dat: 

 Met 88% de bioscooptrailer op nr. 1 staat bij de vraag “Op welke precieze manier hoort u 
van een nieuwe film?”  

 Trailers over het algemeen belangrijk worden gevonden, of zij nu in de bioscoop worden 
getoond, of op tv of internet. 

Uit de scriptie van Rob Toorenburg uit 1988 bleek dat: 

 Voornamelijk de jeugd naar de bioscoop gaat en deze groep zich niet zomaar laat leiden door 
recensies.  

 Recensies wel als zeer voorname informatiebronnen kunnen worden gezien.  

 Men weinig affiniteit heeft met een bepaalde recensent, het gaat er vooral om vooraf een 
mening over een film te kunnen lezen. 
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 Uit ons onderzoek blijkt dat:  

 De oudere leeftijden inderdaad meer waarde hechten aan recensies dan de jongere 
leeftijden.  

 De positieve invloed van recensies groter is dan de negatieve invloed. 

 Internet het belangrijkste medium is om recensies te lezen. 

 

In bijlage nr. 8 is een uitgebreidere versie van het literatuuronderzoek te vinden. 

 

======================= 
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1. Artikel Holland Film Nieuws # 94 - Filmkeuze 

 

Stichting Filmonderzoek brengt bepalende media in kaart 

Het maken van de filmkeuze 

Nederlanders besteden graag hun vrije tijd aan media. Ongeveer de helft van alle vrije tijd gaat op 

aan mediagebruik (zo’n 18 à 19 uur per week). Als een filmdistributeur of bioscoopexploitant een 

film wil promoten, is inzicht in de manier waarop de consument zich informeert over nieuwe 

releases onontbeerlijk. Nieuw onderzoek biedt dat inzicht.  

Door Dimitri Lahaut en Hidde Manusiwa 

Aan Stichting Filmonderzoek is gevraagd een publieksonderzoek uit te voeren om na te gaan welke 

media een rol spelen bij het maken van een filmkeuze. Uit de resultaten valt af te leiden hoe en via 

welke media de filmconsument het beste te bereiken is. Het onderzoek is uitgezet in het online 

onderzoekspanel MoviePanel.nl  

Het draait om Internet  

Internetactiviteiten nemen anno 2008 ruim een kwart van alle mediatijd in beslag. Dit is ten koste 

gegaan van de tijd besteed aan de al bestaande media. In die zin kun je spreken van vervanging van 

oude media door nieuwe media. Dit geldt met name onder jongere generaties. Uit ons onderzoek 

blijkt dat internet hét medium is om informatie over films in te winnen. Op de vraag  “Wat is voor u 

persoonlijk de beste manier om van een film te horen?” werd verreweg het vaakst het medium 

internet gekozen (64%). 

Een belangrijke nieuwe vorm van marketing is viral marketing. Dit is de moderne variant van mond-

tot-mond reclame, versterkt door het internet. In ons onderzoek is er gevraagd naar wat men vindt 

van de effectiviteit van viral marketing, met The Blair Witch Project als testcase. 70% is bekend met 

de film en de hype die er rondom ontstond. Hiervan vindt 45% dat deze methode effectiever is dan 

reguliere promotiemethodes. 40% vindt dit een beetje, en slechts 8% vindt deze manier van reclame 

maken niet effectiever dan reguliere promotiemethodes. 

Televisie blijft een belangrijk massamedium; bijna de helft van alle mediatijd wordt besteed aan 

televisie kijken. Echter, door de jaren heen heeft iedereen bezuinigd op kijktijd. Vooral tieners kijken 

minder tv en internetten hiervoor in de plaats. Resultaten uit ons onderzoek bevestigen dit: Men 

hoort het vaakst (in algemene zin) over een nieuwe film via het internet (85%). Pas op de tweede 

plaatst stond televisie (79%). 

Hoofdrol voor genre 

Naast een plek voor entertainment en recreatie, is de bioscoop ook een plek voor promotie van 

films. Zo wordt de bioscooptrailer het vaakst genoemd bij de precieze manier waarop men hoort van 

een nieuwe film (88%). Als er gekeken wordt naar wat het meest nieuwsgierig maakt naar een 

nieuwe film, staat de trailer in de bioscoop weer bovenaan (84%). Op de vaag “Via welke websites 
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verdiept u zich in een film?” stond de website van de bioscoop op nummer 1 met 68%, een 

interessant feit voor de bioscoopexploitanten. De krant is een medium dat wekelijks meer dan de 

helft van de Nederlandse bevolking bereikt. Maar jongeren die tegenwoordig meer gericht zijn op 

het internet, zijn niet meer voor het lezen van de (gedrukte) krant te porren. Men neemt ook minder 

de tijd voor het lezen en “scant” eerder de krant. Desalniettemin blijkt uit ons onderzoek dat de helft 

van de bioscoopbezoekers meestal van nieuwe films hoort via krant, 40% via tijdschriften en 28% via 

flyers. De krant is, net als uitgaansagenda/flyers/folders, met name populair bij oudere 

bioscoopbezoekers.   

Over de streep trekken 

Wat de consument uiteindelijk over de streep trekt bij de beslissing een film te zien of te kopen, is 

vooral het filmgenre. Driekwart van de ondervraagden geeft aan dat dit een grote rol speelt in de 

uiteindelijke beslissing. Daarnaast spelen trailers ook een aanzienlijke rol (63%). Vooral bij de jongere 

leeftijden speelt een aantrekkelijke trailer een grote rol in de beslissing.   

Dit artikel bevat slechts een beknopt overzicht van een selectie van de resultaten. Voor het volledige 

onderzoeksverslag, zie de nieuwe Bioscoopmonitor 2009/2010 die binnenkort zal verschijnen.  

 Dimitri Lahaut MSc. is onderzoeker en projectleider van Stichting Filmonderzoek 

 Hidde Manusiwa is stagiair en studeert Taal en Cultuurstudies  
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2. Artikel Holland Film Nieuws # 94 – Nationale Bioscoopbon 

 

De bon blijft het leukste cadeau in het donker 

Bioscoopbon verjaardagscadeau bij uitstek 

Onderzoek naar de gebruiker van de Nationale Bioscoopbon levert interessante resultaten op. En 

met een nieuwe bioscoopcommercial, een radio- en outdoorcampagne is de bon in juni goed 

zichtbaar. 

Door Brenda Weisz Blanchetta 

Begin juni ontvingen de bioscopen posters rond de thema’s ‘geslaagd’ en ‘vaderdag’. Aanvullend 

wordt er een outdoor- en radiocampagne ingezet op Radio 538. De campagne is algemeen van aard, 

maar vanwege de periode (14-21 juni) en de slogan ‘met de bioscoopbon slaag je altijd’ wordt er een 

knipoog gegeven naar de eindexamenscholieren en wordt gelijk het vaderdag-thema meegenomen. 

Daarnaast draait er sinds begin juni een nieuwe bioscoopcommercial in de bioscopen. Dit keer is de 

NVB een samenwerking aangegaan met distributeur Universal Pictures International voor de vierde 

Shrek-film want ‘Ook Shrek Forever After geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon, het leukste 

in het donker’.  

Onderzoek 

Waarom koopt de consument wel of juist geen Bioscoopbon, voor wie en bij welke gelegenheid en 

wat betekent de bon concreet voor de bioscoopbranche? Dit zijn wat vragen waar de NVB graag een 

antwoord op wilde hebben. Daarom kreeg de Stichting Filmonderzoek de opdracht om zowel de 

koper, de ontvanger als de niet-gebruiker aan de tand te voelen. In totaal werden er 1.771 

respondenten ondervraagd, verdeeld over bovengenoemde categorieën. Wederom is bewezen dat 

de Nationale Bioscoopbon niet alleen bijdraagt tot additioneel bezoek, maar dat deze vooral 

herhaalbezoek stimuleert. Maar liefst 61% van de bioscoopbezoekers met bon raakt gemotiveerd om 

vaker naar de bioscoop te gaan. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het goede beeld en gelui d 

(47%) en dat men vergeten was hoe leuk het is om naar de bioscoop te gaan (48%). 

De Nationale Bioscoopbon wordt het vaakst weggegeven aan vrienden/kennissen (65%) of familie 

(53%). Opvallend is dat juist scholieren elkaar veel bonnen cadeau geven. Zij prefereren de bon ook 

boven andere cadeaubonnen. 

Verjaardag staat stipt op nummer een als aanleiding voor het geven van de bon (78%). De bon wordt 

vooral gezien als een leuke attentie waarmee je een ontspannen avondje uit cadeau heeft. Ook 

optimale filmbeleving speelt een rol. Een reden om juist geen bon te geven is dat het een te 

gemakkelijk cadeautje is. De NVB hoopt dit jaar terug te komen met een special edition uitgave van 

de bon. Hiermee willen we het stukje papier weer een filmbeleving meegeven waardoor het extra 

leuk is om te geven, maar óók om te vragen. Voor de toekomst ligt hier een mooie kans want de bon 

wordt nu nog niet veel als cadeau gevraagd. 

Filmtheaters 

Een andere kans ligt bij de filmtheaters. Gebleken is dat maar liefst 56% van de ondervraagden niet 

weet dat de bon ook in te leveren is bij een filmtheater. Dat is jammer want hierdoor missen we een 
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potentieel bezoek. De NVB is zich ervan bewust dat voor de filmtheater een aangepast en subtielere 

communicatie nodig is. In overleg met de theaters wordt dit momenteel onderzocht. Binnenkort 

zullen de theaters een vijf seconden bumper ontvangen met een gepast stem die zegt ‘Ook de films 

in dit filmtheater geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon’. 

Tot slot een opvallend gegeven. Er is een sterk verband gevonden tussen buffetconsumptie en 

bonbezit. Een derde van de bezoekers met bon geeft gemiddeld maar liefst vierenhalf euro extra uit 

aan het buffet. Dat betekent concreet dat de Nationale Bioscoopbon op jaarbasis meer dan 1,6 

miljoen euro extra aan buffetopbrengsten oplevert. En dat staat los van de additionele en 

herhaalbezoeken die de bon jaarlijks oplevert. De Nationale Bioscoopbon is van onschatbare waarde 

voor de branche. Maar dat wordt helaas nog wel eens vergeten. Reden genoeg voor de hele branche 

om de Nationale Bioscoopbon te blijven verkopen, ondersteunen en promoten.  

Brenda Weisz Blanchetta is marketingmanager van de Nationale Bioscoopbon 
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3. Artikel NRC-Handelsblad, 13 april 2010 

 

Bios voor oudjes in dirndljurkjes 
 
Door Coen van Zwol 
 
Jeugdige bioscoopgangers kijken verbaasd geamuseerd: wat doen al die oudjes in lederhosen en 
dirndljurkjes, habijten en uit gordijnstof geknipte hansopjes toch bij de popcornbalie?  
 
Woensdagavond in bioscoop Pathé Schouwburgplein Rotterdam: de Meezingbios houdt pauze. Paul 
de Leeuw introduceerde dit Amerikaanse nichtenvermaak in 2001 al in Nederland, het bleek een 
blijvertje. Fans van The Sound of Music zingen vanavond uit volle borst ‘Do, re mi’, roepen zoals 
afgesproken ‘Je kunt het Maria!’ of ‘Amen!’ naar het witte doek, maken malle dansjes. Blanke paren 
van middelbare leeftijd, rijen giebelende dames in nonnenhabijt. “Het lijkt hier Bos en Lommer wel”, 
kraait gangmaker Aernoud Florijn. Een uitgelaten schoolklas: het is de hoogbejaarde 
rolstoelpatiënten vooraan iets te heftig. Zij worden de pauze de zaal uit gelift. 

De Meezingbios is een van die concepten waarmee Nederlandse bioscoopketens nieuw 
publiek lokken. Op hun websites wemelt het tegenwoordig van de ‘events’ en ‘specials’. Turkse films 
en Bollywoodfilms in de Randstad, seniorenmiddagen en ‘ladies nights’ (‘laat u met een glaasje 
prosecco en heerlijke hapjes verwennen’). Live per satelliet overgestraalde opera’s van het 
Metropolitan te New York zorgen steevast voor een uitverkocht Tuschinski. Het laatste van Pathé: de 
meidenmiddag. “Zo’n publiek moet je normaliter opbouwen, maar de vampierfilm Twilight was 
meteen uitverkocht. Een zaal vol gillende keukenmeiden”, zegt Youry Bredewold van Pathé. 

De bioscoop veranderd: Pathé haalt nu al zo’n 3 tot 5 procent van de omzet uit 
evenementen. Die spelen in op de wens om met ‘jouw soort mensen’ samen iets te beleven. De 
winstmarge in aantrekkelijk: een avondje opera op het witte doek kost in Tuschinski 32 euro, een 
VIP-biljet zelfs 45 euro. Toch draait het eerder om “het vergroten van de vijver waaruit we vissen”, 
aldus Bredewold. Het gaat uitstekend met het Nederlandse bioscoopbezoek: in tien jaar steeg de 
kaartverkoop van 20 naar 27 miljoen, en dit jaar zet die stijging door. Maar het kernpubliek waarop 
het aanbod zich richt is 16 tot 31 jaar oud, een slinkende doelgroep in vergrijzend Nederland. Zaak is 
het kapitaalkrachtige oudere publiek naar de bioscoop te lokken. 

Uit de statistieken van Stichting Filmonderzoek blijkt dat de laatste vijf jaar vooral tieners 
(12-17) en oudere jongeren (24-29) meer naar de bioscoop gaan. Papa’s en mama’s van 30 tot 54 
jaar minder. Onderzoeker Dimitri Lahaut: “Ze willen wel, maar kunnen gewoon niet door kinderen, 
werk en tijdgebrek.” Daar valt winst te halen, want demografisch is het de grootste groep. Zelfs met 
hun lage bioscoopbezoek kocht deze middelbare leeftijdsgroep 39 procent van de kaartjes; de 
leeftijdscategorie 12 tot 29 jaar ruim 42 procent. Senioren boven de 55 jaar, die na 2004 steeds 
minder naar de film gingen, keren sinds vorig jaar weer terug. Lahaut: “Ongetwijfeld door die 
opera’s, 50+bioscoop en programmering van meer kwaliteitsfilms.” 

Pathé wil oudere bioscoopgangers een ‘volwaardig avondje uit’ bieden. ‘Niet alleen cola, 
popcorn, erin en eruit.’ Dat vereist maatwerk en het uit elkaar trekken van doelgroepen: gillende 
keukenmeiden en operaliefhebbers mixen niet. Pathé heeft daarbij de luxe van meer complexen in 
dezelfde stad. Neem Amsterdam. Daar bedient De Munt vooral de jeugd, Tuschinski een ouder 
publiek, Arena jeugd en gezinnen met auto’s en krijgt City straks een cultureel profiel. In Den Haag 
opende Pathé naast de volkse Spuibioscoop recent het chiquere Buitenhof, voorzien van grand café-
annex-restaurant. 

 Bij kleinere steden speelt een andere logica: het vooruitstrevende CineMec bij Ede 
ontwikkelt zich in tegenovergestelde richting. Het nieuwe bioscoopcomplex is ingebed in een 
geluidswal van snelweg A12: een lange, rode doos van negen zalen met ramen die als een filmstrip 
uitzicht bieden op het voortrazende verkeer. Met 400.000 potentiële klanten binnen een straal van 
35 kilometer streeft CineMec naar een zo divers en breed mogelijk publiek. De rap pratende 
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eigenaar Gerben Kuipers ziet CineMec als “een soort Schiphol”, een smeltkroes van leeftijden en 
beeldformaten. “Een Bijenkorf voor beelden waar je niet alleen 25 films in acht zalen kan zien, maar 
ook een biertje kan drinken, dvd’s koopt en je iPod intussen oplaadt bij een downloadstation. 

Kuipers lichtende voorbeeld is Cinecittà in Neurenberg, een Duits monstercomplex gebouwd 
in en op een oude bunker van Adolf Hitler. Eigenaar Wolfgang Weber kocht deze schacht in een 
stadspark ooit voor één D-mark en stapelde “daarna de ene op de andere kijkdoos”, aldus Kuipers. 
Tussenstand: zes grote restaurants, tientallen cafés, boeken- en dvd-winkels en 21 zalen in alle 
denkbare schermformaten: IMAX, pretparkzalen met bewegende stoelen, arthouse. En minizaaltjes 
die je kan afhuren voor een film naar keuze uit de omvangrijke filmbibliotheek. 

Zelf is CineMec aardig op weg een regionaal ‘infotainmentcomplex’ te worden. Op 
donderdagavond heet Kuipers bezoekers van het komische Not the Messiah-opera van Monthy 
Python persoonlijk welkom: personeel zet de witte wijn en borrelnootjes alvast klaar voor de après-
opera. Behalve opera brengt CineMec het Bolshoi Ballet live, toneel vanuit het National Theater in 
Londen en straks jazz uit Montreux. Voor kleine kinderen en gelovigen – een grote groep rond Ede – 
zijn er natuurfilms in 3D. (‘Dolfijnen vloeken niet’) Voorts biedt CineMec onderdak aan literaire 
avonden, popconcerten en bigbands, een goededoelenavond bij de première van de film Desert 
Flower over vrouwenbesnijdenis, schooldagen waarop ouders naar de zelfgemaakte filmpjes van hun 
kinderen kijken. Binnekort komt een zaal veldbiologen in de bios via webcams naar vogeltjes turen. 

De komst van 3D biedt nieuwe mogelijkheden. Live concerten waarbij je met je 3D-bril Bono 
vlak op de huid zit. Sport. CineMec pionierde al met Formule 1, straks wordt dat in 3D uitgezonden. 
Kuipers: “Voor het WK voetbal in Zuid-Afrika is het nog te vroeg, maar in 2012 is het echt zover. Al 
zie ik niet veel in een emotiesport als voetbal in de bioscoop: daarbij wil men hossen, drinken en 
juichen. Eerder in technische sporten als tennis, Formule 1 of wielrennen. De Tour de France door de 
helmcamera van Lance Armstrong.” 

Vorig jaar opende Kuipers CineMec XL, een zaal met 1.050 stoelen, een beeldscherm van 160 
m2 en een 3D-projector. De stoelen kunnen in een wip naar het plafon worden gehesen, waarna de 
zaal geschikt is voor een salsafeest met drie orkesten en een megascherm. ’s Avonds Avatar of Alice 
in Wonderland, overdag een congres. Kuipers: “Laatst hadden we het kampioenschap chocolade 
maken: kon je achterin op het scherm precies zien hoe de koks op het podium hun truffels 
bereiden.” 

De bios als theater, congreszaal, disco, congreshal en buurthuis ineen: multifunctionaliteit 
heeft toekomst, denkt Kuipers. “Zo’n muziektheater dat Utrecht nu voor 130 miljoen bouwt: 
volstrekt achterhaald.” Het lijkt het begin van een nieuwe fase. Begin jaren zeventig van de vorige 
eeuw kwamen filmhuizen op en reageerde reguliere bioscoophouders op de vraag naar een breder 
filmaanbod met complexen van schoenendooszalen en kleine doeken. Toen medio jaren tachtig de 
homevideo het bioscoopbezoek dreigde te doen afnemen, moest de bioscoop iets extra bieden ten 
opzichte van de tv. Zalen waar men op keukenstoelen naar een doek ter grootte van een tafellaken 
keek, maakten plaats voor grote schermen en ruime stoelen met beenruimte. De toekomst lijkt nu 
aan maatwerk en cinema-on-demand enerzijds en de bios als evenement anderzijds. 

Kuipers voorzier een omwenteling. Medio jaren negentig blokkeerde Rotterdam nog het 
Belgische concern Kinepolis toen die naar Antwerps model een megabioscoop van 8.000 stoelen en 
24 zalen vlak buiten de Ring wilde bouwen. Dat zou het centrum leegtrekken, zo was de vrees. 
Kuipers: “Nu blijkt dat complexen als het Amsterdamse Arena niet echt concurreren met het 
centrum. Een gezin uit Uithoorn rijdt heus niet naar hartje Amsterdam om een bioscoopkaartje van 8 
euro te kopen met 28 euro parkeertoeslag. Die gaat zonder Arena gewoon niet naar de film.” 

Daar ligt nog groei, denkt Kuipers. Steden als Utrecht, Den Bosch en Leeuwarden kampen 
momenteel met verouderde bioscopen, de bioscoophouders tellen hun knopen. Kuipers: 
“Renovatie? Maar parkeren en de onveiligheid in de avonduren maken binnensteden onaantrekkelijk 
voor gezinnen en ouderen. Nieuwbouw van megabioscopen vlak buiten, of tussen steden in, ligt 
meer voor de hand.” Als bestuurders meewerken: Kuipers kostte het vier jaar om CineMec erdoor te 
drukken. “Koudwatervrees”, zegt hij. “Maar die verdwijnt.”  
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4. Bijdrage jaarverslag NVB/NVF 2010 

 
Stichting Filmonderzoek 

Missie 
De Stichting Filmonderzoek doet marktonderzoek naar de Nederlandse en internationale filmsector. 
Ze doet dat op uiteenlopende terreinen, zowel op het gebied van distributie en vertoning als 
productie. De stichting streeft ernaar om concrete informatie te leveren waarop weloverwogen 
beslissingen gebaseerd kunnen worden, en geeft daarbij desgevraagd advies. Filmonderzoek hoopt 
door het uitvoeren van onderzoek bovendien een algemeen inzicht in de filmsector te geven. Ze 
hoopt hiermee de filmindustrie als bedrijfstak te versterken. De medewerkers van de stichting doen 
dit onder andere door regelmatige onderzoekspresentaties op bijeenkomsten en vergaderingen. 
Filmonderzoek maakt gebruik van kennis en expertise uit de filmsector zelf. Dit komt doordat 
Filmonderzoek in direct contact staat met deze bedrijfstak. Zo bestaat het bestuur van de stichting 
grotendeels uit mediadeskundigen. 
 
Totstandkoming 
De stichting kent haar oorsprong in 1993. In dat jaar richtte de NFC, op initiatief van J.Ph. Wolff en 
San Fu Maltha, een semi-autonomische onderzoeksafdeling op. Begin 2004 werd Stichting 
Filmonderzoek verzelfstandigd. Hiermee kon de continuïteit veilig worden gesteld van 
gespecialiseerd onderzoek in het belang van de brancheorganisaties. Ook werd er samengewerkt 
met de Universiteit Utrecht en de Professional School of the Arts (PSAU). In 2008 betrok de stichting 
een eigen kantoor in Utrecht. Er werd een projectleider aangesteld voor de realisering van de eerste 
zelf uitgevoerde Bioscoopmonitor. Dit jaarlijkse onderzoek in opdracht van de NVF en NVB naar 
consumentengedrag van bioscoopbezoekers, werd voorheen slechts geëvalueerd door Stichting 
Filmonderzoek. Na intensief overleg werd besloten de uitvoering van het onderzoek aan de stichting 
over te dragen. Dit was tevens de start van MoviePanel.nl, een online respondentenpanel van 
“ervaringsdeskundigen” op het gebied van film en bioscoop. Hiervoor heeft Stichting Filmonderzoek 
enquêtesoftware en een website ontwikkeld. Het panel bestaat inmiddels uit ruim 4.500 actieve 
leden.  
 
Terugkerende onderzoeken 
Naast de jaarlijks terugkerende Bioscoopmonitor, evalueert de stichting sinds 2006 de 2-voor-1-actie 
(AH Filmweken) in een uitgebreid evaluatierapport voorzien van deskresearch en publieks- en 
bevolkingsonderzoek. Ook wordt elk jaar voor het Filmfonds de Film Facts & Figures of the 
Netherlands gerealiseerd met statistische gegevens van de Nederlandse filmproductie en –
distributie.  
 
Onderzoeksgebied 
Het onderzoeksveld van de stichting betreft de film- en bioscoopbranche, die deel uitmaakt van een 
verdichte vrijetijdsindustrie. De Nederlandse vrijetijdsindustrie is sterk ontwikkeld, omdat de vraag 
groot is. Consumenten worden steeds veeleisender, en zijn op zoek naar ‘rijke’ ervaringen en 
belevenissen. Deze dynamische industrie heeft daardoor te maken met flinke concurrentie, hoge 
verwachtingen en constante vernieuwing. Ook in de film- en bioscoopsector vinden in hoog tempo 
technologische ontwikkelingen en innovaties plaats, zoals digitalisering van zowel productie, 
distributie en vertoning. Het is de taak van Stichting Filmonderzoek om hier gericht en vakkundig op 
in te spelen. Dit doet zij door kwalitatief hoogwaardige analyses en evaluaties te leveren.  
 
In 2010 kwam er een tot en met 2013 lopende samenwerkingsconvenant  tot stand met NVF en NVB. 
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5. Nieuwe website Stichting Filmonderzoek 

 

Met de nieuwe website is Stichting Filmonderzoek toegankelijker, beter vindbaar, interactiever en 

meer up-to-date. Ook kunnen we met deze website beter een loketfunctie uitoefenen en dienen als 

informatiebron op het gebied van film- en bioscoopconsumptie. 
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6. Notitie over het meten van bereik 

 

Het bereik van het bioscoopbezoek is een begrip dat bij nadere beschouwing moeilijker te 
doorgronden is dan men zou kunnen verwachten. Min of meer vanzelfsprekend is de betekenis van 
het begrip bioscoopbereik, nl. het aantal bioscoopbezoekers (niet: bioscoopbezoeken) als 
percentage van de totale bevolking of van een deel daarvan (bijv. regio). Een mogelijkheid van 
verkeerd hanteren van het begrip komt naar voren bij een enquête naar het bereik in een periode 
die aanzienlijk korter is dan een jaar. Internationaal is het gebruikelijk om het bereik per jaar aan te 
geven. Indien dat echter per een veel kortere periode zoals per maand wordt gedaan, zoals in de 
Bioscoopmonitor 2007 van MarketResponse (mei 2008, blz. 7) is er sprake van dubbeltellingen. 
 Indien er in februari de vraag wordt gesteld of men in januari een bioscoop heeft bezocht, 
dan geeft de beantwoording van die vraag, ongeacht de frequentie waarmee dat is gebeurd, 
inderdaad het bereik in januari aan. Als er daarna in maart op dezelfde wijze wordt gevraagd, of men 
in februari een bioscoop heeft bezocht, dan is de betekenis van het antwoord echter niet 
onafhankelijk van al dan niet een bezoek in januari. (De vraag zou eigenlijk hebben moeten luiden: 
"Hebt u in februari een bioscoop bezocht als u dat in januari niet hebt gedaan?", maar dat is moeilijk 
uitvoerbaar.) 
 Het effect van dubbeltellingen kan in dit kader worden onderschat als men uitgaat van de 
gemiddelde frequentie per capita van ca. 1,5 in Nederland. Bekend is immers dat het bereik in 
Nederland ongeveer 50% is. Bij een bereik van ca. 50% betekent dit, dat de ene helft van de 
bevolking een frequentie van nul heeft, en de andere een frequentie van gemiddeld ca. drie. 
 Metingen van het bereik per maand schijnen dan ook alleen nauwkeuriger te zijn dan 
metingen per jaar (of half jaar), maar leveren in feite geen zinvolle informatie op. Bij dergelijke 
metingen kunnen de uitkomsten per maand niet bij elkaar worden opgeteld om het bereik in een 
langere periode aan te kunnen geven. (Dat zou anders liggen bij metingen van de frequenties in resp. 
voorafgaande maanden.) 
 Mogelijk is ook een onjuiste definitie van het begrip, nl. het aantal bioscoopbezoekers in een 
bepaalde regio of periode als percentage van het totale aantal bioscoopbezoekers. (Dat is te vinden 
t.a.p. in de bovengenoemde Bioscoopmonitor.)  
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7. Bericht UNIC over stijging Europees bioscoopbezoek 

 

UNIC PRESS RELEASE 
January 15th 2010 

 
Cinema attendances in Europe reach highest level for many years 

 
Cinema attendances reached an historic level in 2009 in almost every European country, with similar 
increases in box office driven mainly by 3D cinema. The foundation for these excellent figures was 
the massive investment made by exhibitors in recent years in their theatres, ensuring that they 
remained by far the best place to see a film and that cinema audiences were able to experience the 
latest technological developments. As a result, the pubic attended cinemas across Europe in even 
greater numbers and were able to see a wider range of exciting and entertaining movies. While 
cinema has historically done well during times of economic difficulty, the key factor was the sheer 
range and quality of the film content on offer. 
 

Country Admissions 
change / % 

Admissions 
x million 

Box office 
change / % 

Box office 
domestic 
film / % 

Notes 

France + 5.7 Ca. 200 - 37 Highest in 25 years 

UK + 5.6 173 - - Highest since 2002 

Germany +16.4 144 +25 -  

Spain +2.8 110 +9 15 Highest in 10 years 

Italy -0.35 99 +4.9 -  

The 
Netherlands 

+15 27.2 +21 17.8  

Austria +21.7 17.8 +27.3 -  

Ireland -3.5 17.6 -1.2 - Excludes Northern Ireland 

Sweden +11 17 - -  

Switzerland _6.1 15.6 +9.6 3.5  

Denmark +5.4 13.9 +13.2 - Highest in 26 years 

Normway +6.8 12.7 +13.5 20  

Greece +12.5 12.5 +4.1 11  

Finland -1.45 6.7 +2 15  

Turkey -4 36.8 +2.7 -  

 
UNIC (International Union of Cinemas) represents exhibitors from 18 countries with more than 28 000 
screens and 800 millions admissions per year. Companies such as AFM, Europalaces, Kinepolis Group, 
Mars Entertainment Group, UGC, Utopolis Group, Vue are also members. 
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8. Literatuuronderzoek bij meting 7: filmkeuze 

 

Door Hidde Manusiwa 

Ter voorbereiding van dit onderzoek is er een literatuuronderzoek uitgevoerd, waar op zoek is 
gegaan naar nuttig eerder materiaal betreffende dit onderwerp. Resultaten van dit 
literatuuronderzoek is gebruikt als achtergrondinformatie, en kan interessant zijn als aanvullende 
informatie. Beknopte resultaten van ons onderzoek worden ter vergelijking ook genoemd.  

In een Brits onderzoek uit 2003 van Toby Robertson, wordt er gekeken naar de effectiviteit van 
adverteren in de Britse filmdistributie. Hier wordt het onderscheidt gemaakt tussen de ‘mass films’ 
(film mét tv-advertenties) en de ‘niche films’ (films zonder tv-advertenties). Er wordt gekeken naar 
de effecten van advertenties via tv, gedrukte pers, radio en buitenreclame op de opbrengst van 
films. Over het algemeen bleek dat de grote advertentie-media, tv en gedrukte pers, een statistiek 
significant positief effect heeft op de box office opbrengsten van zowel mass als niche films. Oftewel, 
hoe meer er geïnvesteerd wordt in deze vormen van advertenties, des te meer opbrengst de film 
krijgt.  

Ook blijkt dat radio- en buitenreclame geen effect hebben op de opbrengst. Dit komt enigszins 
overeen met onze bevindingen: Radio door het overgrote deel van de respondenten als slechtste 
manier van promotie gezien (dit is door heel het onderzoek heen te merken), en wordt het minst 
gebruikt. Ook gaf slechts 3% van de respondenten aan dat buitenreclame voor hun persoonlijk de 
beste manier was om informatie over een nieuwe film te krijgen. 

Tv en gedrukte pers zouden ook op nr. 1 en 2 staan van beste manier om informatie te krijgen over 
een nieuwe film, als het internet niet ook een optie was (in het Britse onderzoek is dit medium niet 
meegenomen).  

In onderzoeken als The Arbitron Cinema Advertising Study: Appointment Viewing by Young, Affluent, 
Captive Audience (2003) en Cinema Experience Monitor : Een onderzoek naar medium- en 
reclamebeleving en de effectiviteit van bioscoopreclame (2004)  

worden onder andere trailers in de bioscoop behandeld. In de Cinema Experience Monitor wordt er 
gekeken naar reclame in de bioscoop. In feite kunnen trailers ook gezien worden als reclame, 
reclame voor een nieuwe film. Door de positieve beleving en de positieve mindset van de 
bioscoopbezoekers, zal bioscoopreclame (en dus ook trailers) zeer efficiënt zijn. Bovendien zijn 
bioscoopbezoekers de perfecte doelgroep voor nieuwe films.  

-Uit The Arbitron Cinema Advertising Study blijkt ook de effectiviteit van trailers in de bioscoop. Zo 
herinnert 94% van bezoekers die de afgelopen maand naar de bioscoop zijn geweest  de  “movie 
previews.” 62% was het eens of zeer eens met de stelling: “Ik kom graag vroeg zodat ik beelden uit 
nieuwe films kan zien.” Het publiek komt gemiddeld 19 minuten aan voor de film begint. 86% is het 
eens of zeer eens met de stelling: “Scènes van nieuwe films stimuleren mij om naar de bioscoop te 
gaan.” 

Het belang van bioscooptrailers blijkt ook uit ons publieksonderzoek. Met 88% staat de 
bioscooptrailer op nr. 1 bij de vraag “Op welke precieze manier hoort u van een nieuwe film?” 
Trailers worden over het algemeen belangrijk gevonden, of zij nu in de bioscoop worden getoond, of 
op tv of internet.  

In de scriptie genaamd Film en filmkritiek van Rob Toorenburg uit 1988 wordt de invloed van 
recensies onderzocht. Dit onderzoek is uiteraard verouderd, maar desalniettemin lijkt het ons 
interessant om de resultaten te vergelijken met onze resultaten. Bij dit onderzoek zijn uiteraard ook 
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modernere vormen van recensies zoals internet recensies of blogs van amateur filmliefhebbers 
meegenomen.  

Kort samengevat luidt de conclusie van deze scriptie als volgt:  

-Voornamelijk de jeugd gaat naar de bioscoop en deze groep laat zich niet zomaar leiden door 
recensies. 

-Recensies wel als zeer voorname informatiebronnen kunnen worden gezien. 

-Men heeft weinig affiniteit met een bepaalde recensent, het gaat er vooral om vooraf een mening 
over een film te kunnen lezen.  

Uit ons onderzoek blijkt dat:  

-Eveneens de oudere leeftijden meer waarde hechten aan recensies dan de jongere leeftijden.  

-De positieve invloed van recensies is groter dan de negatieve invloed. 

-Internet het belangrijkste medium is om recensies te consumeren. 

 

 

 


