


Wat is de bioscoopbeleving van 

jongeren (16 t/m 29 jaar)?

 Stichting Filmonderzoek heeft in opdracht van EYE, en in samenwerking met
brancheorganisaties NVBF en FDN, een onderzoek uitgevoerd naar de bioscoopbeleving
van jongeren van 16 t/m 29 jaar. Jongeren in deze leeftijdsgroep zijn al jaren de meeste
frequente bioscoopbezoekers, maar het bioscooppubliek is sterk verouderd in de
afgelopen 15 jaar. Hoe kunnen bioscopen blijven aansluiten op de beleving van
jongeren? Stichting Filmonderzoek heeft in kaart gebracht hoe jongeren tegen
bioscoopbezoek aankijken en welke typen jonge bioscoopbezoekers er te onderscheiden
zijn.

 Het onderzoek is uitgevoerd middels een kwalitatief onderzoek in samenwerking met
jongerencommunicatiebureau Youngworks – 10 gesprekken met vriendengroepen in drie
steden in Nederland – en een aanvullend kwantitatief onderzoek in samenwerking met
onderzoeksinstituut CentERdata, een onderzoek binnen een representatieve steekproef
van ruim 1.000 jongeren.



Jongeren zijn op zoek naar meer beleving

 Uit dit onderzoek blijkt dat film kijken voor veruit de meeste jongeren nog altijd een
populaire vrijetijdsactiviteit is. Bioscoopbezoek is top of mind bij jongeren als een
laagdrempelig uitje dat in vergelijking met andere culturele uitstapjes redelijk goedkoop is.
Toch wordt bioscoopbezoek door jongeren bestempeld als ‘gewoontjes’. Het is een leuk
uitje, maar er is potentie om een bioscoopbezoek nog specialer te maken. De meeste
jongeren hebben namelijk behoefte aan meer beleving in de bioscoop. Jongeren zien in
de toekomst een bioscoop voor zich waar de woorden ‘exclusiviteit’, ‘speciaal’ en
‘beleving’ centraal staan.

 Volgens de jongeren kan beleving in de bioscoop op meerdere manieren
geoptimaliseerd worden, onder meer op het gebied van beeld en geluid,
bioscoopbezoek combineren met andere activiteiten, arrangementen, service, events,
food & drinks, inrichting en aankleding. Interactie met vrienden(groepen) is voor jongeren
heel belangrijk. Festivals zijn bijvoorbeeld populaire vrijetijdsbestedingen waar jongeren
deze shared experience kunnen vinden en waarvoor ze bereid zijn geld te sparen.



Downloaden of streamen barrière om de 

bioscoop vaker te bezoeken

 Films worden door jongeren zowel thuis als in de bioscoop gekeken. Thuis worden films
regelmatig alleen gekeken of met een partner, waar bioscoopbezoek meer een sociale
activiteit is. De meerderheid van de jongeren wil bepaalde films, échte must-sees, nog
altijd het liefst in de bioscoop zien. Deze films komen volgens hen beter tot hun recht op
een groot scherm met goed geluid. Jongeren gaan voornamelijk naar de bioscoop voor
de in hun ogen bekende Amerikaanse blockbusters. Thuis worden films voornamelijk
‘gratis’ gekeken. De meerderheid van de jongeren is gematigd positief over het kijken van
films via illegaal downloaden of streamen.

 Meer dan de helft van de jongeren geeft aan dat de mogelijkheid om thuis (gratis) films te
kijken hen ervan weerhoudt om de bioscoop (vaker) te bezoeken. Het moeilijker maken
van illegaal downloaden en streamen is volgens een deel van de jongeren één van de
manieren om hen in de toekomst vaker naar de bioscoop te trekken.



Meerwaarde filmtheaters voor jongeren 

onduidelijk

 Jongeren zijn veelal niet bekend met filmtheaters. Als ze filmtheaters kennen, komt dit meestal door

een bezoek met school (voor het vak CKV) of met ouders, wat het belang van filmeducatie

aantoont. Jongeren zouden filmtheaterbezoek eventueel overwegen wanneer zij meer van

filmtheaters zien en horen, zowel in het straatbeeld als online. Op dit moment zijn filmtheaters niet

top of mind en zit het niet in het systeem van jongeren om aan filmtheaters te denken als een plek

om films te kijken samen met vrienden. Het filmaanbod van filmtheaters is een grote drempel voor

jongeren, zij hebben het idee dat filmtheaters niet de in hun ogen bekende films met bekende

acteurs vertonen. Uit het onderzoek blijkt dat ze echter wel interesse hebben in een crossover of

arthouse aanbod, maar hiervoor niet een filmtheater bezoeken. Een klein deel van de jongeren,

voornamelijk hoger opgeleiden, staat open voor het filmaanbod van filmtheaters en heeft een

intrinsieke motivatie om het filmtheater weleens te bezoeken. Deze groep bezoekt filmtheaters

voornamelijk met een partner of met familieleden en niet met de voor bioscoopbezoek meer

gebruikelijke vrienden(groep). Vooral een verbetering van het imago van filmtheaters zou ervoor

kunnen zorgen dat het filmtheater voor jongeren een aantrekkelijke plek wordt om met

vrienden(groepen) te bezoeken.

 Filmtheaters kunnen zich het beste focussen op de jongeren die al een intrinsieke interesse hebben

in culturele activiteiten, zoals Youngworks in samenwerking met CJP al eerder aanraadde. Deze

jongeren kunnen, als zij eenmaal bezoeker zijn, een goede ambassadeur zijn voor filmtheaters

richting vrienden of social media connecties. Voor jongeren is het veelal onduidelijk wat een

filmtheaterbezoek voor hen kan betekenen en welk aanbod zij kunnen verwachten in een

filmtheater. Een persoonlijke benadering en persoonlijke kennismaking is in dit opzicht belangrijk

voor jongeren. Hiervoor kan bijvoorbeeld samenwerking worden gezocht met lokale merken, retail,

horeca of lokale organisaties met een groot bereik onder jongeren.



Bioscoop van de toekomst

Om aantrekkelijk te blijven voor jongeren moeten het bioscoopbezoek en het filmaanbod een duidelijke meerwaarde bieden boven
het (gratis) thuis kijken van films en andere vrijetijdsbestedingen. De bioscoop én het filmtheater van de toekomst bieden beleving,
exclusiviteit en must-see titels. De volgende aspecten zouden de bioscoopbeleving kunnen optimaliseren.

 Optimale beleving begint bij goed beeld en geluid. Gezien het beeld en geluid voor jongeren de belangrijkste reden vormen om
voor de bioscoop te kiezen in plaats van thuis te kijken, is het voor bioscopen van belang om ontwikkelingen op dit gebied bij te
houden. Om de loyaliteit en retentie van verschillende typen bioscoopbezoekers te verhogen zou er ruimte moeten zijn voor zowel
zalen met de nieuwste technische snufjes, als zalen met een ‘gewoon goede’ kijkervaring.

 Combideals en arrangementen als toegevoegde beleving. Bioscoopbezoek wordt door jongeren regelmatig gecombineerd met
andere activiteiten om de beleving te optimaliseren. Enkel bioscoopbezoek kan als gewoontjes worden ervaren. Een deel van de
jongeren heeft interesse in combideals en arrangementen, bijvoorbeeld ‘dinner and a movie’.

 Vernieuwende events kunnen interesse voor bioscoopbezoek vergroten. Jongeren zijn op zoek naar speciale ervaringen die
gedeeld kunnen worden. Events, thema-avonden en marathons kunnen de bioscoopbeleving exclusiever maken. Jongeren zijn
met name geïnteresseerd in events rondom films en, vanwege geringe ervaring en aanbod, momenteel minder in andere content
zoals sport, concerten en games. Aangezien dergelijke (live) events passen bij de behoefte aan vernieuwende belevingen onder
jongeren, zou er in de toekomst echter ruimte voor kunnen zijn.

 De shared experience door middel van inrichting. Interactie met vrienden in een gezellige setting is belangrijk voor jongeren. Ze
hebben behoefte aan een gevoel van sociale verbondenheid. Bioscopen kunnen deze sfeer creëren door een plek in te richten in
of in de buurt van de bioscoop, die doet denken aan een café. Ook de combinatie café/restaurant-bioscoop trekt een deel van
de jongeren aan.

 Assortiment food & drinks naast popcorn exclusiever en specialer. Beleving zit hem volgens de jongeren ook in het assortiment van
bioscopen. Popcorn en cola zijn veelgevraagde en iconische consumpties tijdens het bioscoopbezoek, maar daarnaast wordt het
aanbod als weinig vernieuwend ervaren. Op het gebied van food & drinks kunnen bioscopen zich in de toekomst meer
onderscheiden van winkels waar soortgelijke snacks te koop zijn.

 Telefoongebruik alleen interessant voor of na de film. Hoewel de opvatting bestaat dat jongeren niet meer zonder mobiel kunnen,
staan jongeren negatief ten opzichte van het idee om telefoongebruik meer te integreren in het bioscoopbezoek tijdens de film.
Mobiele telefoons worden in de zaal als storend, irritant en afleidend ervaren. Een film kijken in de bioscoop creëert juist de
mogelijkheid eens ‘offline te zijn’. Wel bestaan er kansen voor het gebruik van interactieve apps tijdens reclameblokken met
bijvoorbeeld winacties of anderszins gekoppeld aan het bezoek.



Vier typen bioscoopbezoekers

 Uit de onderzoeksresultaten zijn vier typen
bioscoopbezoekers te onderscheiden. Dit
zijn de Bioscoopfanaten (10%), Filmkapers
(10%), Socializers (16%) en Geduldigen
(64%). Zij verschillen onderling wat betreft
bezoekfrequentie, mate van filminteresse,
bezoekmotivaties en -drempels,
filmvoorkeuren, informatiekanalen en
belevingsbehoeften.
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Bioscoopfanaten

 Bioscoopfanaten ervaren weinig barrières om de bioscoop te bezoeken en worden voornamelijk getriggerd door
het goede beeld en geluid en de totale bioscoopbeleving. Zij zijn bioscoop- en filmfan van het eerste uur. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat ze voornamelijk via trailers in de bioscoop horen over de nieuwste bioscoopfilms. Zij
zijn degenen die films aanbevelen aan anderen.

 In hun bioscoopbezoek hebben ze vooral behoefte aan de nieuwste beeld- en geluidstechnieken, filmevents en
combideals en arrangementen. Bioscoopfanaten vinden het belangrijker dan de andere typen
bioscoopbezoekers dat een film bekende acteurs/actrices bevat, door bekende makers is gemaakt, prijzen heeft
gewonnen of een sequel is.
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Filmkapers

 De Filmkapers zijn net als Bioscoopfanaten filmfans, maar zijn daarentegen incidenteel in de bioscoop te vinden.
De mogelijkheid om thuis (gratis) films te kijken weerhoudt hen ervan om de bioscoop (vaker) te bezoeken. Ook
staan zij het meest positief ten opzichte van illegaal downloaden en streamen. Ze informeren zich voornamelijk via
online trailers en Facebook over de nieuwste bioscoopfilms.

 Dat de bioscoop een meerwaarde moet bieden ten opzichte van thuis kijken geldt vooral voor de Filmkapers.
Tijdens een bioscoopbezoek hebben zij dan ook behoefte aan de nieuwste beeld- en geluidstechnieken,
combideals en arrangementen, luxe stoelen en een gevarieerde keuze wat betreft drankjes en snacks. Filmkapers
hebben een brede filmsmaak. Actie en fantasy zijn voor hen belangrijke filmgenres, meer dan voor de andere
typen bioscoopbezoekers.
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Socializers

 Socializers zijn net als Bioscoopfanaten regelmatige tot frequente bioscoopbezoekers. Zij zijn echter geen overtuigde
filmfans. Socializers zouden een actief vrijetijdsleven kunnen hebben, waar bioscoopbezoek een vanzelfsprekend
onderdeel van uitmaakt. Omdat ze in hun vrije tijd keuzes moeten maken, spelen de kosten van bioscoopbezoek
voor hen de belangrijkste rol om af en toe niet naar de bioscoop te gaan. Voor Socializers zijn vrienden, familie en
kennissen de belangrijkste informatiebronnen om te horen over de nieuwste bioscoopfilms. Daarnaast zijn trailers,
Facebook en televisiereclames voor hen belangrijk. Vaker dan de andere typen horen Socializers over de nieuwste
bioscoopfilms via WhatsApp.

 Over het algemeen geven Socializers vaker dan de andere typen aan dat hun bioscoopbezoek goed is zoals het nu
is. Van alle voorgelegde aspecten hebben zij het meest behoefte aan combideals, arrangementen en live-events.
Van alle typen bioscoopbezoekers kijken Socializers het liefst de bekende en populaire films, maar ze waarderen ook
meer dan de andere typen een aangrijpend verhaal of artistieke kwaliteit.
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Geduldigen

 De meeste jongeren worden geschaard onder het type ‘Geduldigen’. Zij zijn geen filmfans en bezoeken de
bioscoop voornamelijk incidenteel. Ze hoeven de nieuwste films niet zo snel mogelijk te zien en zijn ook niet op de
hoogte van het nieuwste filmaanbod. Van alle typen ervaren de Geduldigen de meeste barrières om de bioscoop
(vaker) te bezoeken. Ze geven vaker aan hun vrije tijd liever aan andere dingen te besteden dan aan een
bioscoopbezoek. Daarnaast kan volgens hen een film net zo goed thuis worden gekeken. Ondanks dat de
Geduldigen het meest aangeven geen interesse te hebben in films, betreft dit slechts een zeer kleine minderheid.

 Geduldigen hebben de minste behoefte aan de verschillende belevingsaspecten, maar ook voor hen geldt dat
bioscoopbezoek een meerwaarde moet bieden ten opzichte van andere vrijetijdsbestedingen. De Geduldigen
kijken vooral bekende, populaire films en kiezen vooral voor komedies. Ook romantiek is voor hen belangrijker dan
voor de andere typen bioscoopbezoekers. Wat betreft de informatiekanalen om te horen over de nieuwste
bioscoopfilms, worden de Geduldigen het minst goed bereikt via de gebruikelijke mediakanalen. Zij horen over de
nieuwste bioscoopfilms vooral via vrienden, bijvoorbeeld via Bioscoopfanaten in hun vriendengroep. Daarnaast
worden zij bereikt door algemene kanalen zoals televisiereclames en Facebook.
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 Download het volledige rapport via 

www.filmonderzoek.nl/bioscoopbeleving-jongeren

 Meer informatie:

www.filmonderzoek.nl

info@filmonderzoek.nl

020-4266112  

Meer informatie?

© 2016, SFO. Alle rechten voorbehouden. Gebruik van deze publicatie is toegestaan mits de bron duidelijk 
is vermeld. Wijzigingen voorbehouden. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

http://www.filmonderzoek.nl/bioscoopbeleving-jongeren
http://www.filmonderzoek.nl/
mailto:info@filmonderzoek.nl

