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Samenvatting 

In 1994 bleek uit een aantal verschillende Nederlandse opinie-onderzoeken een 

sterke toename van de irritatie ten opzichte van televisiereclame. Kijkers zeiden 

steeds vaker weg te schakelen tijdens reclame. In 1995 besloten STER en IP, 

verenigd in de Stichting ter Promotie en Optimalisatie van Televisiereclame 

(SPOT), een onderzoek te houden naar de mate waarin er tijdens televisiereclame 

wordt geschakeld, de oorzaken van dit schakelgedrag, en de eventuele 

mogelijkheden het kijkersverlies ten gevolge van schakelen te beperken. Dit 

onderzoek werd uitgevoerd door Intomart en opgezet in nauw overleg met een 

aantal onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van adverteerders, 

reclamebureaus en mediabureaus. Dit proefschrift "Switching during commercial 

breaks" (Schakelen tijdens reclameblokken) is gebaseerd op het SPOT-onderzoek. 

Uit eerdere analyses van gegevens van het Continu Kijkonderzoek (CKO), 

waarbij het individuele kijkgedrag elektronisch wordt vastgelegd, bleek dat er veel 

minder geschakeld wordt tijdens reclameblokken dan uit de opgave van 

geïnterviewden van de opinie-onderzoeken opgemaakt kon worden. De eigen 

inschatting door kijkers van hun schakelgedrag blijkt sterk vertekend te zijn door 

sociale wenselijkheid. Het onderzoek naar schakelgedrag is dan ook gebaseerd op 

de uitkomsten van het CKO. Door het gebruik van deze gegevens en beperkingen 

ten gevolge van de planning van het onderzoek was het evenwel niet mogelijk de 

achtergrondskenmerken van de respondenten uit te breiden met speciaal op dit 

onderzoek toegesneden vragen naar bijvoorbeeld de attitude ten opzichte van 

televisiereclame. 

Het onderzoek betreft alle 12.278 reclameblokken die van januari tot en met 

april 1995 zijn uitgezonden op de vijf belangrijkste Nederlandse zenders uit die 

tijd; Nederland 1, 2, en 3, RTL4 en RTL5. Van deze blokken werd het 

schakelgedrag op twee verschillende wijzen gedefinieerd, namelijk als het verlies 

aan kijkdichtheid ten gevolge van wegschakelen en de winst in kijkdichtheid door 

het binnenschakelen. Het bleek dat tijdens een reclameblok gemiddeld 28,6% van 

de kijkers (die de tweede minuut voordat het blok begon naar de betreffende 

zender keken) tijdens het blok wegschakelt, terwijl 7 , 1 % van de kijkers (die de 

minuut na het blok naar de zender keken) als nieuwe kijker binnenschakelt. 

De som van het aantal kijkers naar alle reclameblokken kan worden uitgedrukt 

als de som van het percentage kijkers van alle minuten met reclame (Gross Rating 

Points of GRPs). Van alle GRPs was 89% het resultaat van kijkers die niet 

schakelen, maar blijven kijken tijdens het reclameblok. Nieuwe kijkers die 
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binnenschakelen resulteerden in 7% van de GRPs. Het bleek dat zelfs een kleine 

reductie van het aantal personen die wegschakelen kan leiden tot grote winst: als 

er in het geheel niet zou worden weggeschakeld zou dit resulteren in 36% meer 

GRPs. 

Het hoofddoel van het onderzoek was na te gaan door welke factoren de twee 

verschillende soorten schakelgedrag ontstaan en kunnen worden beïnvloed. In het 

totaal werden er voor elk van de reclameblokken 225 verklarende variabelen 

opgesteld op basis van een groot aantal relevante kenmerken van de blokken, de 

programmering op de betreffende zenders en het aanbod op de andere zenders, de 

kenmerken van de kijkers, de soorten producten die in elk blok werden 

uitgezonden en de mate waarin de commercials al eerder waren uitgezonden 

(overload). 

Uit de analyses blijkt dat het wegschakelen het minst voorkomt in blokken met 

de volgende vijf kenmerken (in volgorde van grootte van het effect): 

• programma-onderbrekende reclame; 

• blok na programma's voor kinderen of jongeren; 

• een hoog marktaandeel (relatief aantal kijkers) van de zender tijdens het blok; 

• een hoge kijkdichtheid (absoluut aantal kijkers) van de zender tijdens het blok; 

• veel kijkers per toestel (sociaal kijkgedrag). 

Het wegschakelen wordt vooral veroorzaakt door de volgende vijf factoren: 

• een hoge kijkdichtheid van de andere zenders tijdens het blok; 

• een verschil in leeftijd tussen de programma's voor en na het blok; 

• uitzending op een laat tijdstip (22.00-24.00 uur) 's avonds; 

• een lang programma voor het blok; 

• een lang reclameblok. 

Een hoge kijkdichtheidsgroei komt met name voor tijdens blokken met de 

volgende vijf kenmerken: 

• een verschil in leeftijd tussen de programma's voor en na het blok; 

• een groot aantal kijkers naar reclame uitgezonden tijdens het blok op de 

tegenoverliggende zenders; 

• een lang reclameblok; 

• plaatsing van het blok voor een journaal of nieuws; 

• plaatsing van het blok tussen twee verschillende programma's. 

Het blijkt dat er geen direct effect is van het soort product of de overload van de 

campagnes. Kijkers mogen zich misschien ergeren aan reclame voor bepaalde 

producten of de mate waarin zij keer op keer met sommige grijsgedraaide 

commercials worden geconfronteerd, maar kijkers laten zich niet wegjagen door 

dergelijke commercials. De mythe dat kijkers tijdens commercials voor 

bijvoorbeeld maandverband altijd in grote getale wegschakelen is met dit 

onderzoek ontzenuwd. Deze uitkomst kan echter niet worden gezien als een 

vrijbrief voor adverteerders om irriterende commercials eindeloos te laten 
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herhalen. Hoewel blijkt dat kijkers niet direct bij het zien hiervan wegschakelen, 

mag niet worden uitgesloten dat dergelijke commercials leiden tot een meer 

algemene en indirecte vorm van reclamevermijding. Het schakelonderzoek geeft 

daar echter geen inzicht in. 

Het blijkt dat het schakelgedrag tijdens blokken beïnvloed wordt door de 

programma's. Die zijn de reden om naar de televisie te kijken, en dan laat men 

zich niet makkelijk afschrikken door een reclameblok, ongeacht het soort 

commercials die daarin worden vertoond. Als kijkers wegschakelen doen zij dat 

vooral aan het begin van een blok of zelfs nog voordat het blok echt begonnen is. 

De meeste reclameblokken komen na het einde van een programma, en voor een 

groot deel van de kijkers is dat het moment om de televisie uit te zetten of te zien 

wat er op de andere zenders wordt uitgezonden, ongeacht de samenstelling van het 

reclameblok van waar wordt weggeschakeld. 

Op basis van het schakelonderzoek kunnen voor zenders en hun ver

koopmaatschappijen een aantal praktische aanbevelingen worden gedaan. Het 

kijkdichtheidsverlies tijdens reclameblokken kan worden beperkt door onder 

andere blokken zo snel mogelijk te laten aansluiten op de programma's, en het 

plaatsen van meer programma-onderbrekende reclame in plaats van blokken 

tussen twee verschillende programma's (op commerciële zenders). Het wordt ook 

aanbevolen de leeftijdsopbouw van opeenvolgende programma's beter op elkaar af 

te stemmen, kortere programma's uit te zenden en de reclameblokken in te korten. 

Door deze laatste drie maatregelen zal echter niet alleen het kijkdichtheidsverlies 

afnemen, maar ook de kijkdichtheidsgroei ten gevolge van kijkers die 

binnenschakelen. 

Door de fragmentatie en segmentatie van het publiek is de televisie als 

reclamemedium voor adverteerders en mediaplanners sterk veranderd. Adverteren 

op televisie geeft bij de inschakeling van een gelijk aantal blokken een steeds lager 

bereik, maar biedt mediaplanners door de grotere doelgroepselectiviteit ook steeds 

meer kansen. Deze kansen kan men echter pas aangrijpen indien er meer inzicht 

bestaat in het schakelgedrag van de kijkers. Het plannen van televisie als 

reclamemedium is lastiger geworden door de toename in schakelgedrag tijdens 

reclameblokken. Adverteerders en hun mediabureaus kunnen echter op basis van 

de bevindingen van dit onderzoek zap-vrije blokken selecteren of het 

schakelgedrag tijdens reclameblokken beter voorspellen, waardoor zij televisie 

effectiever kunnen inschakelen om de door hen gewenste doelgroep te bereiken. 

De waarde van het schakelonderzoek beperkt zich niet alleen tot de 

bovengenoemde praktische commerciële invalshoek. Voor wie het televisiepubliek 

niet alleen als consument en doelgroep beschouwt, maar ook geïnteresseerd is in 

hun selectie en ontvangst van mediaboodschappen, kan deze studie gebruiken als 

studie naar de motivatie van het schakel- en keuzegedrag van "de" Nederlandse 

televisiekijker. Met de afstandsbediening als navigatie-instrument zoeken kijkers 
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actief naar de voor hen meest geschikte zender. Kijkers laten hun beslissing wel of 
niet naar een reclameblok te kijken niet afhangen van de invulling van de 
reclameblokken. Deze wordt bepaald door de programma's voor en na het blok 
op dezelfde zender, maar ook de programmering op de andere zenders tijdens het 
reclameblok. Als ze kiezen om niet te schakelen, nemen ze het reclameblok op de 
koop toe. Televisiekijkers blijken over het algemeen geen passievelingen die 
lukraak zappen tijdens reclameblokken; dit schakelgedrag blijkt voor een groot 
deel verklaard te kunnen worden door het programma-aanbod. 
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