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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

Herrie Film & TV is van plan een online filmkanaal te starten (genaamd Film(t)huis), waarmee 
filmtheaters via hun eigen site arthouse films kunnen aanbieden. De films verschijnen gelijktijdig met 
de theatrale release en worden aangeboden voor een premium prijs. Het doel van dit filmkanaal is om 
meer vertoningsmogelijkheden te creëren voor kwetsbare films, door in te spelen op de nieuwe markt 
die Video on Demand biedt.  
 
Film(t)huis is begonnen met een pilotproject: de release van de Nederlandse arthouse film ZOMER op 
14 juni 2015, in acht filmtheaters door het hele land én op de websites van de filmtheaters. 
Filmonderzoek heeft in opdracht van Herrie Film & TV de haalbaarheid van Film(t)huis onderzocht, 
door middel van een gebruikersonderzoek tijdens het pilotproject. De resultaten zullen dienen als 
input voor het businessplan voor het online filmkanaal.  
 
De doelgroep van Film(t)huis bestaat uit filmtheaterbezoekers die de mogelijkheid zouden willen 

hebben om thuis premièrefilms te kijken (in plaats van in het filmtheater). In 2014 bezocht 14% van de 

Nederlanders van 16 jaar en ouder minimaal één keer een filmtheater of arthouse, dit zijn ruim 1,8 

miljoen Nederlanders. Zij gaan gemiddeld ongeveer zes keer per jaar naar het filmtheater of arthouse. 

Uit eerder onderzoek van Filmonderzoek blijkt dat tijd, budget (zowel voor de entreeprijs als voor de 

reis-, parkeer- en andere onkosten) en ongunstige aanvangstijden drempels kunnen opwerpen voor 

bioscoopbezoek. Onderzocht is of volgens de pilot-gebruikers Film(t)huis deze drempels weg zou 

kunnen nemen, zodat bezoekers nog vaker een film van hun voorkeur kunnen kijken. Om tevens een 

extra focus op jongeren te leggen en te achterhalen in hoeverre zij op gelijke wijze door Film(t)huis 

aangesproken kunnen worden, is een aanvullend onderzoek uitgevoerd onder leden van Cultureel 

Jongeren Paspoort (CJP).  

1.2 Onderzoeksdoelstelling 

Het onderzoek heeft zich tijdens het pilotproject gericht op potentiële gebruikers van Film(t)huis, te 
weten huidige filmtheaterbezoekers en CJP-jongeren. Er is gekeken naar de behoeften en 
verwachtingen van de gebruikers en hun evaluatie van de dienst. Met het onderzoek is antwoord 
gegeven op de volgende onderzoeksvraag:  
 
Hoe beoordelen potentiële gebruikers het pilotproject van Film(t)huis en wat zijn hun verwachtingen? 
 
De volgende vragen hebben een belangrijke rol gespeeld bij beide steekproeven:  
 

 Hoe kijken gebruikers momenteel naar films? (zowel in het filmtheater als thuis) 

 Ondervindt men momenteel barrières in de toegankelijkheid en beschikbaarheid van films van 
hun voorkeur (in het filmtheater en thuis) en zo ja, welke? 

 Waarom heeft men voor Film(t)huis gekozen? 

 Hoe wordt Film(t)huis gewaardeerd na gebruik? 

 Welke verwachtingen heeft men over Film(t)huis?  
o Prijs: wat is men bereid te betalen? 
o Aanbod: welk type films zou men willen zien? 
o Gebruik: zou men de dienst opnieuw gebruiken? 
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1.3 Onderzoeksmethode 

Om de onderzoeksvraag en deelvragen te kunnen beantwoorden was het wenselijk om een groot 

aantal gebruikers van Film(t)huis te kunnen bereiken. De meest geschikte onderzoeksmethode om dit 

te realiseren was middels een online vragenlijst. Deze methode is kostenbesparend en flexibel. 

Respondenten kunnen namelijk op elk gewenst moment van de dag de vragenlijst invullen, vanuit elk 

gewenste locatie met internetverbinding.   

Onderwerpen vragenlijst  

Voorafgaand aan het kijken van de film ZOMER is de respondenten gevraagd naar hun bezoekfrequentie 

en het type bioscoopbezoek, obstakels om een filmtheater te bezoeken, redenen voor het gebruik van 

Film(t)huis, hun wijze van film kijken (zowel thuis als in filmtheater) en hun demografische variabelen. 

Na het kijken van de film hebben de respondenten vragen beantwoord over het gebruiksgemak van 

en tevredenheid over de player. Ook is gevraagd naar de mening van de respondenten over Film(t)huis: 

zou men deze wijze van film kijken aanbevelen, welke prijs wil men dan betalen en welk type films wil 

men zien? 

1.4 Omschrijving veldwerk en steekproef 

De werving van respondenten is uitgevoerd door Herrie Film & TV. Zij hebben respondenten geworven 

via filmtheaters door middel van nieuwsbrieven, promotiemateriaal in huis en social media. Ook is ter 

promotie van het onderzoek en de film ZOMER een landelijke (online) marketingcampagne ingezet. 

Tevens zijn respondenten geworven via de partners Cineville en Roze Filmdagen. CJP-jongeren zijn 

geworven middels nieuwsbrieven van CJP, waar maar liefst 350.000 jongeren op geabonneerd zijn.  

Testgroep 

De respondenten vormden samen een testgroep, die na het invullen van een online enquête een code 

kregen om de film ZOMER gratis of tegen een kortingstarief online te kijken. Om CJP-jongeren te 

stimuleren om mee te doen aan het onderzoek, is hen na het invullen van de vragenlijst de film ZOMER 

gratis aangeboden. Er werden twee vragenlijsten ingevuld: één voorafgaand aan het kijken van de film 

en één na afloop van het kijken van de film. De vragenlijsten zijn voor zover mogelijk tijdens de analyse 

aan elkaar gekoppeld.  

Tabel 1. Overzicht deelnemende filmtheaters. 

Filmtheater Plaats 
Het Ketelhuis Amsterdam 
Filmhuis Den Haag Den Haag 
Louis Hartlooper Complex Utrecht 
Lux Nijmegen 
Chassé Theater Breda 
De Lieve Vrouw Amersfoort  

 

Selectieve steekproef  

Vanwege de wervingsmethode van respondenten gaat het hier om selectieve steekproeven. De 

resultaten van dit onderzoek zeggen alleen iets over de gebruikers van het nieuwe concept ‘Film(t)huis’ 

en zijn dus niet representatief voor de gehele Nederlandse bevolking of voor het gehele Nederlandse 

bioscoop- of filmtheaterpubliek.  

Om onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende steekproeven, wordt in het rapport 

gesproken over de ‘gebruikerssteekproef’ en de ‘CJP-steekproef’. Met ‘gebruikerssteekproef’ worden 

de huidige filmtheaterbezoekers bedoeld die zichzelf hebben opgegeven voor de testgroep. Met 

‘CJP-steekproef’ worden de jongeren bedoeld die zijn geworven via CJP.  
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Respons 

De film ZOMER ging op donderdag 4 juni landelijk in première. Het veldwerk is uitgezet in de maand juni 

in 2015. Cijfers over het aantal respondenten dat via nieuwsbrieven van filmtheaters is benaderd zijn 

niet beschikbaar.1 In de ‘gebruikerssteekproef’ vulden in totaal 232 respondenten de vragenlijsten 

volledig in, waarvan 225 vragenlijsten bruikbaar waren.2 Ook is onduidelijk hoeveel respondenten zijn 

geworven via social media-uitingen en via promotiemateriaal in onder andere de filmtheaters. Niet 

iedereen heeft de vragenlijst na het kijken van de film ingevuld. In totaal waren er 108 bruikbare 

‘achterafvragenlijsten’ (48%) die gekoppeld konden worden (zie tabel 2).   

Tabel 2. Verdeling bruikbare vragenlijsten gebruikerssteekproef. 

Vragenlijsten Vooraf Achteraf 
Korting N=102 N=45 
Gratis N=123 N=63 

Totaal N=225 N=108 
 

Speciaal voor het aanvullend onderzoek werd de film ZOMER een week langer aangeboden via de 

websites van deelnemende filmtheaters. Via de nieuwsbrief van CJP zijn in week 28 in totaal 350.000 

leden benaderd. Hoewel er een ruim aantal clicks was op de vragenlijst, vulden in totaal 1675 

respondenten de vragenlijst volledig in, waarvan 1560 bruikbare. Slechts 81 jongeren hebben de 

‘achterafvragenlijst’ ingevuld, waarvan 64 bruikbare vragenlijsten die gekoppeld konden worden.  

1.5 Significantie onderzoeksresultaten 

De onderzoeksresultaten zijn getest op significantie. Wegens de beperkte steekproefgrootte zijn niet 

alle verkregen resultaten significant. Dat wil zeggen, het is bij dergelijke resultaten niet met 95% 

zekerheid te zeggen dat het gevonden verband niet op toeval berust. Indien de resultaten 

onvoldoende significant bleken, zijn deze weggelaten of staat dit bij de resultaten vermeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Eind augustus had Herrie Film & TV hier nog geen inzicht in. 
2 Enkele niet serieus ingevulde vragenlijsten zijn uit de analyse gehaald, evenals de vragenlijsten die zijn 
ingevuld door de opdrachtgevers om te testen. 
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2. Conclusie en aanbevelingen 
2.1 Conclusie 

De respondenten in beide steekproeven zijn filmliefhebbers. Vrijwel elke respondent heeft in de 
afgelopen 12 maanden minimaal eenmaal een bioscoop of filmtheater bezocht. Daarnaast hebben ze 
vrijwel allemaal in de afgelopen 12 maanden ook (frequent) een film thuis gekeken. De respondenten 
in de gebruikerssteekproef zijn voornamelijk frequente bezoekers; de respondenten binnen de CJP-
steekproef zijn voornamelijk incidentele bezoekers. 

Bij beide steekproeven is de meerderheid van de respondenten positief over het concept en de 
meerderheid zal (waarschijnlijk) Film(t)huis nog eens gebruiken. Een derde van de respondenten in de 
gebruikerssteekproef zou Film(t)huis aanbevelen bij vrienden, familie en kennissen, tegenover een 
vijfde van de respondenten in de CJP-steekproef. Ondanks tevredenheid over het gebruik, zijn er nog 
een aantal punten ter verbetering. Van de respondenten in de gebruikerssteekproef en CJP-steekproef 
gaf respectievelijk 20% en 11% aan dat de player technisch gezien niet goed functioneerde 
(‘vertraging’, ‘haperingen’, etc.) en waren er inlogproblemen. Ook werd aangegeven dat toegang tot 
de player ingewikkeld was: men kon niet in één click de film bekijken. Deze problemen doen zich echter 
voor vanwege de testopzet van Film(t)huis en zullen verholpen worden bij toekomstig gebruik. 
Respondenten in de CJP-steekproef gaven daarnaast aan dat zij alternatieve manieren weten om film 
te kijken die makkelijker en sneller zijn.  

Het concept ‘Film(t)huis’ heeft potentie voor het type respondenten dat zich bevond in de 
gebruikerssteekproef. In beide steekproeven wordt de late beschikbaarheid van een film als grootste 
obstakel ervaren om thuis een film te kijken. Terwijl de respondenten in de CJP-steekproef de te hoge 
entreeprijs en het filmaanbod als obstakels ervaren om het filmtheater te bezoeken, ervaren de 
respondenten in de gebruikerssteekproef in hun filmtheaterbezoek vrijwel geen obstakels. In de 
gebruikerssteekproef is er echter wel sprake van aspecten die als hinderlijk worden ervaren en die een 
reden kunnen vormen om eerder af te zien van een bezoek. De twee meest genoemde hindernissen 
zijn een te korte speelduur van de film van hun voorkeur en aanvangstijden die hen niet schikken. 
Film(t)huis zou wellicht een passend alternatief kunnen vormen, daar gebruikers de mogelijkheid 
hebben om een premièrefilm thuis te kijken op tijden naar eigen keuze. Tevens betalen de meeste 
respondenten al om thuis een film te kunnen kijken, voornamelijk middels de aanschaf of huur van 
dvd’s of blu-ray’s en via betaalde abonnementsdiensten. Respondenten in de CJP-steekproef kijken 
echter aanzienlijk vaker films via gratis streaming, zoals Popcorn Time. Dit kan een verklaring zijn voor 
de verschillen tussen beide steekproeven in prijsperceptie. Volgens de respondenten in de 
gebruikerssteekproef is de ideale prijs om een premièrefilm on demand te zien namelijk ongeveer 6 
euro, terwijl dit voor respondenten binnen de CJP-steekproef 5,37 euro is. Dit is 2 tot 2,63 euro onder 
de beoogde prijs.  

Film(t)huis heeft voornamelijk potentie voor incidentele bioscoop- en filmtheaterbezoekers en 
frequente thuisfilmkijkers. Dit zijn veelal vrouwen, fulltimers (arbeidsduur minimaal 32 uur per week), 
mensen met thuiswonende kinderen, 35-plussers en mensen die verder dan 20 minuten van het vaakst 
bezochte filmtheater wonen. Hoewel Film(t)huis potentie heeft, zal het volgens de respondenten een 
bezoek aan en de ervaring van een filmtheater niet vervangen en is het met name een praktisch 
alternatief om film te kijken.  

2.2 Aanbevelingen 

 Gebruiksgemak van Film(t)huis verbeteren (toegang tot film versimpelen, inlogproblemen 
oplossen, kwaliteit player verhogen)  

 Film(t)huis aanbieden voor ongeveer tussen 5 en 6 euro  

 Film(t)huis richten op de incidentele bioscoopbezoeker en frequente thuiskijker 
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3. Resultaten 
3.1 DEMOGRAFISCHE GEGEVENS EN FILMKIJKGEDRAG 

 

3.1.1 Demografische gegevens   

Onder de respondenten zijn vrouwen in zowel de gebruikerssteekproef (N=225) als in de CJP-

steekproef (N=1560) met respectievelijk 78% en 82% sterk oververtegenwoordigd.3 De leeftijd van 

respondenten binnen de gebruikerssteekproef ligt tussen de 16 en 68 jaar. De gemiddelde leeftijd is 

38 jaar. Deze gemiddelde leeftijd is aanzienlijk lager dan de gemiddelde leeftijd van bioscoop- en 

filmtheaterbezoekers.4 Om te zien of resultaten verschillen wat betreft leeftijd is de variabele ‘leeftijd’ 

voor deze steekproef opgedeeld in twee groepen, namelijk ‘jongeren’ (onder de 35 jaar) en ‘ouderen’ 

(35 jaar en ouder).  

Bij de CJP-jongeren varieert de leeftijd van 11 tot 29 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 15 jaar. Ook 

bij de CJP-jongeren is onderscheid gemaakt in leeftijd, namelijk middels de groepen ’11- tot 17-jarigen’ 

en ’18- tot 29-jarigen’. Jongeren in de leeftijd van 11 tot 17 zijn vaak middelbare scholieren en 

verkrijgen een CJP-pas via school. Jongeren in de leeftijd 18 tot 29 jaar zijn vaak studenten of 

werkenden. Zij kiezen bewust voor een lidmaatschap bij CJP.  

   

 

Figuur 1. Verdeling jongeren (<35) en ouderen (≥35) in de gebruikerssteekproef. 

 

Figuur 2. Verdeling leeftijd jongeren in de CJP-steekproef. 

                                                           
3 Oververtegenwoordiging kan verklaard worden doordat vrouwen eerder geneigd zijn om mee te doen aan 
enquêtes en vrouwen vaker filmtheaterbezoeker zijn. 
4 De gemiddelde leeftijd van (enkel) filmtheaterbezoekers is 54 jaar. Gemiddelde leeftijd van (enkel) 
bioscoopbezoekers is 41 jaar. Stichting Filmonderzoek, “Bioscoopmonitor 2013/2014”, door Dimitri Lahaut, Tim 
van Meurs en Aline Willemsen, Amsterdam: 2014, 13. 
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Onder de respondenten van de gebruikerssteekproef bevonden zich voornamelijk mensen die werken 

in loondienst (51%), zelfstandigen (19%) en scholieren/studenten (18%). Respondenten werken 

gemiddeld 32 uur in de week, variërend van 1 tot 70 uur in de week. Tijdens de analyse zijn ook 

hiervoor twee groepen aangehouden, namelijk parttimers (werken minder dan 32 uur per week) en 

fulltimers (werken 32 uur of meer, zie ook figuur 4). Daarnaast heeft 23% van de respondenten 

thuiswonende kinderen, waarvan 12% kinderen jonger dan 12 jaar (zie figuur 5). 

 

 

Figuur 4. Verdeling respondenten naar arbeidsduur in gebruikerssteekproef. 

 

Figuur 5. Verdeling binnen de gebruikerssteekproef naar wel of niet hebben van thuiswonende kinderen. 
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Figuur 3. Verdeling respondenten naar dagelijkse bezigheid in gebruikerssteekproef. 
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In de CJP-steekproef zijn vrijwel alle respondenten scholier of student (95%), waarvan 45% met een 

bijbaan. Degenen met een bijbaan (N=699) werken gemiddeld 9 uur in de week, variërend van 1 tot 

40 uur.  

 

Figuur 6. Verdeling respondenten naar dagelijkse bezigheid in CJP-steekproef. 

3.1.2 Filmkijkgedrag  

Vrijwel elke respondent is bioscoop- of filmtheaterbezoeker  

Van de respondenten in de gebruikerssteekproef (N=225) heeft 98% in de afgelopen 12 maanden 

minstens eenmaal een bioscoop of filmtheater bezocht. Dit bereik ligt aanzienlijk hoger dan het bereik 

onder de gemiddelde Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder (53%).5 Ten aanzien van 

bezoekfrequentie zijn de meeste respondenten frequente bezoekers (minstens maandelijks) (44%). 

Daarnaast is 29% regelmatige bezoeker (5-11 keer per jaar) en 27% incidentele bezoeker (1-4 keer per 

jaar). De respondenten in de gebruikerssteekproef gaan in vergelijking met de gemiddelde 

Nederlander aanzienlijk frequenter naar de bioscoop (zie figuur 5).6 

Mannen vaker frequente bezoekers  

Mannen (59%) zijn significant vaker frequente bezoekers dan vrouwen (40%). Dit is opvallend, gezien 

vrouwen over het algemeen vaker naar een bioscoop of filmtheater gaan dan mannen.7 Voor de 

overige achtergrondvariabelen zijn geen significante verschillen op te merken.  

                                                           
5 “Bioscoopmonitor 2013/2014”, 11. 
6 Ibidem, 19. 
7 Ibidem, 21. 
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Figuur 7. Bezoekfrequentie steekproef versus gemiddelde Nederlandse bevolking (16+). 

CJP-jongeren voornamelijk incidentele bioscoopbezoekers  

Ook in de CJP-steekproef hebben vrijwel alle respondenten (95%) in de afgelopen 12 maanden 

minstens eenmaal een bioscoop of filmtheater bezocht. Respondenten in de CJP-steekproef gaan 

minder frequent naar een bioscoop of filmtheater dan de respondenten in de gebruikerssteekproef. 

De meeste respondenten zijn namelijk incidentele bezoekers (69%). Daarnaast is 20% regelmatige 

bezoeker en 11% frequente bezoeker. Tussen de verschillende demografische groepen zijn binnen de 

CJP-steekproef geen significante verschillen op te merken. Vanwege een andere leeftijdscategorisering 

kunnen deze resultaten niet vergeleken worden met resultaten van jongeren in de Bioscoopmonitor 

2013/2014.  

 

Figuur 8. Verdeling bezoekfrequentie in steekproef CJP jongeren. 

Vrijwel elke respondent kijkt thuis films          

In de gebruikerssteekproef en de CJP-steekproef is eenzelfde patroon te zien bij het thuis kijken van 

films. Van de respondenten heeft namelijk respectievelijk 97% en 99% in de afgelopen 12 maanden 

minstens eenmaal een film thuis gekeken, waarbij films kijken via gratis televisiezenders buiten 

beschouwing is gelaten. Zowel in de gebruikerssteekproef als in de CJP-steekproef kijken de meeste 

respondenten (43%) frequent (wekelijks) films thuis. Daarnaast kijkt 26% van de respondenten in beide 

steekproeven regelmatig (minstens maandelijks) en 31% incidenteel (minder dan maandelijks) films 

thuis.  
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Fulltimers vaker frequente thuisfilmkijkers  

Een opvallend verschil is op te merken onder werkende respondenten (N=183) in de 

gebruikerssteekproef. Fulltimers zijn significant vaker frequente thuisfilmkijkers dan parttimers (zie 

figuur 9).  

 

Figuur 9. Frequentie thuis film kijken onderverdeeld naar arbeidsduur in gebruikerssteekproef. 

Jongens vaker incidentele thuisfilmkijker, meisjes vaker regelmatige kijker  

In de CJP-steekproef zijn jongens significant vaker incidentele thuisfilmkijkers, waarbij meisjes 

significant vaker regelmatig films thuis kijken. Het percentage frequente thuisfilmkijkers is onder 

jongens en meisjes vrijwel gelijk.  

 

Figuur 10. Frequentie thuis film kijken onderverdeeld naar geslacht in CJP-steekproef. 

Thuis film kijken voornamelijk betaald   

De respondenten in de gebruikerssteekproef kijken voornamelijk thuis een film via gekochte of 

gehuurde dvd’s of blu-ray’s en via een betaalde Video on Demand abonnementsdienst zoals Netflix of 

Videoland Unlimited. Daarnaast wordt in 32% van de gevallen films gekeken via onbetaald streamen 

en/of downloaden. Deze resultaten komen enigszins overeen met de manier waarop respondenten in 

de CJP-jongerensteekproef films thuis kijken. Zij kijken echter aanzienlijk vaker via gratis streaming 

(53%).  
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Figuur 11. Wijze(n) van thuis film kijken in beide steekproeven. Meerdere antwoorden mogelijk. 

Mannen kijken vaker via betaalde filmzenders en torrentssites  

Mannen in de gebruikerssteekproef gaven vaker aan dat zij thuis films kijken via een betaalde 

filmzender (zoals Film1 of HBO). Naast het vaker thuis film kijken via betaalde filmzenders, gaven 

mannen ook vaker aan dat zij films kijken via torrentssites (downloaden). In de CJP-steekproef gaven 

meisjes vaker aan thuis een film te kijken via betaalde Video on Demand abonnementsdiensten zoals 

Netflix of Videoland Unlimited.  

Frequente bioscoopbezoekers kijken vaker via gekochte dvd’s of blu-ray’s  

In de gebruikerssteekproef gaven frequente bioscoopbezoekers vaker aan betaald films te kijken, 

namelijk via gekochte dvd’s of blu-ray’s. De regelmatige bioscoopbezoekers gaven vaker aan films te 

kijken via torrentssites (downloaden).  

Jongeren, studenten/scholieren, regelmatige en frequente thuiskijkers kijken vaker onbetaald en/of via 

betaalde abonnementsdienst  

Zowel jongeren als regelmatige en frequente thuiskijkers in de gebruikerssteekproef gaven vaker aan 

een film te kijken via een betaalde abonnementsdienst zoals Netflix of Videoland Unlimited. 

Daarnaast gaven zij tevens aan vaker films te kijken via downloaden en onbetaald streaming, net als 

scholieren en studenten. Onbetaalde streaming werd ook vaker aangegeven door parttimers als 

manier van film kijken.  

Wanneer specifiek wordt ingegaan op leeftijd in de CJP-steekproef, blijkt dat 18- tot 29-jarigen en 

scholieren of studenten met een bijbaan significant vaker aangaven dat films thuis worden gekeken 

via downloaden en streaming.  
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Tabel 3. Overzicht doelgroepen naar veelgebruikte wijzen van thuis film kijken. 

Betaald Onbetaald 

Gekochte dvd/blu-ray 
- Frequente bioscoopbezoekers (67%) 

Betaald abonnement (Netflix/Videoland 

Unlimited) 
- Jongeren (64%) 
- Regelmatige en frequente thuiskijkers  

(61% / 63%) 
- Meisjes (44%) – CJP - 

 
Betaalde filmzenders (Film1/HBO)  

- Mannen (18%) 
 
   
 
  
 

Streamen (Popcorntime) 
- Regelmatige en frequente thuiskijkers  

(40% / 35%)  
- Parttimers (41%)  
- Jongeren (52%) 
- Studenten/scholieren (73%) 
- Studenten/scholieren met een bijbaan 

(58%) – CJP -  
- Geen thuiswonende kinderen (36%) 
 

Downloaden (PirateBay/Torrentz)  
- Mannen (44%) 
- Regelmatige bioscoopbezoekers (46%) 
- Jongeren (44%) 
- Studenten/scholieren (60%) 
- Geen thuiswonende kinderen (36%) 
- 18- tot 29- jarigen (31%) - CJP - 

 

 

3.1.3 Conclusie demografische gegevens en filmkijkgedrag 

De respondenten in de gebruikerssteekproef zijn voornamelijk vrouwen, gemiddeld 38 jaar, werken 

gemiddeld 32 uur per week en hebben geen thuiswonende kinderen. De gemiddelde leeftijd in deze 

steekproef ligt (aanzienlijk) lager dan de gemiddelde leeftijd van de filmtheaterbezoeker (54 jaar) en 

bioscoopbezoeker (41 jaar). In de CJP-steekproef zijn respondenten voornamelijk meisjes, gemiddeld 

15 jaar en scholier of student. Ongeveer de helft heeft een bijbaan waarbij de gemiddelde arbeidsduur 

ligt rond 9 uur per week.  

Van beide steekproeven hebben vrijwel alle respondenten in de afgelopen 12 maanden minimaal één 

keer een bioscoop of filmtheater bezocht. Vergeleken met de gehele Nederlandse bevolking en het 

gehele Nederlandse bioscoop- en filmtheaterpubliek bezoeken respondenten in de 

gebruikerssteekproef frequenter een bioscoop of filmtheater. Vergeleken met de 

gebruikerssteekproef bezoeken respondenten in de CJP-steekproef minder frequent een bioscoop of 

filmtheater, maar bezoeken zij frequenter een bioscoop of filmtheater dan het Nederlandse bioscoop- 

en filmtheaterpubliek. Verder kijken van beide steekproeven vrijwel alle respondenten films thuis, 

voornamelijk via gekochte of gehuurde dvd’s of blu-rays en via betaalde abonnementsdiensten zoals 

Netflix of Videoland Unlimited. Een film kijken via onbetaald downloaden en/of streaming wordt het 

meest gedaan door scholieren en studenten. De respondenten van de CJP-steekproef gaven dan ook 

aanzienlijk vaker aan films thuis te kijken via gratis streaming, zoals Popcorn Time, dan de 

respondenten in de gebruikerssteekproef.  
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3.2 OBSTAKELS EN VOORKEUREN  

 

3.2.1 Obstakels 

Respondenten ervaren vrijwel geen obstakels in filmtheaterbezoek 

Uit het onderzoek onder huidige filmtheaterbezoekers blijkt dat de voorgelegde obstakels om het 

filmtheater te bezoeken niet als echte barrières worden ervaren. De respondenten beleven deze 

aspecten enigszins als hinderlijk, maar niet als zodanig dat zij drempels vormen om het filmtheater te 

bezoeken. Van deze aspecten vormt de korte speelduur in verhouding de grootste hindernis; 41% 

heeft namelijk aangegeven dit in redelijke tot zeer sterke mate als obstakel te ervaren, gevolgd door 

aanvangstijden die niet uitkomen (35%).8 Overige aspecten die als hinderlijk worden ervaren vormen 

beduidend minder sterke ‘obstakels’. Wel zijn er per hindernis significante verschillen gevonden 

tussen de verscheidene doelgroepen.  

Wanneer deze resultaten worden vergeleken met de CJP-steekproef, blijkt dat de meerderheid van 

de jongeren de dure entree als obstakel ervaart (59%). Daarnaast ervaart ongeveer de helft van de 

respondenten in de CJP-steekproef het filmaanbod als obstakel: 51% van de CJP-jongeren gaf aan dat 

er geen leuke films draaien in het filmtheater. Ook bij CJP-jongeren worden de overige obstakels 

door een ruime meerderheid niet als zodanig ervaren.  

 

Figuur 12. Respondent ervaart in redelijke tot zeer sterke mate de obstakel om het filmtheater te bezoeken. 

Te hoge entreeprijs vaker obstakel voor studenten, jongeren en parttimers  

Niet heel verwonderlijk ervaren respondenten met thuiswonende kinderen het niet kunnen regelen 

van een oppas in sterkere mate als obstakel om het filmtheater te bezoeken dan andere respondenten. 

Respondenten zonder thuiswonende kinderen ervaren juist sterker dat een te hoge entreeprijs een 

obstakel vormt, evenals scholieren/studenten, jongeren en parttimers. Scholieren/studenten en 

                                                           
8 De mate waarin obstakels worden ervaren is gemeten op een vijfpuntsschaal, lopend van ‘helemaal niet’(1) 
tot ‘zeer sterke mate’(5). 
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jongeren ervaren ook in sterkere mate dat er geen leuke films draaien. Jongeren (specifieker, 18- tot 

29- jarigen in de CJP-steekproef) zien daarnaast ook het ontbreken van gezelschap en de tijd die een 

bezoek in beslag neemt eerder als obstakel.  

Vele obstakels voor incidentele bezoekers  

Wanneer wordt gekeken naar de verschillen tussen incidentele, regelmatige en frequente bezoekers, 

blijkt dat incidentele bezoekers een groter aantal obstakels ervaren dan andere bezoekers. Incidentele 

bezoekers ervaren namelijk in sterkere mate de obstakels ‘entree is te duur’, ‘er draaien geen leuke 

films’, ‘bezoek kost teveel tijd’, ‘kosten om bij het filmtheater te komen zijn te hoog, ‘geen oppas voor 

kinderen’ en ‘er is geen filmtheater in de buurt’. 

Bezoek kost teveel geld en tijd voor lange-afstandsreizigers  

Over het algemeen zijn de meeste respondenten ongeveer 5 tot 20 minuten onderweg om bij hun 

meest bezochte filmtheater te komen. De respondenten in de CJP-steekproef wonen iets verder weg 

en zijn ongeveer 10 tot 30 minuten onderweg. Voor beide steekproeven geldt dat degenen die 20 

minuten of verder van het meest bezochte filmtheater wonen in sterkere mate de obstakels ‘er is geen 

filmtheater in de buurt’, ‘bezoek kost teveel tijd’ en ‘de kosten om bij het filmtheater te komen zijn te 

hoog’ ervaren.  

 

Figuur 13. In redelijke tot sterke mate ervaren obstakels om filmtheater te bezoeken. Uitgesplitst naar type bezoeker in 
gebruikerssteekproef. 

 

Figuur 14. Verdeling reisafstand naar het meest bezochte filmtheater in beide steekproeven. 
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Late beschikbaarheid van film om thuis te kunnen kijken grootste obstakel voor thuis film kijken  

De meerderheid van de respondenten binnen de gebruikerssteekproef (63%) ervaart dat de 

beschikbaarstelling van een nieuwe film om thuis te kunnen kijken te lang duurt. De slechte 

vindbaarheid van een film op internet of via VOD is voor 57% van de respondenten een obstakel om 

films thuis te kunnen kijken. Een minderheid (40%) ervaart het niet (makkelijk) kunnen vinden van een 

film op dvd of blu-ray als obstakel. Deze resultaten komen overeen met de resultaten in de CJP-

steekproef, respondenten scoren daar namelijk respectievelijk 65%, 54% en 43%.   

 

Figuur 15. Ervaren obstakels om thuis films te kunnen kijken in de gebruikerssteekproef. 

Mannen ervaren obstakels om thuis film te kunnen kijken sterker  

Mannen ervaren het niet (makkelijk) vinden van films op internet of via VOD en de te late 

beschikbaarheid van een film significant vaker als obstakel dan vrouwen. Uit de CJP-steekproef komt 

naar voren dat meisjes meer moeite hebben met de vindbaarheid van films op internet of via VOD dan 

jongens.   

3.2.2 Keuze Film(t)huis 

Aan de hand van een open vraag konden de respondenten aangeven wat hun voornaamste reden was 

om te kiezen voor Film(t)huis. In de antwoorden van de gebruikerssteekproef kwam vaak naar voren 

dat respondenten vooral het gemak van thuis kijken waarderen. Zelf de tijden bepalen en ‘lekker niet 

de deur uit hoeven’ zijn veelgenoemde redenen. Men kan zelf bepalen wanneer de film gestart wordt 

en kan de film ook af en toe op pauze zetten. Sommigen gaven aan dat zij niet veel tijd hebben om een 

filmtheater te bezoeken of dat de aanvangstijden 

niet uitkomen, waardoor zij de film die ze graag 

zouden willen zien missen. Op deze manier 

kunnen zij een premièrefilm zien wanneer het hen 

uitkomt, bijvoorbeeld na een lange werkdag. Ook 

gaven sommige respondenten aan dat het goedkoper 

is. Zij hoeven bijvoorbeeld geen oppas te regelen of 
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niet te reizen en besparen hierdoor tijd en geld. Anderen gaven aan dat er geen filmtheater in de buurt 

is en dat zij op deze manier gemakkelijk vanuit huis naar 

de nieuwste (arthouse)films kunnen kijken. Enkele 

respondenten hebben gekozen voor deze manier van film 

kijken omdat zij vanwege beperkingen lastig een 

filmtheater kunnen bezoeken. Ook waren er enkele 

respondenten die zeiden nieuwsgierig te zijn naar dit 

nieuwe concept en zeiden het graag te willen uitproberen.  

 

 

Voor de CJP-jongeren geldt bovenstaande ook; zij gaven echter het gratis of goedkoper kunnen kijken 

van een film vaker aan als reden om voor Film(t)huis te kiezen. Dit zou kunnen komen gezien 

Film(t)huis gratis werd aangeboden aan de CJP-jongeren, waardoor de respondenten wellicht denken 

dat dit in de toekomst ook het geval zou zijn. Tevens kijken jongeren vaker via gratis streaming of 

downloaden, waardoor hun prijsperceptie voor een film on 

demand lager ligt. Ook zien sommigen Film(t)huis als een 

gelegenheid om gezellig vrienden thuis uit te nodigen en 

samen een filmpje te kijken.  

 

 

Figuur 17. Vaak genoemde woorden in de gebruikerssteekproef bij de vraag ‘Wat kan voor u de belangrijkste reden zijn om 
een premièrefilm on demand via de website van het filmtheater te bekijken?' 

“Het is goedkoper en het is leuk 
en gezellig met je vriendinnen”  

–Meisje, 14 jaar, 30 -60 
minuten reistijd- 

 

“Deze film stond ook op mijn lijstje 
tijdens de filmdagen, maar die data 
kon ik niet komen. Verder vind ik het 
een bijzondere manier om vanuit huis 

een actuele film te kijken”  
–Vrouw, 43 jaar, 40-urige werkweek - 
 

“Omdat het gemakkelijk is en weinig moeite en gedoe kost”  
–Man, 39 jaar, zzp’er, thuiswonende kinderen - 
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3.2.3 Voorkeuren 

 

Film(t)huis spreekt ouderen en fulltimers aan  

Het idee van een gelijktijdige filmrelease in het filmtheater én online werd goed ontvangen, het sprak 

80% van de respondenten in de gebruikerssteekproef (helemaal) aan, tegenover 63% van de 

respondenten in de CJP-steekproef. Oudere respondenten (35+) en fulltimers vonden het significant 

vaker een aansprekend idee. Dit geldt tevens voor respondenten in de CJP-steekproef die 20 minuten 

of verder van het filmtheater wonen.  

Helft tot twee derde van de respondenten is geïnteresseerd in Nederlandse films  

Driekwart van de respondenten in de gebruikerssteekproef is geïnteresseerd in documentaires, 

tegenover bijna een derde van de respondenten in de CJP-steekproef. In de CJP-steekproef zijn 18- tot 

29-jarigen echter vaker geïnteresseerd dan 11- tot 17-jarigen. Naast een interesse in documentaires is 

het opvallend dat 66% van de respondenten in de gebruikerssteekproef en 50% van de CJP-steekproef 

geïnteresseerd is in Nederlandse films. De resultaten zijn opvallend gezien het lage bezoekpercentage 

aan Nederlandse films in filmtheaters. Daarnaast is in eerder onderzoek naar voren gekomen dat 

arthouse liefhebbers significant negatiever staan ten opzichte van Nederlandse films.9 Respondenten 

konden na het invullen van de enquête de Nederlandse film ZOMER bekijken. Dit kan ertoe hebben 

geleid dat voornamelijk geïnteresseerden in Nederlandse films de enquête hebben ingevuld en dit kan 

het hoge interessepercentage in Nederlandse films verklaren. Verder is een duidelijk verschil te zien 

wanneer in de gebruikerssteekproef wordt gekeken naar leeftijd. Jongeren (75%) interesseren zich 

namelijk significant meer in Nederlandse films dan ouderen (60%). In de CJP-steekproef zijn hiervoor 

geen significante verschillen gevonden.  

Frequente thuiskijkers met thuiswonende kinderen willen vaker meteen toegang tot de nieuwste films 

Bijna twee derde van de respondenten in de gebruikerssteekproef wil meteen toegang hebben tot de 

nieuwste films. Dit geldt aanzienlijk vaker voor frequente thuiskijkers (75%) en voor respondenten met 

thuiswonende kinderen (77%). Respondenten in de CJP-steekproef geven duidelijk de voorkeur aan 

het meteen toegang hebben tot de nieuwste films: drie kwart geeft hieraan de voorkeur. Ook in de 

CJP-steekproef geldt dit significant vaker voor frequente thuiskijkers (82%). 

Frequente bioscoopbezoekers en fulltimers geduldiger  

Van de respondenten in de gebruikerssteekproef vindt 40% het prima om even te wachten totdat een 

film uitkomt op dvd, blu-ray of Video on Demand. Dit geldt vaker voor frequente bioscoopbezoekers 

(53%) en fulltimers (47%). Voor respondenten in de CJP-steekproef ligt dit percentage lager, namelijk 

30%. Hierbij zijn het de 18- tot 29-jarigen (37%) die geduldiger zijn en het vaker prima vinden om te 

wachten totdat een film uitkomt op dvd, blu-ray of VOD.  

Frequente thuiskijkers en incidentele bezoekers vaker voorkeur voor thuis film kijken  

Een bezoek aan het filmtheater wint het nog altijd van enkel thuis films kijken, slechts 20% van de 

respondenten geeft namelijk de voorkeur aan thuis films kijken in plaats van in het filmtheater. Niet 

heel verwonderlijk gaven frequente thuiskijkers (31%) en incidentele bioscoopbezoekers (44%) vaker 

aan een voorkeur te hebben voor thuis film kijken. Respondenten in de CJP-steekproef gaven 

daarnaast dubbel zo vaak aan een voorkeur te hebben voor het thuis film kijken als de respondenten 

in de gebruikerssteekproef. De incidentele bioscoopbezoekers (47%) en respondenten die 20 minuten 

                                                           
9 Stichting Filmonderzoek, “Het publiek en de Nederlandse speelfilm. Een verkenning van de nationale markt”, 
door Jorien Scholtens en Paul Verstraeten, Amsterdam: 2013. 
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of verder van het filmtheater wonen (43%) gaven vaker aan een voorkeur te hebben thuis films te 

kijken.  

 

Figuur 18. Voorkeuren voor film kijken uitgedrukt in het percentage respondenten dat (helemaal) eens was met de 
voorgelegde stellingen over de voorkeuren voor film kijken. 

 

3.2.4 Conclusie obstakels en voorkeuren  

De respondenten in de gebruikerssteekproef ervaren de voorgelegde obstakels om het filmtheater te 

bezoeken niet als echte barrières. CJP-jongeren ervaren de dure entree en het niet draaien van leuke 

films echter wel als obstakels om het filmtheater te bezoeken. De binnen de gebruikerssteekproef in 

verhouding meest genoemde obstakels zijn de korte speelduur van films in het filmtheater en 

aanvangstijden die niet uitkomen. Incidentele bezoekers ervaren meer obstakels dan frequente 

bezoekers. Mensen die ver moeten reizen naar het filmtheater ervaren daarnaast meer drempels met 

betrekking tot tijd en geld.  

In tegenstelling tot het bezoeken van het filmtheater, ervaren naast respondenten van de CJP-

steekproef ook respondenten van de gebruikerssteekproef obstakels bij het thuis film kijken. De 

grootste belemmering om thuis een film te kijken is dat het te lang duurt voordat een nieuwe film 

beschikbaar is om thuis gekeken te worden. Daarnaast is het niet gemakkelijk om films van hun 

voorkeur op internet te vinden of via VOD. Dit is vaker een obstakel voor mannen, waarschijnlijk gezien 

zij ook vaker downloaden.   

Veelgenoemde redenen om voor Film(t)huis te kiezen zijn het zelf kunnen bepalen van de tijden en 

het gemak van thuis film kijken (‘niet de deur uit hoeven’). Op deze manier wordt tijd en geld bespaard. 

CJP-jongeren zien het tevens als een gelegenheid om vrienden thuis uit te nodigen om een film te 

kijken.  

Het idee van een gelijktijdige release online én in het filmtheater spreekt een (ruime) meerderheid van 

de respondenten aan. Film(t)huis zou een uitkomst kunnen  incidentele bioscoopbezoekers en 

frequente thuisfilmkijkers. Dit zijn voornamelijk vrouwen, fulltimers, mensen met thuiswonende 

kinderen, 35-plussers en mensen die verder dan 20 minuten van het meest bezochte filmtheater 

wonen. Deze groepen gaven namelijk vaker aan geïnteresseerd te zijn in Film(t)huis, hebben de 

voorkeur om thuis film te kijken en/of willen gelijk toegang tot de nieuwste films.  
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3.3 EVALUATIE EN VERWACHTINGEN FILM(T)HUIS  

 

3.3.1 Filmkijkgedrag premièrefilm ZOMER on demand   

Van de respondenten in de gebruikerssteekproef die de ‘achterafvragenlijst’ volledig hebben ingevuld 

(N=108) heeft meer dan de helft de film ZOMER gekeken via de website van Het Ketelhuis. De film is 

voornamelijk via de laptop gekeken en geen enkele respondent heeft de film gekeken via een 

smartphone. Jongeren (66%) en respondenten zonder thuiswonende kinderen (58%) hebben 

significant vaker aangegeven de film ZOMER gezien te hebben via de website van Het Ketelhuis. Er zijn 

geen significante verschillen gevonden tussen de verschillende demografische groepen wat betreft 

device gebruik. In tegenstelling tot de respondenten in de gebruikerssteekproef heeft 13% van de 

respondenten in de CJP-steekproef de film gekeken via een smartphone. Bij zowel de 

gebruikerssteekproef als de CJP-steekproef heeft het merendeel van de respondenten de film alleen 

gekeken: respectievelijk 80% en 78%. De resterende 20% van de gebruikerssteekproef heeft de film 

met één ander persoon gekeken. Binnen de CJP-steekproef betrof dit 16% van de respondenten. 

Daarnaast heeft 5% van de CJP-respondenten de film met twee anderen gekeken. Eén van de 

respondenten gaf aan de film in een gezelschap van totaal vijf personen te hebben gekeken.  

 

Figuur 19. Procentuele verdeling filmkijkers ZOMER per filmtheaterwebsite. 
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Figuur 20. Procentuele verdeling filmkijkers ZOMER per device. 

3.3.2 Evaluatie gebruik  

61% van de respondenten in de gebruikerssteekproef acht het waarschijnlijk tot zeker dat ze 

Film(t)huis nog eens zullen gebruiken. 18% is hier neutraal over en de overige 21% zal deze manier van 

film kijken (waarschijnlijk) niet nog eens gebruiken. Opvallend is dat degenen die de film met korting 

keken significant vaker aangaven dat zij Film(t)huis nog eens zullen gebruiken, terwijl degenen die de 

film gratis keken significant vaker aangaven Film(t)huis (waarschijnlijk) niet nog eens te zullen 

gebruiken. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de groep die met korting keek bestond uit mensen 

die wellicht al een grotere welwillendheid hadden om te betalen voor het thuis kijken van een film. 

Onder de respondenten binnen de CJP-steekproef heerst minder consensus over het toekomstig 

gebruik van Film(t)huis. Iets meer dan een derde van de respondenten (35%) is van mening dat zij 

Film(t)huis waarschijnlijk nog eens zullen gebruiken, 31% is hier neutraal over en de overige 34% zal 

deze manier van film kijken (waarschijnlijk) niet nog eens gebruiken. Tussen de verschillende 

demografische groepen zijn geen significante verschillen gevonden. 

 

 

Figuur 21. Verdeling toekomstig gebruik Film(t)huis. 
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Figuur 22. Waarschijnlijkheid om Film(t)huis nog eens te gebruiken in de gebruikerssteekproef. 

Waarom (waarschijnlijk) niet nog eens gebruiken?   

Als reden hiervoor gaven respondenten in de gebruikerssteekproef aan dat ze de normale prijs te hoog 

vinden om een film thuis te kijken, maar dat ze het wel zullen overwegen als het weer met korting of 

gratis aangeboden wordt. Daarnaast gaven sommige respondenten aan dat er ‘niets gaat boven de 

beleving in de bioscoop’, waardoor de film beter ‘binnenkomt’. Het liefst zien zij een film op een groot 

scherm in de bioscoop waar de kwaliteit en het geluid goed zijn. Van de respondenten in de 

gebruikerssteekproef en CJP-steekproef had respectievelijk 20% en 11% te maken met vertraging bij 

het laden van de film (‘stotteren’, ‘haperingen’) en onvoldoende beeldkwaliteit. Anderen gaven aan 

dat zij de film niet hebben kunnen zien vanwege foutmeldingen of inlogproblemen. De CJP-jongeren 

gaven daarnaast aanvullend aan dat er alternatieven zijn die makkelijker en sneller zijn. Enkelen gaven 

aan Film(t)huis nog eens te willen gebruiken als het gratis kan, zo niet, dan wordt gewacht tot de film 

een keer gratis online te bekijken is.  

Waarom (waarschijnlijk) nog eens gebruiken?  

De termen ‘handig’, ‘praktisch’ en ‘fijn’ werden regelmatig genoemd. Respondenten in zowel de 

gebruikerssteekproef als in de CJP-steekproef vinden het prettig om thuis de film te kunnen kijken op 

een moment dat voor hen uitkomt. Ook vinden enkele respondenten het handig dat zij de film op elk 

gewenst moment kunnen pauzeren of kunnen terugspoelen. Of respondenten Film(t)huis nog eens 

zullen gebruiken hangt echter van een aantal dingen af. Zo gaven zij aan dat het filmaanbod moet 

aanspreken, de toegang tot de film makkelijker moet worden en de prijs omlaag moet. De 

oorspronkelijke prijs van 8 euro was volgens de respondenten in verhouding namelijk te hoog voor een 

premièrefilm on demand. Sommige respondenten zijn positief over het idee, maar ‘er gaat niks boven 

de charmes van een filmtheaterzaal’.  

3.3.3 Tevredenheid over gebruiksgemak  

Van de respondenten in de gebruikerssteekproef die de ‘achterafvragenlijst’ hebben ingevuld, gaf 68% 

aan (zeer) tevreden te zijn over het gebruiksgemak van Film(t)huis. 17% was hier neutraal over en de 

overige 15% was (zeer) ontevreden. Deze resultaten komen overeen met de resultaten van de CJP-

steekproef, waar 63% van de respondenten (zeer) tevreden was over het gebruiksgemak van 

Film(t)huis. 25% van de CJP-respondenten was hier neutraal over en de overige 13% was (zeer) 
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ontevreden. Tussen de verschillende demografische groepen zijn geen significante verschillen 

gevonden. Er is echter wel een significante positieve samenhang gevonden tussen het wel of niet nog 

eens gebruikmaken van Film(t)huis en de mate van tevredenheid over het gebruiksgemak. Met andere 

woorden, hoe groter de tevredenheid van respondenten over het gebruiksgemak des te 

waarschijnlijker is het dat zij deze manier van film kijken nog eens zullen gebruiken.  

 

Figuur 23. Samenhang tevredenheid over het gebruiksgemak en waarschijnlijkheid om Film(t)huis nog eens te gebruiken in 
de gebruikerssteekproef. 

3.3.4 Net Promotor Score  

De Net Promotor Score (NPS) is een gebruikelijke manier om klantloyaliteit te meten. Respondenten 

antwoorden op een schaal van 0 tot en met 10 en geven daarmee aan hoe waarschijnlijk het is dat zij 

een product, dienst, merk of bedrijf zullen aanbevelen bij anderen. Drie categorieën kunnen 

vervolgens worden onderscheiden, namelijk de ‘criticasters’ (0 tot en met 6), de ‘passief tevredenen’ 

(7 of 8) en de ‘promotors’ (9 of 10). Promotors worden gezien als de trouwere klanten en vervullen 

een belangrijke rol, zij zullen de dienst, het product, merk of bedrijf namelijk waarschijnlijk aanbevelen 

aan anderen. De NPS komt voort uit de vermindering van het percentage ‘promotors’ met het 

percentage ‘criticasters’. Een positieve NPS (>0) wordt over het algemeen als goed beschouwd.  

Hoewel de NPS een universeel instrument is om klantloyaliteit te meten, moet hier wel een 

kanttekening bij geplaatst worden. Amerikanen zijn namelijk vaker zeer enthousiast over producten of 

diensten en zullen daardoor ook ‘extremer’ scoren (10). Europeanen, en dan vooral Nederlanders zijn 

wat nuchterder en zullen een product of dienst niet snel beoordelen met een 10. Een 8 is al een ruime 

voldoende. Vandaar dat in dit onderzoek de Europese NPS wordt aangehouden, waarbij respondenten 

die 0 tot en met 5 scoren onder de ‘criticasters’ worden geschaard, respondenten met een 6 of 7 de 

‘passief tevredenen’ zijn en respondenten die een 8 of hoger scoren worden gezien als de ‘promotors’.  

3.3.5 Aanbevelen  

Van de 108 respondenten in de gebruikerssteekproef die de ‘achterafvragenlijst’ hebben ingevuld zou 

32% Film(t)huis aanbevelen bij vrienden, familie of kennissen. 37% twijfelt hierover en 31% van de 

respondenten zal het waarschijnlijk niet aanbevelen. De Net Promotor Score komt uit op 1.9, wat een 

goede score is. De meeste respondenten hebben een 8 gescoord. De 64 respondenten in de CJP-

steekproef waren iets minder enthousiast, gezien 19% Film(t)huis zou aanbevelen bij anderen. De 
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meerderheid (55%) zou Film(t)huis niet aanbevelen. Bij hen komt de Net Promotor Score uit op -36. 

De meeste respondenten in de CJP-steekproef hebben een 6 gescoord.  

Er is een significante positieve samenhang gevonden tussen de waarschijnlijkheid van aanbevelen, het 

wel of niet nog eens gebruiken van Film(t)huis en de tevredenheid over het gebruiksgemak. Met 

andere woorden, hoe groter de tevredenheid over het gebruiksgemak en hoe groter de 

waarschijnlijkheid Film(t)huis nog eens te gebruiken, des te groter de waarschijnlijkheid dat 

respondenten Film(t)huis zullen aanbevelen. Dit is ook te zien in de resultaten: frequente 

thuisfilmkijkers, respondenten die (zeer) tevreden waren over Film(t)huis en respondenten die hebben 

aangegeven Film(t)huis (waarschijnlijk) nog eens te gebruiken zijn vaker promotors. Dit geldt ook voor 

de respondenten in de CJP-steekproef. Daar zijn het echter de incidentele thuisfilmkijkers die vaker 

promotors zijn.10 

 

Figuur 24. Verdeling 'criticasters', 'passief tevredenen' en 'promotors'. 

3.3.6 Overall score Film(t)huis 

Respondenten in de gebruikerssteekproef gaven over het algemeen ruime voldoendes voor 

Film(t)huis wat betreft toekomstig verwacht gebruik, tevredenheid over het gebruiksgemak en 

aanbeveling. Een verschil is op te merken tussen fulltimers en parttimers. Fulltimers (M=7.8) 

scoorden namelijk significant een hoger gemiddelde op het aspect ‘aanbevelen’ dan parttimers 

(M=6.5).11 De resultaten kunnen vertekenen, gezien respondenten bij voorbaat al enthousiast waren 

over Film(t)huis. Zij hebben zichzelf namelijk opgegeven voor de testgroep om Film(t)huis uit te 

proberen. Deze scores zouden kunnen verschillen als het onderzoek uitgezet zou zijn onder de 

gehele Nederlandse bevolking of het gehele Nederlandse bioscoop- of filmtheaterpubliek.  

Respondenten in de CJP-steekproef gaven enkel voor de tevredenheid over het gebruiksgemak een 

ruime voldoende. De andere aspecten werden ook voldoende beoordeeld, zij het minder 

overtuigend. Incidentele thuisfilmkijkers beoordeelden elk aspect gemiddeld positiever dan 

regelmatige en frequente thuisfilmkijkers (zie figuur 25). 

 

 

                                                           
10 Aantallen zijn echter zeer klein, waardoor resultaten kunnen vertekenen.  
11 M = gemiddelde. 
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Tabel 4. Gemiddelde score per aspect Film(t)huis. 

 

 

 

 

 

Figuur 25. Gemiddelde scores per aspect per type bezoeker in de CJP-steekproef. 

3.3.7 Prijs Film(t)huis  

De ideale prijs is gemeten met de Prijsgevoeligheidsmeter, ontwikkeld door de Nederlandse Stichting 

van Statistiek. 108 respondenten in de gebruikerssteekproef gaven middels een open vraag aan vanaf 

welke prijs zij Film(t)huis goedkoop, te goedkoop, duur en te duur vonden. Een overzicht van 

(gemiddelde) prijspercepties voor een premièrefilm on demand is te vinden in tabel 5. In figuur 26 is 

te zien dat de aangeboden prijs van 8 euro nét iets onder de prijs ligt die respondenten beschouwen 

als hoog. Dat sommige respondenten de prijs van 8 euro hoog vinden komt ook naar voren in eerdere 

open antwoorden (zie kopjes ‘waarom (niet) nog eens gebruiken’, paragraaf 3.3.2). De ideale prijs voor 

een premièrefilm on demand ligt rond de 6,16 euro. Deze prijs wordt door respondenten niet (te) hoog 

en niet (te) laag bevonden. Voor de respondenten in de CJP-steekproef liggen de gemiddelde prijzen 

lager dan bij de gebruikerssteekproef. Voor CJP-jongeren ligt de ideale prijs namelijk rond de 5,37 euro. 

Tabel 5. Gemiddelde prijsperceptie Film(t)huis. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Meest voorkomende score. 
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Aspect Gemiddelde Modus12 Gemiddelde Modus 
Toekomstig gebruik 7,6 9 6,6 7 
Tevredenheid 7,2 9 7,8 8 
Aanbevelen 7,7 8 6,3 6 

 Gemiddelde prijs 

 Gebruikers (N=108) CJP-jongeren (N=64) 
Te laag € 2,22 € 1,58 
Laag € 4,61 € 3,59 
Hoog € 8,12 € 7,40 
Te hoog € 9,68 € 8,92 

Ideale prijs €6,16 €5,37 
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3.3.8 Verwachtingen filmaanbod  

De film ZOMER sprak 83% van de respondenten in de gebruikerssteekproef aan. Dit geldt significant 

vaker voor jongeren, regelmatige en frequente thuisfilmkijkers.13 Ook in de CJP-steekproef sprak de 

film aan, zij het in mindere mate. 67% van de respondenten gaf namelijk aan dat de film hen aansprak.   

Ten aanzien van het type film dat men het liefst bij Film(t)huis zou willen zien, is geen eenduidig beeld 

te vormen. Alle voorgelegde typen film werden in de gebruikerssteekproef namelijk door een 

meerderheid gezien als potentieel filmaanbod. Tevens zijn de onderlinge verschillen wat betreft 

preferentie – 61% voor documentaires en films van beginnende makers en 78% voor festivalfilms – 

onvoldoende substantieel om te spreken van een duidelijk filmprofiel. Verder geven jongeren sterker 

dan ouderen de voorkeur aan Nederlandse films, films met belangrijke nominaties of prijzen en films 

geselecteerd voor festivals. Verschillen tussen jongeren en ouderen voor de overige typen film zijn niet 

significant.  

Respondenten in de CJP-steekproef laten eenzelfde patroon zien: ook zij hebben geen duidelijke 

voorkeur voor het filmaanbod. Documentaires en films van beginnende en onbekende makers krijgen 

echter duidelijk de minste voorkeur. Een significant verschil is op te merken bij de thuisfilmkijkers; 

frequente thuisfilmkijkers (60%) gaven namelijk aanzienlijk vaker aan films van onbekende makers te 

willen zien dan de incidentele (48%) en regelmatige thuisfilmkijkers (25%). 

 

                                                           
13 Echter kleine aantallen, dus resultaten kunnen vertekenen. 
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Figuur 27. Respondenten die het (helemaal) eens waren met de stelling, in procenten. 

 

Figuur 28. Type films bij Film(t)huis per leeftijdsgroep in gebruikerssteekproef. 

 

3.3.9 Conclusie evaluatie en verwachtingen 

De respondenten in de gebruikerssteekproef hebben de film ZOMER voornamelijk gekeken via de 

website van Het Ketelhuis. Deze groep bestond voornamelijk uit jongeren zonder thuiswonende 

kinderen.  

De meerderheid van de respondenten was tevreden over het gebruiksgemak en zal Film(t)huis 

waarschijnlijk nog eens gebruiken, mits de toegang voor het film kijken on demand makkelijker wordt, 

de prijs lager wordt en het filmaanbod aansluit bij interesses van de gebruikers. Hoe groter de 

tevredenheid over het gebruik, des te waarschijnlijker het is dat respondenten Film(t)huis nog eens 

zullen gebruiken en des te waarschijnlijker dat zij Film(t)huis zullen aanbevelen. Ongeveer een derde 

van de respondenten in de gebruikerssteekproef zou Film(t)huis op dit moment aanbevelen, tegenover 

een vijfde van de respondenten in de CJP-steekproef. Promotors zijn voornamelijk frequente 
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thuiskijkers, respondenten die (zeer) tevreden zijn over het gebruiksgemak en respondenten die 

Film(t)huis (waarschijnlijk) nog eens gaan gebruiken.  

Ondanks dat respondenten overwegend positief waren over Film(t)huis gaven zij ook aan dat er ‘niks 

boven de charmes van een filmtheaterzaal gaat’. Daarnaast is de beeld- en geluidskwaliteit beter in 

een filmtheater dan bij een laptop. Op dit moment ervaren respondenten nog problemen met de 

player, zoals vertragingen, haperingen, stotteren en slechte beeld- of geluidskwaliteit. Ook hadden 

sommige respondenten moeite met het inloggen om de film te kunnen zien; dit zou minder omslachtig 

en duidelijker kunnen. Deze problemen doen zich echter voor vanwege de testopzet van Film(t)huis 

en zullen verholpen worden bij toekomstig gebruik.  

Met betrekking tot voorkeuren voor het (toekomstige) filmaanbod van Film(t)huis valt geen eenduidig 

beeld te schetsen. De respondenten zijn veelal filmliefhebbers en bij elk voorgelegd type film gaf een 

meerderheid aan dit te willen zien bij Film(t)huis, met uitzondering van documentaires en films van 

beginnende en onbekende makers in de CJP-steekproef. Verder kan een premièrefilm on demand 

aangeboden worden voor ongeveer 6 euro. Dit wordt namelijk niet (te) duur en niet (te) goedkoop 

bevonden door de respondenten. Volgens respondenten uit de CJP-steekproef ligt deze ideale prijs 

lager, namelijk rond 5,37 euro.  
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4. Bijlagen 
Bijlage 1. Vragenlijst voorafgaand aan de film14 

 

FILMS IN HET FILMHUIS 

 

1. Hoe vaak bent u (bij benadering) in de afgelopen 12 maanden naar een bioscoop of filmhuis 
geweest?(een filmhuis wordt ook wel een filmtheater of arthouse genoemd) 

o Ik ben in de afgelopen 12 maanden niet naar een bioscoop of filmhuis geweest 
o 1-2 keer 
o 3-4 keer 
o 5-11 keer 
o Gemiddeld 1 keer per maand 
o Gemiddeld 2 keer per maand 
o Gemiddeld 1 keer per week 
o Vaker dan één keer per week  

 
2. In hoeverre ervaart u onderstaande stellingen als obstakels als het gaat om films kijken in het 

filmhuis?  

 

  

                                                           
14 Dezelfde vragenlijst is voorgelegd aan CJP-jongeren. Enkel de aanspreekvorm is gewijzigd naar ‘je’ en de 
vraag over thuiswonende kinderen is vervangen door ‘Ben je lid van CJP?’ met antwoordcategorieën ‘ja’ en 
‘nee’.  

 Helemaal 
niet 

Zwakke 
mate 

Redelijke 
mate 

Sterke 
mate 

Zeer 
sterke 
mate 

De aanvangstijden komen mij niet uit O O O O O 

De film die ik wil zien is te kort te zien in het filmhuis O O O O O 

Er draaien geen films die ik leuk vind O O O O O 

Ik heb geen gezelschap om mee naar het filmhuis te 
gaan 

O O O O O 

Een bezoek aan het filmhuis kost me teveel tijd O O O O O 

Ik kan geen oppas vinden voor mijn kind(eren) O O O O O 

Ik vind het entreeticket te duur O O O O O 

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

O O O O O 

Er is geen filmhuis bij mij in de buurt  O O O O O 

Ik ben niet in staat het filmhuis te bezoeken (door 
eventuele lichamelijke of mentale belemmeringen) 

O O O O O 
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FILMS THUIS 

3. Hoe vaak heeft u (bij benadering) in de afgelopen 12 maanden thuis (of bij anderen) een film 
gekeken (via dvd/blu-ray, Video on Demand, download)? Films die u kijkt via televisiezenders 
kunt u buiten beschouwing laten. 

o Ik heb in de afgelopen 12 maanden thuis geen film gekeken vraag 5 
o Enkele keren (1 tot 3) 
o 4 tot 10 keer  
o Enkele keren per maand (1 tot 3) 
o Gemiddeld 1 keer per week  
o Gemiddeld 2 tot 4 keer per week 
o Gemiddeld 5 of meer keer per week  

 
4. Op welke wijze kijkt u thuis (of bij anderen) naar films? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Dvd of blu-ray, gekocht of gehuurd 
□ Betaalde filmzenders, zoals Film1 of HBO 
□ Onbeperkt kijken via betaalde filmzenders, zoals Film1 On Demand of HBO On 

Demand 
□ Video on demand via een abonnement, zoals Netflix of Videoland Unlimited  
□ Video on demand via betaling per film, zoals via de kabel (Ziggo, UPC,KPN, etc.) of via 

diensten als Pathé Thuis of Videoland.  
□ Gratis via streaming, zoals Popcorn Time 
□ Gratis via torrentssites (downloaden), zoals The Pirate Bay ofTorrentz 

 
5. In hoeverre ervaart u onderstaande stellingen als obstakels als het gaat om betaalde films 

kijken thuis?  
 

 

KEUZE VOOR HET THUIS KIJKEN VAN DE FILM ZOMER  

Na het invullen van deze enquête kunt u de film Zomer zien via de website van uw favoriete 
filmhuis. Deze premierefilm verschijnt gelijktijdig in het filmhuis en on demand via de website 

van het filmhuis. 

6. Wat kan voor u de belangrijkste reden zijn om een premièrefilm on demand via de website 
van het filmhuis te bekijken?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Helemaal 
niet 

In 
zwakke 
mate 

In 
redelijke 

mate 

In sterke 
mate 

In zeer 
sterke 
mate 

De film die ik graag wil zien kan ik niet 
(gemakkelijk) vinden op internet of via video 
on demand 

O O O O O 

De film die ik graag wil zien kan ik niet 
(gemakkelijk) vinden op dvd of blu-ray 

O O O O O 

Het duurt te lang voordat een film die ik graag 
wil zien beschikbaar is om thuis te kijken 

O O O O O 
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7. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U bent bijna bij het einde van de vragenlijst, nog een paar korte vragen  

 

8. Wat is uw leeftijd?  

…………. jaar  

 

9. Ik ben een…..  

o Man 

o Vrouw 

 

10. Hoeveel tijd bent u ongeveer kwijt met het reizen naar het filmhuis dat u het vaakst bezoekt? 

o Minder dan 5 minuten 

o 5 tot 10 minuten 

o 10 tot 20 minuten 

o 20 tot 30 minuten 

o 30 minuten tot een uur 

o Meer dan een uur 

 

11. Welke van onderstaande dagelijkse bezigheden omschrijft uw situatie het best?  

o Verricht betaald werk in loondienst vraag 12 

o Werk of is meewerkend in gezins- of familiebedrijf vraag 12 

o Is vrije beroepsbeoefenaar, freelance of zelfstandige vraag 12 

o Werkzoekend 

o Scholier / student met bijbaan  vraag 12 

o Scholier / student zonder bijbaan 

o Verzorgt de huishouding 

o Verzorgt mantelzorg 

o Is met pensioen (vervroegd, AOW of VUT) 

o Is (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt 

o Verricht vrijwilligerswerk (al dan niet met behoud van uitkering) vraag 12 

o Doet iets anders 

 

 Helemaal 
mee 

oneens 

Mee 
oneens 

Neutraal Mee 
eens 

Helemaal 
mee eens 

Ik wil het liefst meteen toegang krijgen tot de 
nieuwste films 

O O O O O 

Ik vind het prima om even te wachten totdat 
een film uitkomt op dvd/blu-ray/video on 
demand 

O O O O O 

Ik ben geïnteresseerd in Nederlandse films  O O O O O 

Ik geef de voorkeur aan thuis films kijken in 
plaats van in het filmhuis 

O O O O O 

Ik ben geïnteresseerd in documentaires  O O O O O 

Het idee van een gelijktijdige filmrelease in 
het filmhuis én online spreekt mij aan 

O O O O O 
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12. Hoeveel uur werkt u gemiddeld per week? 

….. [OPEN] 

 

13. Heeft u thuiswonende kinderen? 

o Ja, en het jongste kind in huis is 12 jaar of jonger 

o Ja, en het jongste kind in huis is ouder dan 12 jaar 

o Nee 

 

Dank voor het invullen van het eerste gedeelte van de vragenlijst. In het volgende scherm 
vindt u een code om de film ZOMER met [korting / gratis] te kunnen bekijken. Na het kijken 
van de film willen we u vragen nog enkele vragen in te vullen. Dit is van grote waarde voor 
het onderzoek!  

 

Om de gegevens van deze vragenlijst te kunnen koppelen aan de tweede vragenlijst, zonder 
dat we weten wie u bent, hebben we een unieke code nodig die gelijk is voor beide 
vragenlijsten. Deze informatie wordt alleen voor de koppeling van de vragenlijsten gebruikt. 
Kunt u hieronder (aan elkaar, zonder spatie) uw geboortedatum en de vier cijfers van uw 
postcode invullen? 

 

Bijvoorbeeld, geboortedatum: 13 juli 2010 en postcode 1234 AB ziet er als volgt uit: 

130720101234 

 

*Zorg ervoor dat u bij de follow-up vragenlijst dezelfde code invult als bij deze vragenlijst.  

 

 

Uw unieke code:  

 

___  

 

 

[KORTINGSCODE ZOMER] 

 

VEEL KIJKPLEZIER ! 
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Bijlage 2. Vragenlijst na afloop van de film 

 

1. Vul hier uw unieke code in zodat de vragenlijst gekoppeld kan worden met de eerste 

vragenlijst:  

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

 

Uw unieke code bestaat uit uw geboortedatum en de vier cijfers van uw postcode.  

Bijvoorbeeld, geboortedatum: 13 juli 2010 en postcode 1234 AB ziet er als volgt uit: 

130720101234 

 

DEVICE 

U heeft zojuist on demand de premièrefilm ZOMER gekeken via de website van uw filmhuis. 

 

2. Via de website van welk filmhuis heeft u de film ZOMER gezien?  

o Het Ketelhuis 

o Filmhuis Den Haag 

o Louis Hartlooper Complex 

o Lux Nijmegen 

o Chassé Theater Breda 

o De Lieve Vrouw, Amersfoort  

 

3. Via welk apparaat heeft u deze film gekeken?  

o Computer 

o Laptop 

o (Smart)TV 

o Tablet  

o Smartphone 

 

4. Met hoeveel personen heeft u de film gekeken, inclusief uzelf?  

……… [OPEN]  

 

TEVREDENHEID 

U heeft zojuist een premièrefilm gekeken die op dit moment óók in het filmhuis draait. De film is 

gelijktijdig in het filmhuis te zien en on demand via de website van het filmhuis.  

5. Hoe waarschijnlijk is het dat u deze nieuwe vorm van on demand film kijken via het filmhuis 

nog eens zal gebruiken? (Hierbij staat een 0 voor “zeker niet nog eens gebruiken” en een 10 

voor “zeker nog eens gebruiken”) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

O O O O O O O O O O O 
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6. Kunt u uw bovenstaande keuze kort toelichten? [OPEN] 

 

7. Hoe waarschijnlijk is het dat u deze nieuwe vorm van on demand film kijken via de website 

van het filmhuis aanbeveelt bij vrienden, familie of kennissen? (Hierbij staat een 0 voor 

“zeker niet aanbevelen” en een 10 voor “zeker aanbevelen”) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

O O O O O O O O O O O 

 

8. Kunt u uitdrukken hoe tevreden u bent met het gebruiksgemak van on demand film kijken 

via het filmhuis? (Hierbij staat een 0 voor “zeer ontevreden” en een 10 voor “zeer tevreden”) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

O O O O O O O O O O O 

 

9. Kunt u uw bovenstaande keuze kort toelichten? [OPEN] 

 

PRIJS 

 

De volgende vragen gaan over de prijs om online toegang te krijgen tot een premièrefilm die 

gelijktijdig in het filmhuis draait. 

 

10. Bij welke prijs begint u de online toegang tot een premièrefilm die gelijktijdig in het filmhuis 

draait goedkoop te vinden?  

 €…..,…….  

 

11. Bij welke prijs begint u de online toegang tot een premièrefilm die gelijktijdig in het filmhuis 

draait zo goedkoop te vinden dat u twijfelt aan de kwaliteit van de film?  

 €…..,…….  

 

12. Bij welke prijs begint u de online toegang tot een premièrefilm die gelijktijdig in het filmhuis 

draait duur te vinden?  

 €…..,…….  

 

13. Bij welke prijs begint u de online toegang tot een premièrefilm die gelijktijdig in het filmhuis 

draait zo duur te vinden dat u niet meer bereid bent die prijs te betalen?  

 €…..,…….  

 

AANBOD 
 

14. In hoeverre sprak de film ZOMER u aan?  
Sprak me helemaal niet aan  O       O O O   O O O Sprak me heel 
erg aan 
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15. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?  

 
Ik zou on demand via de website van mijn filmhuis… 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Helemaal 
mee 

oneens 

Mee 
oneens 

Neutraal  Mee 
eens 

Helemaal 
mee eens 

…films willen ontdekken van onbekende makers O O O O O 

…films willen zien van bekende regisseurs O O O O O 

…films willen zien met belangrijke nominaties 
en/of prijzen  

O O O O O 

…films willen uitproberen van beginnende makers O O O O O 

…documentaires willen zien O O O O O 

…films willen zien die geselecteerd zijn voor 
belangrijke festivals 

O O O O O 

…Nederlandse films willen zien  O O O O O 
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Colofon 
 

Stichting Filmonderzoek heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Herrie Film & TV  

 

Stichting Filmonderzoek 

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

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

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

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

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

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

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

contact staat met deze bedrijfstak.  

 

Adres      

Krijn Taconiskade 276 

1087 HW, Amsterdam 

 

T: 020-4266119 

info@filmonderzoek.nl   

www.filmonderzoek.nl 

 

Onderzoeker 

Dinah Timmer, MSc 

 

Met dank aan  

Aline Willemsen, MA 

Jorien Scholtens, MA 

 

 

mailto:info@filmonderzoek.nl
http://www.filmonderzoek.nl/

