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Achtergrond en opzet
Doelstelling
Diepgaand inzicht bieden in de customer journey van
bioscoopbezoekers, waarmee Stichting
Filmonderzoek gedegen advies kan geven aan
filmdistributeurs en bioscopen om optimaal in te
spelen op de klantreis van hun doelgroep(en).
Methode en opzet
Kwalitatief online onderzoek | e-Safari
• n=36, 10 dagen
• Diepgaand kwalitatief online onderzoek, drie
kwartier spreektijd per respondent per dag
Doelgroep
• In totaal hebben 36 bioscoopbezoekers deelgenomen. De
respondenten zijn geselecteerd aan de hand van de volgende
criteria:
̶ Spreiding leeftijd (16+), geslacht, regio (over heel NL)
̶ Spreiding incidentele en frequente bioscoopbezoekers (80/20)
̶ Spreiding bezoekers commerciële bioscopen en filmtheaters
(80/20)
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Veldwerk
• Veldwerk in week 37-38 (14 t/m 23 september)
• Betrokkenen van Stichting Filmonderzoek hebben de eSafari online kunnen volgen.
Leeswijzer
Deze rapportage ziet er als volgt uit:
• Customer journeys per doelgroep visueel weergegeven
• Aanbevelingen
• Belangrijkste triggers en drempels voor bioscoopbezoek
• Overzicht van doorslaggevende factoren voor
bioscoopbezoek
• Resultaten per customer journey fase: inspiratie, oriëntatie,
bioscoopbezoek (voor, tijdens en na de film)
• Er zijn vier doelgroepen onderscheiden:
filmtheaterbezoekers, commerciële bioscoopbezoekers,
frequente bioscoopbezoekers en incidentele
bioscoopbezoekers.
➢ Daar waar relevant zullen de doelgroepen specifiek worden
benoemd. Anders wordt de doelgroep aangeduid als
‘bioscoopbezoekers’.
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Conclusies en advies
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Onderzoeksfasering
Customer
journey overzicht
• In de customer journey van bioscoopbezoekers zijn de volgende fases te onderscheiden: inspiratie, oriëntatie en bezoek (voor, tijdens en na de
film).
• Dit onderzoek kent binnen de bioscoopbezoekers vier doelgroepen*:
• Filmtheaterbezoekers
• Commerciële bioscoopbezoekers
• Frequente bioscoopbezoekers
• Incidentele bioscoopbezoekers

Inspiratiefase

Doelgroep weinig actief op
zoek naar informatie over
film: informatie komt op
hun pad
Inspiratie door triggers op
emotioneel niveau

*Resultaten zijn gezien de lage n indicatief.

Oriëntatiefase

Op zoek naar praktische
informatie

Behoefte aan functioneel en
snel overzicht

Bioscoopbezoek (voor, tijdens en na de film)

Doorgaans een positieve
ervaring

Behoefte aan ontspanning, gemak en
ontzorging
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Onderzoeksfasering
Customer
journey overzicht
Hoewel er geen grote verschillen zijn tussen de doelgroepen qua beleving van en ervaring met de customer journey, vallen de volgende zaken op:
• De fases van de customer journey verlopen niet voor alle doelgroepen hetzelfde:
• Frequente bezoekers met een grote interesse in film besteden meer tijd aan de inspiratiefase (blauwe lijn p. 6). Zij raadplegen met
meer regelmaat websites over films (als Filmladder.nl) en staan meer open voor nieuws over films, recensies en trailers. Dit benaderen
zij veelal op korte termijn; er is nauwelijks aandacht voor of interesse in films die een half jaar of later worden gedraaid.
• Incidentele bezoekers met minder interesse in film en/of weinig tijd, stappen vaker in tijdens de oriëntatiefase van de customer
journey. Zij zoeken functioneler binnen het aanbod van een specifieke bioscoop of timeslot (rode lijn p. 6). Uiteraard zullen zij op
onbewust niveau in bepaalde mate al eerder met het filmaanbod zijn geconfronteerd, wat hun keuze enigszins kan beïnvloeden. Dit
kan bijvoorbeeld een trailer op televisie zijn, een gesprek over een nieuwe film in een talkshow of een filmposter.

• Andere verschillen in de customer journey zitten in de fase van het bioscoopbezoek. Deze zien we vooral tussen filmtheaterbezoekers en
commerciële bioscoopbezoekers:
• Filmtheaterbezoekers zijn:
✓ positiever over de sfeer, het publiek en de medewerkers van de bioscoop. Zij zijn eerder geneigd voor en/of na het zien van de
film gebruik te maken van de horeca.
× negatiever zijn ze over de ticketing - niet online, meestal geen stoelen kunnen kiezen, vooraf afhalen kan gedoe zijn - en het
(zit)comfort, zoals dat stoelen niet comfortabel genoeg zijn en er te weinig beenruimte is.
• Commerciële bioscoopbezoekers zijn:
✓ zeer positief over de online ticketing vanwege het gemak: zelf een plaats kiezen en een online ticket. Daarnaast zijn ze
tevreden over het comfort in de bioscoopzaal (lekkere stoelen en goede beeld- en geluidskwaliteit).
× negatiever zijn deze bezoekers over de prijzen van eten en drinken in de bioscoop evenals geluidsoverlast van andere
bezoekers en de doorgaans nauwelijks sfeervolle wachtruimtes voordat de film begint. Daarnaast is de horeca weinig
uitnodigend voor een consumptie voor en/of na de film (ook de prijzen liggen (te) hoog).
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Customer Journey: Filmtheaterbezoekers
EMOTIECURVE
Sleutelmoment

Oriëntatie
Inspiratie
Aanleiding
“In de bioscoop zag ik
een heel toffe
trailer.”

Oriëntatie
“De sfeer in een
filmtheater is fijn!
Leuker aanbod en ander
publiek.”

Voor de film
“Het is gezellig hier
om vooraf een
drankje te doen.”

“Dat verhaal vond
ik heel erg
aansprekend.”

Neutraal

“Deze bios is
“Laat ik eens
lekker dichtbij
kijken welke films
huis.”
er deze week
draaien.”
“Ik heb twee favoriete
“Ik ben geïnteresseerd in
bioscopen en daar kies
films, dus ik bezoek
ik altijd uit.”
regelmatig filmwebsites.”
“Op YouTube of op
tv zie ik wel eens
reclames voorbij
komen films
zonder dat ik
ernaar zoek.”

“Jammer dat de
films die ik graag
wil zien zo vroeg
draaien (19:00
uur) Lastig met
diner.”

“De
medewerkers
zijn hier meestal
heel aardig.”
“De horecaprijzen
zijn hier redelijk.”
“Je kunt niet online
je stoelen kiezen.”
“Het loket is dicht,
ik kan geen kaartje
kopen. Later pas bij
de bar kwam ik
erachter.”

Pijnpunt

TOUCHPOINTS
Touchpoint
Belangrijk
touchpoint

Tijdens de film

Na de film

“Ik heb zin in de film!”
“Ze overlegden met ons of we
wel of geen pauze wilden.”
“Het publiek is hier
wel rustig.”
“Ik ging diep op in
de film.”

“Was nog even
haasten omdat het
loket dicht was.
Maar nu ben ik er.”
“Vieze rioollucht…”
“Irritant dat er mensen
zijn die ritselen met
chipszakken en
popcorn.”

“Lekker
ontspannen!”

“Nog even
nagekletst over de
film in de bioscoop.
Ze hebben er een
leuk café.”
“Ik ben onder de
indruk van de
film. Ik moet het
even laten
bezinken.”
“Pijn aan mijn rug
van de stoelen en er
was weinig
beenruimte.”

Trailers (tv, internet)

Filmtheaterwebsites

Medewerkers foyer/

Medewerker bioscoop

Medewerkers bar/foyer

Filmwebsites

Filmposters bij

loket

Andere bezoekers

Filmkrant

(Filmladder, Filmvandaag)

filmtheaters

Website filmtheater

Zeer belangrijk
touchpoint
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Customer Journey: Commerciële bioscoopbezoekers
EMOTIECURVE
Sleutelmoment

Inspiratie
Oriëntatie
Aanleiding
“Ik ben geïnteresseerd
in films, dus ik bezoek
regelmatig websites
over films.”

“Ik hoor wel eens iets van
mijn vrienden.”
Neutraal

Oriëntatie
“De app van Pathe is heel
overzichtelijk qua wat er te
zien is net als de site.”
“Laat ik eens
kijken welke films
er deze week
draaien.”

“Bij deze
bioscoop kun je
makkelijk
parkeren.”

“Jammer dat de
Ladies Night al
uitverkocht is.”

“Veel aanbod
van eten en
drinken.”
“Leuke trailers,
goed idee voor
een volgend
bezoek!”
“Wachten is niet
erg gezellig in de
bioscoop, je kunt
nergens leuk
zitten.”
“De prijzen zijn echt
hoog van eten en
drinken. Ik neem wat
van thuis mee.”

Pijnpunt

Touchpoint

“Online
kaartverkoop is
echt makkelijk!”

“Even kijken welke tijd me
handig uitkomt. Ik moet
morgen weer vroeg op.”

“Ik zie wel eens iets op tv
voorbijkomen, maar ik let
er niet echt op.”

TOUCHPOINTS

Voor de film

Filmwebsites (filmladder,
filmvandaag)

Belangrijk
touchpoint

Trailers (tv, internet)

Zeer belangrijk
touchpoint

Vrienden/familie

Tv-programma's

Tijdens de film
“Ze gaven een mondelinge
introductie. Erg persoonlijk
en gebeurt bijna nooit!”
“Prettig als er geen
pauze is, dan wordt
het verhaal niet
onderbroken.”
“Alsof ik in een
bubbel zit: weg van
de buitenwereld.”
“Temperatuur is
aan de lage
kant.”

Na de film
“Ik ben echt even lekker
weggeweest door
mooie film, lekkere
stoelen en groot
scherm.”
“Samen nog even
nagepraat bij een
café in de buurt.”

“Het is weer even
schakelen naar het
hier en nu.”

“Overal ligt popcorn…”
“Ik heb last van de
mensen om mij heen.”
“Het geluid staat wel
erg hard.”

“Er is geen uitnodigende
plek om achteraf nog ergens
iets te gaan drinken in de
bioscoop.”

Bioscoopwebsites

Medewerkers foyer/

Medewerker bioscoop

Filmposters

App van bioscoop

loket

Andere bezoekers

Preview Magazine

(Pathé)

Trailers

Medewerkers bioscoop

Vrienden/familie (tips)
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Customer Journey: Frequente bioscoopbezoekers
EMOTIECURVE
Sleutelmoment

Neutraal

Inspiratie
Oriëntatie
Aanleiding
“De vorige keer zag ik
de bioscoop een heel
toffe trailer.”

Voor de film

Oriëntatie
“Ik koop paar uur van
tevoren de tickets. Zin in!”

“Ik ga kijken
wanneer de film
draait en waar.”
“Ik ga vaak naar
“Ik vind het leuk om op tv
“Ik vergelijk dezelfde
meer te horen over een
de films die ik bioscoop. Lekker
bepaalde film!”
dichtbij.”
graag wil
zien.”
“Ik ben geïnteresseerd in
films, dus ik bezoek
“Deze actrice is echt goed.
regelmatig websites over
Deze film moet ik zien.”
films.”

“Nieuwe trailers
geven me altijd
goede ideeën!”
“Lekker wat
popcorn en
drinken
tijdens de
film. Doe ik
altijd.”

“Elke keer weer
al die reclames is
wel irritant.”

Touchpoint
Belangrijk
touchpoint
Zeer belangrijk
touchpoint

“Ik voel me lekker
ontspannen!”

“Ik zit lekker in de
film.”

Na de film
“Ik blijf altijd wachten tot
de aftiteling voorbij is.”

“Ik ben nog aan het
nagenieten van de
film.”

“Soms blijf ik wat drinken,
ligt eraan of de bioscoop
een gezellige plek heeft.”

“De prijzen zijn echt
hoog van eten en
drinken. Ik neem weer
wat van thuis mee.”

Pijnpunt

TOUCHPOINTS

Tijdens de film

Facebook
Tv-programma's
Recensies (krant/magazine)
Trailers (bioscoop, tv, internet)

Bioscoopwebsites

Medewerkers foyer/

Filmposters

App van bioscoop

loket

Preview Magazine

IMDB

Trailers

Filmwebsites
(FilmVandaag,Filmtotaal)
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Customer Journey: Incidentele bioscoopbezoekers
EMOTIECURVE

Oriëntatie

Voor de film

“Het thema spreekt me
erg aan.”

“Stoelen zitten
lekker!”

Inspiratie
Oriëntatie
Aanleiding

Sleutelmoment

“Ik zie wel eens iets op tv
voorbij komen, maar let er
niet heel erg op.”

“Ik wil dit
weekend naar de
bioscoop. Wat
draait er
allemaal?”

“Deze bios is in de
gezellige
binnenstad en
dichtbij.”

“Lekker op tijd
voordat de film
begint.”

“Ik hoor wel eens iets van
mijn vrienden.”
Neutraal
“Op YouTube of op tv zie ik
wel eens reclames voor
films.”

“Mijn kinderen
hebben er zin in!”
“Even kijken waar en
wanneer de film draait.”

“Wachten is niet
erg gezellig in de
bioscoop, je kunt
nergens leuk
zitten.”
“De prijzen zijn echt
hoog van eten en
drinken. Ik neem wat
van thuis mee.”

“Ik krijg weinig mee van
nieuwe films.”

Pijnpunt

TOUCHPOINTS

Tijdens de film

“Prettig als er geen
pauze is, dan wordt
het verhaal niet
onderbroken.”
“Alsof ik in een
bubbel zit: weg van
de buitenwereld.”
“Temperatuur is
aan de lage
kant.”

Na de film
“Mijn kinderen
hebben een leuke
avond gehad dus ik
ook!”
“Samen nog even
nagepraat bij een
café in de buurt.”

“Het is al laat en moet
morgen werken. Gauw
naar huis dus.”

“Overal ligt popcorn…”
“Ik heb last van de
mensen om mij heen.”

“Er is geen uitnodigende
plek om achteraf nog ergens
iets te gaan drinken in de
bioscoop. Het is ook nog
eens duur.”

Tv-programma's

Bioscoopwebsites

Medewerkers foyer

Medewerker bioscoop

Filmposters

Touchpoint

Vrienden/familie

App van bioscoop

Trailers

Andere bezoekers

Filmkrant

Belangrijk
touchpoint
Zeer belangrijk
touchpoint

Trailers (tv, internet)

(Pathé)

Medewerkers bioscoop
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Customer Journey: visuele weergave*
Inspiratie

Oriëntatie Oriëntatie
Aanleiding

Voor de film

Tijdens de film

Na de film

*Foto’s afkomstig van deelnemers e-Safari
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Aanbevelingen
Op basis van de resultaten uit dit onderzoek adviseren wij het volgende:
Bioscopen algemeen
➢ Bied combideals met een diner aan bij films rond etenstijd om bezoek rond dit tijdstip te stimuleren.
➢ Maak er een echt dagje uit van, zeker voor kinderen met aantrekkelijke horecacombideals, rondleidingen achter de schermen,
introductiepraatje voor de film etc. zodat men nog meer het gevoel heeft waar voor zijn geld te krijgen.
➢ Zorg dat bioscoop altijd schoon is; viezigheid zorgt voor lage kans op herhaalbezoek.
➢ Houd klimaatcontrole in de gaten (niet te warm en niet te koud); er zijn klachten over te grote verschillende in temperatuur.

Filmtheaters
➢ Speel in op de behoefte aan online ticketing; eigen stoelkeuze, online ticket en niet meer eerder aanwezig hoeven zijn om ticket op te halen.
➢ Zorg voor nog meer comfort in de bioscoopzaal; comfortabele stoelen, voldoende beenruimte en eventueel een bekerhouder.
Commerciële bioscopen
➢ Zorg voor een meer aangename sfeer in ruimtes voordat men naar de film gaat; deze worden nu vaak als te kil en onprettig ervaren.
➢ Zorg voor meer sfeervolle horeca ter stimulatie van consumptiegebruik rond de film; deze zijn daar nu vaak te weinig uitnodigend voor.
➢ Evalueer de horecaprijzen; deze worden nu als te hoog ervaren waardoor men minder of niets koopt (en soms vanuit huis consumpties
meeneemt). Denk naar over combinatiekortingen of andere aanbiedingen voor, tijdens en na de film.
➢ Train personeel nog vriendelijker en verwelkomender te zijn zodat bezoekers zich (meer) thuis voelen.
➢ Denk na hoe publiek minder storend kan zijn. Bijvoorbeeld door men bewust van geluidsoverlast te maken, geen chips in krakende zakken te
serveren door bijvoorbeeld ander materiaal te gebruiken.
Customer journey onderzoek | Stichting Filmonderzoek | Project B3495
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Aanbevelingen
Bioscopen algemeen
Communicatie
Speel in op de beleving die men bij een film wenst:
➢ In tegenstelling tot thuis een film kijken word je in de bioscoop niet afgeleid door de eigen telefoon, aandacht die het huishouden vraagt etc.
➢ Even tijd voor jezelf en je gezelschap (quality time).
➢ Laat je meenemen naar een andere wereld (raak mensen op emotioneel niveau met een intrigerende verhaallijn).
➢ De bioscoop zorgt voor de ultieme filmbeleving (door optimaal beeld, geluid en comfort), in tegenstelling tot thuis.

Distributeurs
Communicatie
➢ Zet vooral in op algemene (externe) filmwebsites, nieuwsbrieven en die van bioscopen; minder op die van distributeurs zelf want daar wordt
minder naar gekeken.
➢ Focus met vooral op aandacht op de korte termijn: men oriënteert zich meestal niet op lange termijn (tenzij het een succesvolle sequel is).
➢ Genereer aandacht via populaire talkshows (DWDD, RTL Boulevard, RTL Late Night etc.), en trailers via social media en tv-reclames.

Customer journey onderzoek | Stichting Filmonderzoek | Project B3495
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Resultaten
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Triggers bioscoopbezoek algemeen
• Een bioscoopbezoek an sich is voor de doelgroep echt een uitje, een bijzondere beleving. Het wordt ervaren als quality time met partner,
vrienden of met kinderen. Men voelt zich doorgaans ontspannen door “lekker even niets doen”, tijd voor zichzelf, gezelligheid en even
helemaal weg uit de realiteit door in een andere wereld te stappen: de film. Hierbij is het wel essentieel dat een film de bezoeker op
emotioneel raakt – dat men echt wordt meegenomen in het verhaal - anders is de ervaring een stuk minder positief. Daarnaast is een
bioscoopbezoek een goed alternatief wanneer het slecht weer is er al een uitje al op het programma stond.
▪ “Ik vind het leuk om met mijn kinderen iets te doen en de bioscoop vinden ze altijd leuk.”
▪ “Ik zit altijd in een soort bubbel als ik in de bioscoop ben: ik vergeet even de wereld om me heen.”
• Andere, minder belangrijke, beweegreden om naar de film te gaan is dat de bioscoop een betere filmbeleving creëert dan thuis door de goede
kwaliteit van het geluid, beeld en het grotere scherm. Ook nieuwe vertoningsmogelijkheden, zoals 3D, IMAX en 4D-films dragen hieraan bij.
▪ “Het is toch anders dan thuis een filmpje kijken: beter geluid en een groot scherm. Ook word je niet gestoord door mensen die je bellen
of appen.”
▪ “Het is altijd ontspannend om een film in de bioscoop te kijken, zeker met die lekkere stoelen.”
▪ “Voor 4D moet je wel naar de bioscoop.”
• Voor enkele frequente bioscoopbezoekers is een bioscoopbezoek vaste prik in hun agenda en daarmee een logische vrijetijdsbesteding. Zeker
wanneer dit met een vast gezelschap is. Of wanneer er al in een veel eerder stadium is besloten om sowieso naar de film te gaan – dat is
bijvoorbeeld vaak in een vakantie met kinderen.
▪ “Wij gaan altijd in de Kerstvakantie met de kinderen naar de film. Dan mogen zij kiezen welke.”

Customer journey onderzoek | Stichting Filmonderzoek | Project B3495
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Drempels bioscoopbezoek algemeen
• Reden om juist niet naar de bioscoop te gaan is geen aansprekend filmaanbod: een film moet wel de belofte hebben om jouw tijd, geld en
moeite waard te zijn. Er zijn namelijk voldoende alternatieven voor hun vrije tijd. Hierbij lijkt het erop dat men bereid is zich (enigszins) aan te
passen aan de smaak van hun gezelschap – zeker wanneer er kinderen meegaan - maar wanneer een film/verhaal/genre niet raakt ziet men
geen aanleiding om naar de bioscoop te gaan.
▪ “Ik ga niet naar de film als er alleen maar films draaien die ik niet hoef te zien. Bijvoorbeeld als er alleen maar horrorfilms zijn of ik het
geen interessant verhaal vind.”
▪ “Een film moet echt aanspreken wil ik naar de bioscoop gaan. Anders kijk ik ‘m thuis wel.”
• De prijs van een bioscoopbezoek kan er ook voor zorgen dat men niet naar de bioscoop gaat. Een avondje naar de bioscoop kan prijzig zijn,
zeker wanneer je met het gezin gaat.
▪ “We gaan niet vaak naar de bioscoop. Met zijn vijven tikt dit toch al best snel aan. En dan willen ze natuurlijk ook allemaal wat drinken
en popcorn.”
• Een gebrek aan tijd hebben of het niet aansluiten van de filmtijden op de eigen agenda zijn ook drempels. Vaak is dit het geval bij films die
rond 19:00 uur beginnen (zeker voor bezoekers zonder kinderen); met name in het weekend wil men van tevoren eten (uit eten) en deze tijd
is dan vaak te krap. Doordeweeks worden vroege films juist gewaardeerd. Men moet de volgende vaak vroeg op en wil men niet te laat thuis
zijn.
▪ “Als de films niet draaien op de tijden dat ik graag wil, bijvoorbeeld doordeweeks pas om 22.00 uur dan ga ik niet.”

Customer journey onderzoek | Stichting Filmonderzoek | Project B3495
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Drempels bioscoopbezoek algemeen
• Daarnaast kunnen de te grote afstand tot een bioscoop, geen parkeermogelijkheden of slechte bereikbaarheid ook barrières zijn voor
bioscoopbezoek.
▪ “De dichtstbijzijnde bioscoop zit in het centrum. Dat is soms toch wel een gedoe om daar te komen, te parkeren en altijd zo druk in die
omgeving.”

Customer journey onderzoek | Stichting Filmonderzoek | Project B3495
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Triggers en drempels bioscoopbezoek algemeen
Triggers
✓ Zin om vermaakt te worden
✓ Een uitje met vrienden/partner/kinderen, iets samen
beleven en erover praten
✓ Behoefte aan ontspanning buiten de deur
✓ Even weg zijn uit de realiteit door in een andere
wereld (filmverhaal) te zijn
✓ In de bioscoop geen afleiding in tegenstelling tot het
kijken van een film thuis (telefoon, kinderen,
huishouden)
✓ Tijd voor mezelf (zeker wanneer er kinderen zijn)
✓ Groot doek en goed geluid zorgt voor betere
filmbeleving (in tegenstelling tot thuis), echt op
kunnen gaan in de film
✓ Komst van een nieuwe bioscoop
✓ Heel veel aandacht voor een bepaalde film: must-see
✓ De eigen kinderen willen per se een bepaalde film zien
✓ Veel interesse in een bepaald thema/hoofdpersoon
✓ Routine met vast groepje of belofte aan kinderen
✓ Indien slecht weer toch een fijne activiteit buiten de
deur

Customer journey onderzoek | Stichting Filmonderzoek | Project B3495

Drempels
× Geen tijd
× Te duur
× Geen energie om de deur uit te gaan
× Geen oppas kunnen regelen
× Aanbod niet interessant genoeg
× Te veel gedoe door slechte bereikbaarheid of te grote
afstand tot bioscoop (zeker met kinderen of wanneer
men ouder is)
× Betaald parkeren bij de bioscoop
× Filmtijden komen niet uit met de eigen planning
× Geluid staat te hard in filmzaal
× Te veel drukte in bioscoop (zeker in commerciële
bioscopen)
× Negatieve ervaringen met overlast van publiek (zeker in
het weekend)
× Slecht weer (men wil überhaupt de deur niet uit)
× Mooi weer (dan liever een buitenactiviteit)
× Als er geen stoel kan worden uitgekozen
× Thuis lekker mezelf kunnen zijn (ontspannen kleding aan,
onderuit kunnen hangen)
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Film doorslaggevende factor bioscoopbezoek
• In het onderzoek zijn onderstaande stellingen beantwoord:
- Ik heb een bepaalde film in mijn hoofd die ik graag wil zien en ik ga vervolgens op zoek naar een bioscoop waar die film draait.
- Ik heb een voorkeur voor een bioscoop en ik kijk dan welke films daar draaien.
- Ik heb een dag en tijdstip waarop ik naar de film wil gaan en kijk dan wat er wordt vertoond in bioscopen in mijn buurt.
• Hieruit blijkt dat voor de meesten de film zelf de doorslaggevende factor is voor hun bioscoopbezoek (n=20). Vervolgens is dat de bioscoop
(n=10) en daarna een specifiek moment (n=6). Deze resultaten zijn niet terug te voeren op de specifieke doelgroepen: er zijn geen duidelijke
overeenkomsten en verschillen te herkennen.
1. Film wordt door deze bioscoopbezoekers als dé primaire reden gezien voor een bioscoopbezoek. Men is geraakt door een
bepaalde film en wil die per se gaan zien. Vervolgens wordt er een bioscoop bij gezocht waar de film draait, en dan een geschikt
tijdstip. Dit geldt met name voor bioscoopbezoekers die in grotere steden wonen waar meerdere bioscopen zijn.
“Ik ga alleen als ik overtuigd ben van een goeie film.” “Ik ga naar een film omdat ik die goed vind, niet vanwege de bioscoop.”

2. Bioscoop is primair voor diegenen die “zin in de bioscoop hebben” (een uitje), en positieve ervaringen hebben met een bepaalde
bioscoop (dit kunnen meerdere zijn). Welke films er draaien is van secundair belang, al is er wel een idee over welke (type) films er
doorgaans worden gedraaid (commercieel, arthouse). Zij kijken vervolgens in het aanbod welke film hen het meest aantrekt.
“Wij gaan vrijwel altijd naar dezelfde bioscoop want die is dichtbij en het aanbod is altijd wel goed. Daar kun je van op aan.”
3. Moment is doorslaggevend voor diegenen die een druk leven hebben en tijd moeten vinden voor een bioscoopbezoek. Zeker
diegenen met kinderen. Dit is dan vrijwel altijd gepland en minder frequent. Vaak in de vakantie, een weekend of feestdagen.
“Op vakantie gaan we altijd naar de bioscoop met de kinderen. Dan kunnen we er echt de tijd voor nemen en ons voorbereiden.”
Customer journey onderzoek | Stichting Filmonderzoek | Project B3495
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Customer journey: Inspiratiefase
De inspiratiefase van de customer journey verloopt niet voor alle doelgroepen hetzelfde: met name de incidentele bezoekers zijn doorgaans niet
actief bezig met film. Zij komen meestal spontaan in aanraking met informatie en laten zich dus niet bewust inspireren. Dit komt omdat de
beslissing om naar de bioscoop te gaan meestal op vrij korte termijn wordt gemaakt. Wanneer wordt gevraagd of men op de hoogte is en
benieuwd is naar films in 2019, reageert het overgrote deel dat men te zijner tijd wel op de hoogte wordt gebracht.
Frequente bezoekers zijn actiever in het daadwerkelijk opzoeken van de (laatste) informatie over film: film speelt een grotere, actievere rol in
hun leven.
Incidentele bezoekers
• Incidentele bezoekers komen vrijwel alleen maar spontaan in aanraking met informatie over films: het komt toevallig voorbij. Ze zien een tvprogramma dat toch al aanstond, vaak een talkshow, waarbij een nieuwe film wordt besproken. Of ze zien filmtrailers op tv tijdens de
reclame, op YouTube of tijdens een eerder bioscoopbezoek, of horen van vrienden en familie iets over een film die in de bioscoop draait.
Veelal de meeste incidentele bezoekers geven aan dat ze dan ook nauwelijks op de hoogte te zijn van wat er momenteel draait in de bioscoop.
▪ “Ik zie wel eens bij RTL Late Night acteurs of actrices praten over een nieuwe film. Maar ik ben daar niet bijzonder in geïnteresseerd.”
▪ “Op YouTube komen ook trailers voorbij. Ik ga dan meestal niet verder zoeken naar die film.”

• Deze informatie leidt tot inspiratie wanneer de bezoekers op emotioneel niveau geraakt worden. Dit gebeurt voornamelijk als een verhaallijn
persoonlijk raakt, bijvoorbeeld als het aansluit op het huidige leven van de respondent.
▪ “Het ging over het loslaten van je kinderen op een zekere leeftijd. Dat overkomt mij ook bijna dus maakte me wel nieuwsgierig.”
▪ “Mijn collega vertelt wel eens over films die ze heeft gezien in de bioscoop. Ik ben alleen geïnteresseerd als het verhaal me echt raakt.”
• Meestal resulteert dit niet in het opzoeken van extra informatie over een bepaalde film, zoals het raadplegen van de website van de film. Ze
gaan direct door naar de oriëntatiefase naar een functioneel niveau: opzoeken wanneer en waar de film draait.
Customer journey onderzoek | Stichting Filmonderzoek | Project B3495
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Customer journey: Inspiratiefase
• De inspiratiefase wordt ook ‘overgeslagen’ door bioscoopbezoekers die op zeer korte termijn beslissen naar de bioscoop te gaan. Zij zoeken
direct naar praktische informatie, vaak op algemene filmsites (Filmladder.nl, Cineville.nl) of van de bioscoop zelf.
▪ “Meestal bedenk ik dat ik het weekend zin heb om naar de bios te gaan en dan kijk ik op de website wat ze allemaal draaien.”
Frequente bezoekers
• Bioscoopbezoekers die regelmatig de bioscoop bezoeken gaan anders te werk. Zij zijn veel geïnteresseerder in film. Hierdoor gaan ze vanuit
zichzelf veel actiever op zoek naar informatie. Ze hebben zich vaker ingeschreven voor nieuwsbrieven van filmsites of de bioscoop, en
raadplegen bioscoopwebsites, zoals Filmladder en FilmVandaag. Ze zoeken hier informatie op van films en willen graag geïnspireerd worden:
ideeën krijgen voor een volgend bezoek.
▪ “Ik krijg nieuwsbrieven van de bioscopen. Hier kijk ik in of er nog interessante nieuwe films aankomen.”
▪ “Ik zoek wat er uit is gekomen of wat er nog aankomt via FilmVandaag.”
• Wanneer de frequente bezoekers een film of meerdere films in gedachten hebben zoeken ze op internet meer informatie op. Dit kan
achtergrondinformatie zijn, bijvoorbeeld over acteurs, maar ook recensies en maken ze vaker een vergelijking op IMDB. Vaak bepalen ze aan
de hand hiervan of ze een film gaan bezoeken of niet.
▪ “Ik vergelijk films vaak op IMDB. Ik bepaal dan naar welke film ik uiteindelijk ga. Meestal die met het hoogste cijfer.”
▪ “Soms zoek ik meer informatie op, zoals achtergrondinformatie over een actrice of regisseur.”
• Er zijn weinig respondenten die echt fan van acteurs of regisseurs zijn in die zin dat al zijn/haar films gezien moeten worden, en ze volgen dan
ook niet actief acteurs op bijvoorbeeld social media. Wel kan een acteur/regisseur reden zijn voor extra interesse in een film, en soms
doorslaggevend in de keuze.
Customer journey onderzoek | Stichting Filmonderzoek | Project B3495
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Customer journey: Inspiratiefase
Triggers om meer informatie te zoeken
✓ Gewaardeerde trailer
✓ Positieve recensies
✓ Een sterke verhaallijn die je raakt
✓ Favoriet genre, en helemaal wanneer er
een favoriete acteur meespeelt
✓ Favoriete acteurs met een hoofdrol
✓ Een enkeling een favoriete regisseur
✓ Sequel van een film die eerder erg
aansprak
✓ Als de eigen omgeving enthousiast is
over een film – met name als dit de
eigen kinderen betreft
✓ Bespreking van een film in een talkshow

Afknappers om meer informatie te zoeken
× Als een genre niet aanspreekt
× Verhaallijn niet raakt
× Geen bekende acteurs (dit geldt voor
respondenten die acteurs belangrijk
vinden)
× Negatieve recensies
× Recensies die als (te) subjectief worden
ervaren
× Een enkeling (filmtheaterbezoekers)
haakt af als een film alleen in een
commerciële bioscoop te zien is
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Touchpoints
❖ Tips van anderen
❖ Social media (tips en trailers op Facebook en
YouTube)
❖ Reviews in print en online (vaak kranten en
nieuwssites)
❖ Aandacht in talkshows als DWDD, RTL Late
Night en RTL Boulevard
❖ Abonnement van nieuwsbrieven van bioscopen
❖ Trailers bij vorig bezoek bioscoop
❖ Frequente bezoekers via Filmkrant.nl,
Filmagenda.nl en Cineville.nl (ook
nieuwsbrieven)
❖ Filmposters
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Customer journey: Oriëntatiefase
• De oriëntatiefase is een fase waarin met name informatie wordt gezocht op functioneel niveau: praktische info
over waar, wanneer en hoe laat kan men naar een bepaalde film. En wat zijn de kosten en wat is de
bereikbaarheid. Korte beschrijvingen van de films, genre, duur en classificaties zorgen voor een handig overzicht
voor kortetermijnbeslissers of ter bevestiging van een eerder gemaakte keuze.

• Deze fase kent verschillende vertrekpunten en kent geen duidelijke verschillen onder de verschillende
doelgroepen:
1. Wanneer men tijdens de inspiratiefase is geraakt door een bepaalde film en naar verdere informatie
gaat zoeken.
2. Wanneer men “zin heeft in de bioscoop” en/of een specifiek moment heeft bepaald, zoekt men voor
dat moment uit welke filmaanbod er dan is (zie touchpoints). De inspiratiefase lijkt te zijn overgeslagen,
of is men minder van bewust.
•

Touchpoints
❖ Websites van
bioscopen zelf
❖ Ketens als Pathe.nl,
Vuecinemas.nl of
Cineville.nl
❖ Algemene
filmwebsites als
Belbios.nl,
Filmladder.nl,
Bioscoopagenda.nl,
Moviemeter.nl,
Filmvandaag.nl
❖ IMDB.com

Voor beide vertrekpunten geldt dat diegenen met een sterke voorkeur voor een bepaalde bioscoop, eerst kijken
naar het aanbod van die bioscoop. Dit geldt zowel voor filmtheaterbezoekers van bezoekers commerciële
bioscopen. Anderen hebben een aantal voorkeursbioscopen en maken een keuze die qua planning hen het
beste uitkomt.
▪ “We hebben maar een bioscoop in de buurt. Dus ik kijk wat zij draaien.”
▪ “Ik heb twee filmtheaters waar ik heel graag kom vanwege de sfeer. En ze draaien meestal mooie films
daar dus hoef ik niet lang te zoeken.”

Customer journey onderzoek | Stichting Filmonderzoek | Project B3495
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Customer journey: Oriëntatiefase
•

De eigen stemming heeft invloed op het genre waar men wel of geen zin in heeft. Bijvoorbeeld na een zware dag wil men een lichte film.
▪ “Als ik dan de hele dag heb gewerkt en moe ben, wil ik geen zware kost. Liever een romantische komedie.”
▪ “Voor een film als Schindler’s List moet je wel in de mood zijn.”

• Reviewsites als IMDB zijn belangrijke touchpoints voor diegenen die via ratings snel willen bepalen of een film goed genoeg is voor een
bioscoopbezoek.
▪ “Dat is echt een handige site voor snel overzicht. Een hoog cijfer op die site zegt meestal wel wat.”
• Sommige bioscoopbezoekers nemen ook ter overweging in hoeverre de film ‘bioscoopwaardig’ is: films die om een hoge beeld- en
geluidkwaliteit vragen. Dit geldt met name voor bezoekers die graag naar films gaan die volgens hen alleen in de bioscoop tot hun recht komen
(vaak grote blockbusters met veel actie en muziek). Films die dat volgens hen niet doen, kunnen ze net zo goed thuis kijken (“of wachten totdat
die op Netflix komen”).
▪ “Naar de bioscoop gaan is een leuk uitje maar kost ook wat. Dan moet het wel echt een film zijn die je daar moet zien, zoals Pirates of
the Caribbean vanwege het geluid en de special effects.”
▪ “Een thriller is sowieso veel gaver in de bioscoop. Een komedie kan ook thuis.”
•

In deze fase zijn er geen duidelijke drempels en triggers of satisfiers en dissatisfiers aan te wijzen. Praktische informatie wordt doorgaans
geaccepteerd zoals die er staat. Als er dan positieve of negatieve punten zijn, hebben deze overlap met de inspiratiefase.
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Customer journey: Oriëntatiefase
• Om een uiteindelijke keuze te kunnen maken, is er in deze fase onder alle bioscoopbezoekers behoefte aan kort inhoudelijke informatie, en
vooral aan praktische informatie. Op websites of apps van bioscopen en algemene filmsites als Filmladder.nl, willen zij sowieso de volgende
gegevens:
Inhoud

Praktisch

Trailer

Steden waar de film te zien is

Korte omschrijving van de film

Bioscopen waar de film te zien is

Genre/thema

Data en tijden (+duur en eindtijd film)

Cast en regisseur

Prijs en kortingsmogelijkheden

Duur van de film

Bereikbaarheid bioscoop (OV, parkeermogelijkheden)

Geschiktheid voor kinderen en classificaties (zoals kijkwijzer)

3D/4D (indien van toepassing)
Keuzemogelijkheid stoelen
Wel/geen pauze
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Beleving bioscoopbezoek
• Tijdens het onderzoek kregen respondenten de opdracht een moodboard te maken van hun beleving van een bioscoopbezoek. Enkele
resultaten hiervan:
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Customer journey: Bioscoopbezoek
• Bioscoopbezoek wordt overall positief ervaren. Ook tijdens het onderzoek geven respondenten hun bezoek een gemiddeld rapportcijfer van
8,2. Men heeft een ontspannen en leuke middag of avond beleefd, een ervaring die redelijk vergelijkbaar is met eerdere bezoeken. Diegenen
die deze keer alleen gingen vonden het wat minder prettig omdat ze gezelschap misten.
▪ “Net zoals altijd heb ik weer een heel leuke en relaxte avond gehad! Het is altijd een uitje.”
▪ “Voor deze opdracht ben ik alleen gegaan omdat het zo uitkwam. Maar ik miste wel het delen van de ervaring met iemand anders. De
volgende keer neem ik weer iemand mee.”
• De meeste deelnemers zijn doordeweeks naar de bioscoop gegaan, of op een middag in het weekend. Hun ervaring is dat op een vrijdag- of
zaterdagavond de sfeer anders kan zijn, zeker in commerciële bioscopen. Dan is het volgens hen drukker en lawaaiiger en kan men meer last
hebben van andere bezoekers (praten, lachen op verkeerde momenten, luid ritselen van verpakkingen etc.).
▪ “De zaal was ‘s middags gewoon bijna leeg! Dat was wel een aparte ervaring, wel lekker rustig.”
• Wel of geen pauze tijdens de film roept wisselende reacties op. De een vindt het prettig even wat te kunnen drinken of snacks te halen, of om
naar de wc te gaan. De ander vindt het irritant als ze uit de filmbeleving worden gehaald en wil echt geen pauze. Er is wel behoefte aan
informatie vooraf of er wel of geen pauze is.
▪ “Een pauze haalt je veel te veel uit het verhaal. Opeens die lichten aan terwijl je er lekker inzit. Voor mij hoeft het niet.”
▪ “ik vind het altijd wel fijn even te kunnen lopen om, naar de wc of om wat lekkers te halen.”
• Een live inleiding door bijvoorbeeld een medewerker bij een film wordt ook gewaardeerd. Dit maakt een bioscoopbezoek extra speciaal.
▪ “Ik heb dat laatst voor het eerst meegemaakt. Dat maakt een avondje film meer bijzonder en neemt je nog meer mee in de film.”
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Customer journey: Bioscoopbezoek
• Veel van de respondenten zijn na de film direct naar huis gegaan en niet iets in de bioscoop geconsumeerd achteraf. Dit komt door:
• Het zit niet in hun systeem om überhaupt langer te blijven.
• Het was al laat en men wilde zo snel mogelijk naar bed.
• Het aanbod qua horeca, sfeer en gezelligheid was niet uitnodigend genoeg om te blijven hangen. Zeker niet in commerciële bioscopen.
• De hoge horecaprijzen van bioscopen.
➢ Wanneer er een meer sfeervolle ruimte of filmcafé zou zijn, lijkt de bereidwilligheid om langer te blijven hangen in de bioscoop voor een nazit
wat hoger. Lagere prijzen werken deze interesse in de hand

▪ “Zeker als ik de volgende dag moet werken, ga ik meteen naar huis.”
▪ “Wij gaan liever naar een cafeetje om de hoek om na te praten.”
▪ “Mijn kinderen wil ik wel wat lekkers geven. Maar het is echt heel erg duur daar.”
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Customer journey: Filmtheaterbezoekers
➢ In deze fase springen een aantal verschillen in ervaring tussen commerciële bioscoopbezoekers en die van filmtheaterbezoekers eruit. Tussen
frequente en incidentele bezoekers zijn die er nauwelijks.

Filmtheaterbezoekers
Deze doelgroep is voor, tijdens en na hun bioscoopbezoek positief over:
• De vriendelijke bejegening van de bioscoopmedewerkers zorgt voor een welkom gevoel en dat men zich extra op zijn gemak voelt.
• De sfeer van filmtheaters (rust, gezellig, sfeervol donker), zeker wanneer ze deze vergelijken met commerciële bioscopen.
▪ “Het is er altijd net wat sfeervoller en gezelliger. Ook door de mensen die er werken.”
Negatiever zijn ze over:
• De ticketing: filmtheaterbezoekers vinden het wel eens vervelend dat zij geen online ticketmogelijkheden hebben om zeker te zijn van een
plaats, stoelkeuze en een digitaal ticket. Er is soms lichte irritatie als ze moeten bellen om te reserveren en eerder aanwezig moeten zijn om
het ticket op te halen.
• Het zitcomfort: dat kan in sommige filmtheaters beter. Stoelen zitten niet altijd lekker en is er (te) weinig beenruimte. Een enkeling klaagt over
de stankoverlast van het gebouw.
▪ “Ik moest dus bellen voor een kaartje en die eerder komen ophalen. Dat vind ik wel ouderwets en vervelend.”
▪ “Het loket bleek dicht te zijn en moest ik naar de bar om erachter te komen. Toen was ik echt net op tijd voor de film.”
▪ “Het stoort me niet heel erg, maar wat meer beenruimte zou wel erg fijn zijn.”
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Customer journey: Commerciële bioscoopbezoekers
Commerciële bioscoopbezoekers
Commerciële bioscoopbezoekers zijn positief over:
• Online ticketmogelijkheden: snelheid, zelf een stoel kunnen uitzoeken en een digitaal ticket.
• Het zitcomfort: lekkere stoelen met veel beenruimte, en soms een plek voor hun drankjes.
• Beeld- en geluidskwaliteit: deze wordt doorgaans erg gewaardeerd en is een van de redenen om überhaupt naar de bioscoop te gaan. Een
enkeling klaagt over dat het geluid te hard staat.
▪ “Die app van Pathe is zo handig! Je hebt zo een stoel uitgekozen en een ticket.”
▪ “Als je echt wilt genieten van een actiefilm of zo’n blockbuster, moet je naar een grote bioscoop. Dat geluid zuigt je helemaal mee.”
▪ “In die lekkere stoelen kun je helemaal in de film groeien!”
Negatiever zijn ze over:
• In commerciële bioscopen kan de bejegening van bezoekers beter. Deze wordt nu wel eens als te afstandelijk of ongeïnteresseerd ervaren.
• De sfeer van de bioscoop (gebouw): deze vindt men wat saai en soms kil. Zeker de ruimtes waar men moet wachten voordat de film begint,
evenals de horeca.
• Het publiek wordt als drukker en luidruchtiger ervaren. Dat roept zeker tijdens de film irritatie op wanneer er wel eens geluidsoverlast van
anderen is.
• De horecaprijzen zijn te hoog. Deze werpen – net als de sfeer – een drempel op om iets te consumeren in de bioscoop.
▪ “Ik kom liever vlak voor de film begint want daar wachten is echt heel saai.”
▪ “Die prijzen zijn echt te hoog. Ik neem tegenwoordig zelf wat lekkers mee.”
▪ “Het lijkt wel alsof het publiek daar steeds meer lawaai maakt. Zeker in het weekend Ik stoor me er heel erg aan.”
Customer journey onderzoek | Stichting Filmonderzoek | Project B3495
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Customer journey: Bioscoopbezoek*
Satisfiers
✓ Gemak bij aankoop ticket
✓ Zelf je stoel kunnen bepalen bij aankoop
✓ Online ticket op je telefoon
✓ Goede bereikbaarheid met het OV of
parkeerplekken zeer nabij
✓ Vriendelijke begroeting van
bioscoopmedewerkers
✓ Gezellige sfeer (vaak warm en comfortabel)
✓ Gevoel van rust
✓ Prettige plek om te wachten voordat de film
begint (zoals een gezellig café of
comfortabele banken en stoelen)
✓ Verkoop van lekkere snacks, hapjes en
drankjes, zeker bij uitgebreid aanbod
✓ Comfortabele stoelen in de zaal
✓ Veel beenruimte
✓ Rustig publiek (zeker voor de bezoekers van
filmtheaters)
✓ Als metgezellen tevreden zijn, zeker als dit
kinderen betreft
✓ Consumpties in de zaal makkelijk kwijt
kunnen
✓ Inleiding bij de film

Dissatisfiers
× Geen online ticketverkoop
× Ticket (minimaal) een half uur van
tevoren moeten ophalen
× Onverschillige medewerkers (niet
verwelkomend)
× Kale, saaie ruimte om te wachten
voordat de film begint
× Te druk, of gevoel van drukte
× Geen eten of drinken mogen
meenemen naar bioscoopzaal
× Te hard geluid – vrijwel altijd bij
reclames maar ook bij de film zelf
× Overlast van andere bezoekers
× Oncomfortabele stoelen
× Te weinig beenruimte
× Te hoge horecaprijzen
× Geen schone zalen

Touchpoints
❖ Online kaartverkoop (via site bioscoop, app of
algemene filmwebsites als Belbios.nl)
❖ Telefonische ticketverkoop
❖ Fysieke ticketverkoop via medewerker kassa
❖ Bioscoop zelf
❖ Filmposters
❖ Filmaanbod bij entree (vaak nabij kassa)
❖ Medewerker die kaartjes checkt
❖ Horecamedewerkers
❖ Filmposters
❖ Tijdens film:
❖ Reclames
❖ Trailers
❖ Film
❖ Horeca (café, restaurant in bioscoop)

*Genoemde satisfiers, dissatisfiers en touchpoints zijn op deze pagina bewust niet verder
uitgesplitst naar doelgroep omdat deze grotendeels voor bioscoopbezoekers in het
algemeen gelden. Zaken die bij bepaalde doelgroepen duidelijker naar voren springen zijn
toegelicht op p. 25 en 26.
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BIJLAGE
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Bijlage | Onderzoekstechnische informatie - kwalitatief
• Veldwerkperiode
- Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 14-23 september 2018
• Methode respondentenselectie
- Door inhouse respondentenselectiebureau M-Select, de community van Motivaction
• Incentives
- De respondenten hebben als dank voor deelname aan het onderzoek een incentive ontvangen
• Bewaartermijn primaire onderzoeksbestanden
- Digitaal beschikbare primaire onderzoeksbestanden van de e-Safari worden tenminste 12 maanden na afronden van het onderzoek
bewaard
• Overige onderzoekstechnische informatie
- Overige onderzoekstechnische informatie en een exemplaar van de bij dit onderzoek gehanteerde vragenlijst is op aanvraag
beschikbaar voor de opdrachtgever
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Wij verminderen onze footprint

Motivaction
is ISO 14001gecertificeerd

Motivaction
gebruikt
energiezuinige
auto’s
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Motivaction
gebruikt groene
stroom

Motivaction
gebruikt
uitsluitend papier
met een FSC-label
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Auteursrecht
Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze
rapportage – anders dan integrale publicatie – is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V.
Zie ook ons Pers- en publicatiebeleid.

Beeldmateriaal
Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen.
Mocht u desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction.
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Motivaction International B.V.
Marnixkade 109
1015 ZL Amsterdam
Postbus 15262
1001 MG Amsterdam
T +31 (0)20 589 83 83
M info@motivaction.nl
www.motivaction.nl

