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Voorwoord	
	
Het	project	Meer	Profijt	uit	Data	is	geïnitieerd	door	het	Lectoraat	Crossmedia	en	wordt	uitgevoerd	door	
een	 consortium	 van	 partijen	 met	 financiering	 vanuit	 NWO/SIA.	 Het	 lectoraat	 Crossmedia	 houdt	 zich	
bezig	met	hoe	organisaties	zoals	mediabedrijven,	musea,	festivals	en	winkels	nieuwe	mogelijkheden	van	
allerhande	media	kunnen	benutten	voor	een	betere	dienstverlening	en	een	versterking	van	de	beleving	
van	hun	klanten.	Dit	 lectoraat	 is	onderdeel	van	CREATE-IT	applied	research,	het	kenniscentrum	van	de	
Faculteit	Digitale	Media	en	Creatieve	Industrie	van	de	Hogeschool	van	Amsterdam.	In	dit	kenniscentrum	
voeren	docenten,	studenten	en	onderzoekers	onderzoek	uit	 in	opdracht	van	de	creatieve	 industrie	en	
de	ICT-sector.		
	
Met	het	2-jarige	project	Meer	Profijt	uit	Data	wil	het	consortium	kennis	verdiepen	over	de	rol	van	‘Data-
Driven	 Innovation’	 voor	 MKB-partijen	 in	 de	 mediasector	 en	 concrete	 bijdragen	 leveren	 aan	 het	
strategisch	 innovatiegedrag	 van	 deze	 partijen.	 Het	 onderzoek	 in	 het	 project	 bestaat	 uit	 vier	
verschillende	 werkpakketten	 die	 met	 elkaar	 samenhangen	 om	 de	 hoofdvraag	 te	 beantwoorden.	 In	
werkpakket	1	en	2	wordt	kennis	ontwikkeld	aangaande	data	respectievelijk	gebruikers,	in	werkpakket	3	
zijn	experimenten	ondergebracht	en	in	werkpakket	4	wordt	de	integratie	van	de	kennis	en	inzichten	en	
de	 disseminatie	 ervan	 geïmplementeerd.	 De	 deliverables	 van	 de	 werkpakketten	 zijn	 in	 de	 vorm	 van	
onderzoeksrapporten	en	prototypes.	Een	algehele	beschrijving	van	het	project	is	te	lezen	in	Bijlage	1.	
	
Dit	deelrapport	(deelonderzoek	3)	richt	zich	op	een	onderdeel	van	werkpakket	2,	het	werkpakket	waarin	
kennis	 wordt	 vergaard	 over	 de	 wensen	 en	 bevindingen	 van	 gebruikers,	 en	 doet	 verslag	 van	
kijkerservaring	 van	 apps	 bij	 televisieprogramma’s.	Meer	 dan	 5000	 respondenten	 hebben	middels	 een	
enquête	 hun	 ervaring	 met	 verschillende	 televisieapps	 gedeeld:	 Nationale	 Wetenschaps	 Quiz	 2016,	
Nationale	2016	Test,	Bureau	Sport	Test	2016	en	Opgelicht?!.	In	dit	rapport	doen	we	verslag	van	de	opzet	
en	de	resultaten	van	dit	onderzoek.	
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Managementsamenvatting	
	
De	Nederlandse	media-industrie	merkt	elke	dag	hoe	groot	de	impact	is	van	het	voortschrijdende	proces	
van	digitalisering	en	dataficering.	De	transitie	van	analoge	(broadcast)	naar	digitale	(over-the	top:	OTT)	
netwerken	zorgt	er	niet	alleen	voor	dat	mensen	televisie	kunnen	kijken	op	ieder	gewenst	moment	met	
het	 apparaat	 naar	 keuze,	 het	maakt	 tevens	 interactie	mogelijk	met	 de	 kijker.	 Bij	 die	 interactie	wordt	
allerhande	data	over	de	gebruiker	verzameld.	De	kansen	om	hiermee	nieuwe	diensten	te	ontwikkelen	
blijven	echter	veelal	onbenut.	Vooral	voor	interactieve	mediabedrijven	ligt	hier	een	kans	omdat	het	hun	
apps	 zijn	 die	 grote	 hoeveelheden	 gebruikersdata	 verzamelen.	 Interactieve	 mediabedrijven	 hebben	
echter	 momenteel	 moeite	 om	 de	 gebruikersdata	 uit	 hun	 apps	 zodanig	 te	 analyseren	 dat	 nieuwe	
inzichten	ontstaan	waarop	bestaande	diensten	 (continue)	verbeterd	kunnen	worden,	nieuwe	diensten	
voor	 hun	 klanten	 kunnen	worden	 ontwikkeld	 én	 zijzelf	 diensten	 kunnen	 gaan	 vermarkten	 vanuit	 een	
zelfstandige	positie.	De	terugkerende	vraag	is	dan	ook:	Hoe	kunnen	nieuwe	inzichten	uit	gebruikersdata	
systematisch	 worden	 verzameld,	 geanalyseerd	 en	 gevalideerd,	 en	 welke	 businessmodellen	 helpen	 om	
deze	nieuwe	inzichten	te	borgen	in	de	strategie	van	de	organisatie?	
	
Deze	 omvangrijke	 vraag	 is	 ingeperkt	 tot	 onderzoek	 naar	 gebruikerservaringen	 bij	 televisieapps	 om	 zo	
inzichten	te	verwerven	over	gebruik	op	basis	waarvan	nieuwe	proposities	kunnen	worden	ontwikkeld.	
De	 centrale	 onderzoeksvraag	werd	 daarmee:	Welke	 gebruikerservaring	 hebben	 consumenten	 bij	 apps	
voor	 live	 videocontent	 en	 welke	 wensen	 en	 verwachtingen	 hebben	 zij	 over	 verbetering/vernieuwing	
daarvan?	Dit	is	vervolgens	opgedeeld	in	drie	deelvragen:	
1. Wat	is	het	gebruik	van	televisie	apps?	Welke	‘typen’	televisie	apps	zijn	er	überhaupt	en	hoe	is	het	

mediagebruik	hiervan?	
2. Wat	is	de	gebruikerservaring	van	televisieapps	(a)	en	welke	wensen	hebben	gebruikers	(b)?	
3. Welke	rol	kan	data	delen	spelen	in	televisieapps?	En	specifiek:	wanneer	is	een	gebruiker	bereid	data	

te	delen	en	welke	data	dan?	
	
Om	deze	vragen	te	beantwoorden	is	een	onderzoek	uitgevoerd	bij	4	televisie	apps	die	te	typeren	zijn	als	
programma	apps	 (de	app	 is	 verbonden	met	het	programma),	hierbij	 ging	het	om	3	quiz	programma’s	
(Nationale	 Wetenschapsquiz,	 Nationale	 2016	 test	 en	 Bureau	 Sport	 Quiz	 2016),	 en	 een	 informatief	
programma	(Opgelicht!?).	Gebruikers	van	de	apps	zijn	gevraagd	mee	te	doen	aan	een	kijkersonderzoek	
over	 interactieve	 televisie	 apps.	 In	 totaal	 hebben	 meer	 dan	 5200	 mensen	 meegedaan	 aan	 het	
onderzoek.	
De	belangrijkste	uitkomsten	van	het	onderzoek	per	vraag	zijn:	
Vraag	1:	
• Iedere	app	kent	een	eigen	specifieke	deelnemerssamenstelling	die	 in	 ieder	geval	samenhangt	met	

leeftijd,	geslacht,	opleiding	en	aantal	uren	mediagebruik	per	dag.	
• Er	 zijn	 verschillen	 in	 motivatie	 voor	 gebruik	 tussen	 de	 3	 soorten	 televisie	 apps,	 vooral	 tussen	

programma-apps	 en	 channel	 apps	 /	 corporate	 apps.	 Maar	 ook	 binnen	 programma	 apps	 zijn	 er	
verschillen	 in	motivatie	voor	gebruik,	zo	zijn	de	deelnemers	van	de	Opgelicht!?	meer	gemotiveerd	
‘om	informatie	in	te	winnen’	dan	deelnemers	van	de	andere	3	onderzochte	programma	apps.	

Vraag	2a:	
• De	 presence	 en	 interactiviteit	 van	 alle	 onderzochte	 apps	 hangt	 positief	 samen	met	 de	mate	 van	

kwaliteit,	 tevredenheid	en	 loyaliteit:	hoe	hoger	de	presence/interactiviteit	hoe	hoger	de	scores	op	
kwaliteit,	tevredenheid	en	loyaliteit.	
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• Cognitive	 load	hangt	 in	de	meeste	gevallen	negatief	samen	met	presence,	 interactiviteit,	kwaliteit,	
tevredenheid	en	loyaliteit.	Dit	geldt	alleen	niet	voor	kwaliteit	bij	de	app	Nationale	Wetenschapsquiz	
2016,	en	bij	de	app	Opgelicht!?	geldt	dit	niet	voor	loyaliteit.	Bovendien	is	er	een	positieve	relatie	bij	
Opgelicht!?	tussen	cognitive	load	en	presence.		

• Bruikbaarheid	 hangt	 positief	 samen	 met	 presence,	 interactiviteit,	 kwaliteit,	 tevredenheid	 en	
loyaliteit:	een	hogere	score	op	bruikbaarheid	van	de	televisie	app	hangt	samen	met	hogere	scores	
op	presence,	interactiviteit,	kwaliteit,	tevredenheid	en	loyaliteit.	

• Alle	vier	de	televisie	apps	die	zijn	gebruikt	in	het	onderzoek	zijn	getypeerd	als	programma	apps.	De	
hypothese	 is	daarmee	dat	de	apps	onderling	niet	verschillen.	Uit	de	data	blijkt	echter	dat	de	apps	
onderling	wel	significant	onderling	verschillen	en	wel	op	alle	vijf	gemeten	constructen,	hoewel	wel	
steeds	op	verschillende	manieren,	bijvoorbeeld	De	Nationale	2016	test	app	scoort	significant	hoger	
op	presence	en	 interactiviteit	dan	de	overige	apps	en	De	BureauSport	app	 scoort	 significant	 lager	
dan	de	overige	apps	op	kwaliteit.	

Vraag	2b:	
• De	 deelnemers	 van	 de	 verschillende	 interactieve	 apps	 verschillen	 onderling	 niet	 significant	 in	 de	

rangorde	die	ze	aanbrengen	in	de	wensen	ten	aanzien	van	interactieve	apps,	de	top	zes	bestaat	uit:	
‘dat	de	app	gebruiksvriendelijk	is’,	‘dat	de	app	gratis	is’,	‘dat	ik	te	zien	krijg	wat	mijn	score	is’,	‘dat	ik	
niets	hoef	te	installeren,	maar	de	app	via	een	website	kan	gebruiken’,	 ‘dat	 ik	geen	tweede	scherm	
nodig	 heb’	 en	 ‘dat	 ik	 live	 kan	 meedoen	 aan	 het	 bijbehorende	 tv-programma’.	 De	 deelnemers	
verschillen	wel	in	de	mate	waarin	ze	iedere	wens	van	belang	vinden:	zo	scoren	deelnemers	aan	de	
Nationale	 2016	 test	 hoger	 op	 de	wens	 van	 bruikbaarheid	 en	 het	 zien	 van	 de	 eigen	 score	 dan	 de	
deelnemers	van	de	andere	apps.	

Vraag	3:	
• De	 bereidheid	 om	 data	 te	 delen	 via	 bijvoorbeeld	 inloggen	 met	 social	 media	 account	 of	 een	

vragenlijst	invullen)	is	overall	laag	op	de	12	gestelde	vragen,	alleen	het	invullen	van	een	vragenlijst	
met	als	tegenprestatie	een	persoonlijk	aanbod	of	iets	winnen,	haalt	gemiddeld	net	een	score	van	3	
of	iets	hoger	(op	een	5-punts	schaal	van	‘helemaal	oneens’	tot	‘helemaal	eens’).	Bij	nadere	analyse	
blijkt	wel	dat	‘iets	kunnen	winnen’	als	belangrijkste	motivatie	wordt	genoemd,	hoewel	hier	ook	de	
apps	verschillen	 (BureauSport	en	Nationale	2016	 test	wel,	maar	bij	Opgelicht!?	 Is	een	 ‘persoonlijk	
aanbod’	favoriet).	

	
	
Op	basis	van	deze	uitkomsten	wordt	aangegeven	dat	er	behoefte	is	aan	een	scherpere	classificatie	van	
tv	 apps	 om	 de	 relatie	 met	 het	 televisieprogramma	 te	 kunnen	 bepalen.	 Een	 focus	 op	 het	 gehele	
mediaformat	waarin	de	app	een	bepalende	variabele	kan	zijn	zal	daarbij	nodig	zijn.	Er	wordt	geopperd	
om	deze	onderzoeksroute	meer	 in	de	 lijn	van	customer	experience	management	 te	zoeken	waarin	de	
hele	journey	van	een	eindgebruiker	van	belang	is.	Binnen	deze	journey	heeft	de	app	een	belangrijke	rol	
als	 waardevol	 touchpoint	 die	 middels	 de	 behandelde	 constructen	 in	 dit	 onderzoek	 uitgebreid	 zijn	
beschreven.		
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1. Inleiding	
	

1.1 Het	veranderend	televisielandschap	
Het	 televisielandschap	 is	 op	wereldschaal	 aan	 het	 veranderen.	 De	 afgelopen	 drie	 decennia	 heeft	 het	
medium	 televisie	 zowel	 op	 cultureel	 als	 op	 technologisch	 vlak	 vele	 ontwikkelingen	 doorgemaakt	 (van	
Vliet,	 2002).	 Heden	 ten	 dage	 is	 het	 televisiekijken	 niet	 meer	 beperkt	 tot	 een	 ‘beeldbuis’	 in	 de	
woonkamer	 en	 hebben	 technologische	 ontwikkelingen,	 zoals	 de	 videorecorders	 en	 het	 internet,	 het	
mogelijk	gemaakt	om	een	televisieprogramma	of	losse	delen	van	een	programma	op	een	later	tijdstip	te	
bekijken.	De	enorme	 toename	 in	het	 zenderaanbod	maakt	het	 steeds	moeilijker	om	de	 televisiekijker	
binnen	 een	 reguliere	 programmering	 voor	 een	 langere	 tijd	 aan	 één	 zender	 te	 binden.	 Dit	 terwijl	 het	
vanuit	 commercieel	 oogpunt	 nog	 steeds	 voor	 de	 producenten	 noodzakelijk	 is	 om	 een	 groot	
kijkerspubliek	aan	te	trekken.	Doordat	niet	alleen	het	zenderaanbod	exponentieel	toegenomen	is	maar	
de	 kijker	 ook	 steeds	 meer	 keuzemogelijkheden	 krijgt	 wanneer,	 waar	 en	 op	 welk	 apparaat	 of	 welk	
scherm	zij	televisiekijken,	maakt	dit	het	trekken	van	een	groot	kijkerspubliek	steeds	lastiger.	
	
Ondertussen	bestormen	techgiganten	als	Google,	Apple,	Amazon	en	Netflix	de	markt	juist	met	diensten	
die	de	kijker	in	staat	stellen	alle	soorten	van	content	te	bekijken,	op	elk	moment	en	op	elk	apparaat	met	
een	 scherm.	 De	 traditionele	 manier	 van	 televisie	 kijken,	 lineair	 en	 bepaald	 door	 de	 zenders	 en	
omroepen,	verandert	 in	een	manier	van	kijken	waarbij	de	consument	zelf	bepaalt	wat,	wanneer	en	op	
welke	apparaat	 gekeken	wordt.	De	 impact	 van	deze	verschuiving	 is	momenteel	nog	maar	gedeeltelijk	
terug	te	zien	in	de	grafieken	van	de	gemiddelde	kijktijd	van	lineaire	televisie.	Deze	gaat	namelijk	slechts	
licht	achteruit	(Sonck	&	Pennekamp,	2014).	Dit	komt	vooral	door	een	stijging	in	kijktijd	in	de	doelgroep	
55+	die	de	sterke	daling	van	de	doelgroep	tot	34	jaar	(de	zogenaamde	‘millennials’)	deels	compenseert.	
Dit	geldt	ook	voor	de	groei	 in	het	aantal	tv-abonnementen.	De	fundamentele	verandering	die	hiermee	
wordt	geïllustreerd	is	het	vertrek	van	een	groot	deel	van	de	consumenten	die	niet	meer	terugkomen	bij	
de	traditionele	kanalen	of	zelfs	nooit	de	traditionele	tv-aanbieders	als	de	gebruikelijke	standaarddienst	
hebben	meegemaakt	 (zoals	 bij	 de	 doelgroep	 55+	wel	 het	 geval	 is).	 De	 jongste	 doelgroep	 consumeert	
steeds	meer	videocontent	via	een	divers	geheel	aan	onlinekanalen.		
	
Verschuiving	naar	digitaal	en	online	
De	verschuiving	van	publiek	naar	online	video,	non-lineair,	on	demand	en	altijd	bereikbaar,	brengt	met	
zich	mee	dat	er	ook	een	verschuiving	plaatsvindt	 in	de	manieren	waarop	er	geld	verdiend	kan	worden	
(Figuur	 1).	 De	 omzet	 in	 de	 Nederlandse	 advertentiemarkt	 voor	 televisie	 zal	 in	 de	 prognose	 van	 PWC	
stijgen	 tussen	 2015	 en	 2019	 met	 gemiddeld	 1,5%	 naar	 1.055	 miljoen	 euro	 (Van	 Eeden,	 Krijnen	 &	
Hoekstra,	 2015,	 p.	 84).	 De	 uitgaven	 voor	 internetadvertentie	 stijgt	 in	 diezelfde	 periode	 met	 een	
gemiddelde	van	10,2%	per	jaar	naar	2.270	miljoen	euro.	Daarmee	neemt	de	omzet	op	internet	bijna	de	
helft	 van	de	 gehele	 advertentieomzet	 in	Nederland	 voor	 zijn	 rekening.	Deze	 jaarlijkse	 groeicijfers	 van	
internetomzet	zijn	te	zien	vanaf	2010,	terwijl	de	omzet	bij	televisie	een	grote	dip	kende	in	2012	en	2013	
(respectievelijk	 -5,5%	 en	 -2,7%),	waarna	 de	 groei	weer	 langzaam	 terugkwam,	maar	 op	 een	 veel	 lager	
tempo	dan	de	cijfers	van	 internet.	Televisie	en	 internet	samen	zorgen	 in	2019	voor	71%	van	de	totale	
advertentiemarkt.	De	kleine	groei	die	voorspeld	wordt	voor	de	televisiemarkt	kan	niet	voorkomen	dat	
het	 gat	met	 online	 steeds	 groter	 wordt.	 De	 leidende	 positie	 in	 de	 advertentiemarkt	 van	 televisie	 zal	
daarmee	naar	verwachting	ook	niet	meer	terugkomen,	wat	ertoe	leidt	dat	televisiepartijen	zich	moeten	
herpositioneren.		
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Figuur	1:	Advertentie-inkomsten	per	kanaal	in	Nederland	(Van	Eeden,	Krijnen	&	Hoekstra,	2015)	

	

	
	
Daarnaast	 is	 de	 geringe	 groei	 bij	 televisieadvertenties	 vooral	 te	 danken	 aan	 de	 groei	 van	
advertentiebudget	 gericht	 op	 grote	 live	 (sport)	 events.	 De	 strategische	 keuzes	 voor	 televisiekanalen	
richten	 zich	 dan	 ook	 op	 het	 acquireren	 van	 sportrechten	 en	 het	 (laten)	 produceren	 van	 groot	 (live)	
entertainment,	zoals	The	Voice	of	Holland.	Als	meer	ingezoomd	wordt	op	onderdelen	waar	de	sterkste	
groei	 wordt	 gerealiseerd	 voor	 televisieadvertenties	 dan	 is	 dit	 rondom	 de	 onlinekanalen	 van	 zenders	
waar	eigen	content	te	zien	is1.	Deze	groei	komt	uit	op	10,9%	(versus	de	1,1%	voor	de	lineaire	kanalen),	
alhoewel	het	 totale	bedrag	 slechts	3%	van	het	 totaal	aan	 tv-advertenties	bestrijkt	 (35	miljoen	euro	 in	
2019),	maakt	het	wel	duidelijk	dat	ook	hier	online	de	toekomst	heeft.	
	
Veranderende	businessmodellen	
Adverteerders	 zoeken	 naar	 nieuwe	 manieren	 om	 in	 contact	 te	 komen	 met	 de	 juiste	 personen	 die	
geïnteresseerd	zijn	 in	de	aan	te	bieden	producten	en	diensten.	Succesvolle	mediapartijen	die	de	jonge	
doelgroep	(13	-	34	jaar)	weten	te	vinden	en	bedienen,	zoals	Vice,	werken	met	een	uitgekiende	mix	van	
branded	 contentcreatie,	 een	 diverse	 mix	 van	 (premium)	 inhoudelijke	 kanalen	 en	 specifiek	
gebruikersinzicht	om	adverteerders	en	content	zo	goed	mogelijk	aan	te	laten	sluiten	bij	deze	‘eyeballs’.	
De	 traditionele	 mediaketen	 (productie,	 aggregatie,	 distributie	 en	 consumeren)	 heeft	 afgebakende	
grenzen	met	hoge	‘boundaries	for	entering’	(investeringen,	infrastructuur,	kennis	et	cetera).	De	digitale	
(virtuele)	 keten	heeft	 deze	 ‘boundaries’	 grotendeels	 afgebroken,	 doordat	de	weg	 van	producent	naar	
consument	 een	 directe	 verbinding	 heeft.	 Succesvolle	 mediapartijen	 baseren	 hun	 strategie	 op	 deze	
directe	verbinding	en	leren	van	het	gedrag	van	hun	consumenten.		
	
Vice	heeft	een	nieuw	media-imperium	kunnen	opbouwen	zonder	een	grote	erfenis	uit	de	 traditionele	
mediaketen.	Voor	veel	partijen	die	wel	deze	erfenis	hebben	is	het	echter	een	zoektocht	naar	de	beste	

																																																													
1	 “Online	 TV	 advertising	 consists	 of	 in-stream	 adverts	 only	 combining	 revenues	 from	 pre-roll,	 mid-roll	 and	 post-roll.	
Overlays	 (where	advertisers	use	a	video	overlay	 layer	 to	deliver	an	ad	unit)	are	not	 included	within	this	definition.	This	
section	 includes	 revenues	 only	 from	 broadcast	 TV	 viewed	 online	 on	 broadcaster-owned	 websites,	 and	 excludes	 TV	
content	 viewed	 on	 sites	 not	 owned	 by	 broadcasters	 (such	 as	 YouTube,	 which	 is	 included	 under	 video	 Internet	
advertising).	This	revenue	is	considered	digital,	and	from	advertiser	spending”	(Van	Eeden,	Krijnen	&	Hoekstra,	2015,	p.	
84). 
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strategie	en	het	beste	businessmodel	voor	de	‘virtual	value	chain’	waarin	elke	onderdeel	van	het	proces	
informatie	 oplevert	 waarmee	 extra	 waarde	 (voor	 de	 klant/eindgebruiker)	 gegenereerd	 kan	 worden	
(Rayport	&	Sviokla,	1995).	Het	 is	een	aanpak	die	verder	gaat	dan	alleen	het	 scherper	kunnen	bepalen	
waar	een	advertentie	past	gebaseerd	op	gebruikersprofielen.	De	opkomst	van	MultiChannel	Networks	
(MCN’s)	 en	 de	 daarmee	 gepaard	 gaande	 investeringen	 van	 grote	 spelers	 uit	 de	 traditionele	
televisieketen	 illustreert	 de	 verandering	 in	 strategie	 en	 business	 models	 naar	 online.	 RTL	 dochter	
Fremantle	 heeft	 een	 belang	 van	 51%	 genomen	 in	MCN	Divimove,	 Social1nfluencers	 is	 onderdeel	 van	
Sanoma/SBS,	 Endemol	 begon	 Endemol	 Beyond	 en	 RTL	 exploiteert	 een	 eigen	 MCN.	 De	 top	 20	 van	
Nederlandse	kanalen	die	door	deze	partijen	worden	vertegenwoordigd	genereerden	in	2015	(peildatum	
juni)	al	meer	dan	1,5	miljard	views	en	hebben	in	totaal	7,6	miljoen	abonnees	(Mediamonitor,	2015).	Een	
enorm	bereik	in	een	doelgroep	die	door	traditionele	televisie	juist	steeds	minder	wordt	bereikt.		
	
AVOD,	SVOD	en	TVOD	
Nieuwe	businessmodellen	zijn	bijvoorbeeld	‘Advertenties	rond	Video	on	Demand’:	het	AVOD-model.	De	
grootste	groei	van	 internetadvertenties	zit	rond	(owned)	videocontent	met	gemiddeld	19,6%	groei	per	
jaar	naar	75	miljoen	euro	 in	2019,	en	mobile	advertising	met	35,1%	groei	naar	77	miljoen	 in	2019.	De	
absolute	bedragen	zijn	slechts	een	klein	onderdeel	van	de	gehele	verwachte	omzet	(2.27	miljard),	maar	
de	groei	geeft	de	potentie	aan,	zeker	als	dit	afgezet	wordt	tegenover	de	krimp	in	omzet	van	traditionele	
kanalen	zoals	magazines	en	kranten	(text-based	content).	
	
Naast	de	participaties	 in	de	MCN’s	door	de	grote	partijen	om	onderdeel	 te	kunnen	zijn	van	de	online	
advertentiemarkt	 via	 AVOD	 zijn	 er	 nog	 twee	 dominerende	 modellen	 die	 aan	 populariteit	 winnen	 bij	
online	 streaming	 videodiensten.	 Dit	 zijn	 de	 Subscription	 Video	 On	 Demand	 (SVOD)	 en	 Transactional	
Video	on	Demand	 (TVOD).	Netflix,	 dat	 in	 iets	meer	dan	een	 jaar	 tijd	meer	dan	een	miljoen	abonnees	
heeft	 geworven,	 is	 op	 dit	 moment	 het	 grootste	 en	 bekendste	 voorbeeld	 van	 een	 SVOD-model.	 Ook	
Nederlandse	 zenders	 (NPO,	 SBS,	 RTL	 etc.)	 en	 kabelaars	 (Ziggo,	 KPN)	 ontwikkelen	 diensten	waarbij	 de	
kijker	zelf	kan	bepalen	welke	content	wanneer	en	op	welk	apparaat	wordt	bekeken	zonder	reclame	op	
het	 TVOD	en	 SVOD-model:	Videoland	 (SVOD	en	TVOD,	RTL),	MyPrime	 (SVOD,	 Ziggo),	 RTLxl	 (replay-tv,	
TVOD),	 PatheThuis	 (TVOD,	 Pathe),	 KPN.play	 (SVOD,	 lineaire	 kanalen),	 NLziet	 (SVOD,	 joint	 venture).	 In	
juni	2015	maakt	38%	van	de	Nederlanders	gebruik	van	SVOD	en	TVOD	diensten	ten	opzichte	van	31%	in	
2014.	 In	de	doelgroep	13	tot	19-jarigen	is	er	zelfs	een	stijging	van	38%	naar	53%	in	een	jaar	tijd.	Deze	
markt	groeide	tot	midden	2015	uit	tot	circa	175	miljoen	euro	omzet	(GfK,	2015).	
	
Ondertussen	ontstaan	er	ook	hybride	modellen	waarbij	de	kijker	flexibel	is	op	welke	manier	er	betaald	
wordt.	Het	 is	dus	de	vraag	 in	hoeverre	de	SVOD	en	TVOD-modellen	kijkers	weghalen	van	advertentie	
gedreven	modellen	en	op	welke	manier	er	services	te	ontwikkelen	zijn	die	deze	verschillende	aspecten	
kunnen	combineren	ten	gunste	van	de	eindgebruiker.	Er	is	ontwikkeling	in	de	markt	en	het	is	de	vraag	
wie	daar	het	meest	van	kan	profiteren.	Dit	alles	vraagt	om	strategische	keuzes	bij	de	ontwikkeling	voor	
online	videoservices	waarbij	de	consument	bepaalt.	
	
Gartner	 (2014)	 classificeert	 de	 positie	 van	 online	 videodiensten	 (zij	 noemen	 het	 internet-tv)	 in	 de	
hypecycle	als	‘transformational’	in	de	komende	2	tot	5	jaar:	“[It]	opens	new	opportunities	and	markets.	
It	 also	 has	 the	 potential	 to	 drive	 interest	 in	 new	 devices	 that	 can	 leverage	 the	 growing	 demand	 for	
Internet	 TV,	 while	 limiting	 the	 potential	 of	 proprietary	 set-top-box-based	 interactive	 standards	 to	
achieve	ubiquity.	Last,	but	not	least,	it	offers	marketing	organizations	the	possibility	of	a	more	efficient	
and	 effective	 advertising	 and	 communications	 channel	 that	 combines	 the	 impact	 of	 video	 with	 the	
targeting,	interactivity	and	cost	benefits	of	the	Internet”	(p.44).	
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Figuur	2	geeft	de	verschuivende	belangen	van	verschillende	actoren	weer	onder	invloed	van	een	steeds	
verdergaande	digitalisering.	
	
	

Figuur	2:	Verschuivende	belangen	van	verschillende	actoren	in	media	ecosysteem		
(Bothun,	McKenzie,	Lieberman	&	White,	2013)	

	

	
	
	
Second	Screen	diensten	
Nog	 andere	 businessmodellen	 ontstaan	 rond	 het	 gebruik	 van	 second	 screen	 diensten	 bij	 reguliere	
televisieprogramma’s	 en	 online	 videocontent.	 Second	 screen,	 ofwel	 tweede	 scherm,	 wordt	 ook	 wel	
aangeduid	met	de	termen	screen	stacking	 (Aird,	2014),	screen	meshing	 (MillwardBrown,	2014),	digital	
pal	(Broekhoff,	2011),	companion	screen,	dual	screen	(Klein	et	al.,	2014)	en	mediamultitasking	(Oviedo,	
Tornquist,	Cameron	&	Chiappe,	2015).	Er	is	geen	eenduidige	definitie	die	wordt	gehanteerd	voor	second	
screen	 (Klein	 et	 al,	 2014).	 In	 dit	 rapport	 houden	we	 de	 definitie	 aan	 van	 Stichting	 Kijk	 Onderzoek	 in	
Nederland	(SKO,	2012):	“Second	screen:	een	device	dat	toegang	geeft	tot	het	 internet	en	gebruikt	kan	
worden	 tijdens	 het	 kijken	 naar	 de	 televisie.	 De	 toegang	 tot	 het	 internet	 biedt	 de	 mogelijkheid	 tot	
interactie”	(p.1).	Het	heet	'second	screen'	omdat	het	een	aanvulling	kan	zijn	op	televisie,	die	traditioneel	
wordt	beschouwd	als	het	eerste	scherm.	
	
In	de	meeste	gevallen	is	het	tweede	scherm	een	smartphone	of	tablet.	Door	de	kijker	een	applicatie	te	
laten	downloaden	of	 naar	 een	webbased	omgeving	 te	 laten	 gaan	 van	het	 televisieprogramma	op	het	
second	screen,	krijgt	de	kijker	de	beschikking	over	aanvullende	 informatie	en	 interactiemogelijkheden	
(Van	Dijk,	2002).	Deze	second	screen	applicaties	die	gesynchroniseerd	zijn	met	een	televisieprogramma	
zijn	vanaf	2011	definitief	doorgebroken	(GfK,	2015).	De	eerste	voorbeelden	van	televisie	second	screen	
apps	waren	ABC's	Grey's	Anatomy	en	Fox’s	Bones	(Holmes,	Josephson	&	Carney,	2012).		
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Het	 wordt	 steeds	 makkelijker	 om	 een	 smartphone	 als	 second	 screen	 te	 gebruiken.	 Volgens	 het	
onderzoeksbureau	 GfK	 (2015)	 gebruiken	 11,1	 miljoen	 mensen	 van	 de	 Nederlandse	 bevolking	 een	
mobiele	 telefoon.	Dit	aantal	 is	niet	meer	gestegen	sinds	2015	 (GfK,	2016).	De	mobiele	 telefoon	wordt	
door	 78%	 van	 de	 bezitters	 weleens	 tijdens	 het	 televisiekijken	 gebruikt	 (2k,	 2012).	 77%	 van	 mobiele	
telefoon	bezitters	maakt	van	een	tablet	gebruik	tijdens	het	kijken	naar	de	televisie.	Bij	 laptopbezitters	
ligt	dit	percentage	volgens	kijkonderzoek	(2012)	op	69%.	De	desktop	wordt	door	de	bezitters	het	minst	
tijdens	 het	 televisiekijken	 gebruikt	 (39%).	 Het	 gebruik	 van	 een	 second	 screen	 is	 voornamelijk	 onder	
jongeren	populair.	Van	de	jongeren	tussen	de	13	en	18	jaar	maakt	ruim	driekwart	(84%)	gebruik	van	een	
mobiele	 telefoon	tijdens	het	kijken	van	televisie.	Dit	 zegt	nog	niets	over	de	hoeveelheid	 interactie	die	
met	 het	 televisieprogramma	 plaatsvindt.	 Volgens	 Yarow,	 zoekt	 29%	 van	 de	 second	 screen	 gebruikers	
gerelateerde	informatie	over	het	televisieprogramma	en	9%	speelt	mee	met	een	televisie	app	zoals	bij	
een	meespeel	quiz	 (Yarow,	2014).	 Second	 screen	 toepassingen	die	het	meest	geschikt	worden	geacht	
zijn	competities	of	quizshows	zoals	de	Nationale	IQ	Test	(Klein	et	al.,	2014).		
	
Volgens	bureau	MillwardBrown	 (2014)	 kan	 er	 een	onderscheid	 gemaakt	worden	 tussen	 twee	 soorten	
second	screens;	“meshing”	 (dit	 is	waar	 televisie	en	een	ander	digitaal	 scherm	samen	gebruikt	worden	
met	gerelateerde	content)	en	“stacking”	(waar	de	content	van	verschillende	schermen	niet	gerelateerd	
aan	elkaar	zijn).	Er	zijn	verschillende	functies	die	second	screens	te	bieden	hebben.	Ten	eerste	kan	het	
second	 screen	 gebruikt	 worden	 om	 het	 televisieprogramma	meer	 interactief	 te	 maken,	 bijvoorbeeld	
door	mee	te	spelen	met	een	tv-quiz.	Ten	tweede	kan	een	second	screen	een	sociale	functie	hebben	door	
sociale	 interactie	 onder	 de	 kijkers	 te	 stimuleren,	 bijvoorbeeld	 second	 screen	 gebruikers	 die	
meetwitteren	 over	 de	 inhoud	 van	 het	 televisieprogramma.	 Tenslotte	 kan	 een	 tweede	 scherm	 de	
ervaring	 van	 de	 kijkers	 verbeteren	 door	meer	 informatie	 over	 het	 televisieprogramma	 te	 verstrekken	
(Holmes,	 Josephson,	 &	 Carney,	 2012),	 bijvoorbeeld	 specifiek	 geografische	 meldingen	 verstrekken	 of	
aanvullende	informatie	geven	gericht	op	een	bepaalde	groep	of	stad.	Voor	sommige	kijkers	maakt	een	
second	 screen	het	 televisiekijken	 leuker	 en	 voelt	men	 zich	meer	 betrokken	bij	 de	 programma’s.	 Voor	
andere	kijkers	verandert	het	niks	en	voor	weer	andere	kijkers	betekent	het	dat	men	er	meer	 televisie	
door	gaat	kijken	(zie	http://screenforce.nl/	second-screen-voor-veel-tv-kijkers-complementair/).	
	
Ook	voor	dienstenleveranciers,	zoals	televisieproducenten	en	creatieve	bedrijven	die	apps	maken,	biedt	
second	 screen	 kansen	 om	 meer	 interactie	 met	 de	 kijker	 te	 creëren,	 ook	 buiten	 de	 uitzending	 om.	
Dienstenleveranciers	 die	 bijvoorbeeld	 televisie	 apps	 maken,	 zijn	 Angry	 Bytes,	 Ex-Machina	 en	 The	
Capitals.	Deze	aanbieders	voegen	extra	waarde	toe	aan	het	mediaproduct	(televisieprogramma)	van	de	
klant.	Daarbij	moet	zeker	in	acht	worden	genomen	dat	het	second	screen	steeds	meer	het	first	screen	
wordt.	 Volgens	 het	 onderzoeksrapport	 van	GfK	 (2015)	 groeit	 het	 aantal	 gebruikers	 enorm	die	 second	
screen	 als	 enige	 en	 dus	 als	 eerste	 scherm	 gebruiken.	 Hierdoor	 wordt	 de	 second	 screen	 niet	 meer	
gebruikt	 in	 combinatie	 met	 de	 traditionele	 televisie	 of	 om	 extra	 informatie	 op	 te	 zoeken.	 Deze	
ontwikkeling	komt	door	de	digitalisering	van	het	tv-aanbod	en	nieuwe	channel	en	corporate	aanbieders.	
Denk	 hierbij	 aan	 diensten	 zoals	 Netflix,	 Videoland,	 KPN	 Play	 en	 KNIPPR.	 Deze	 diensten	 zullen	 in	
Nederland	 snel	 toenemen	 komende.	 Als	 de	mate	 van	 controle	 over	 de	 kijkervaring	 en	 appgebruikers	
verandert,	zal	het	media-ecosysteem	en	het	gebruik	van	data	binnen	deze	sector	ook	veranderen.2			
	
Data-Driven	
De	digitale	verbonden	wereld	levert	een	overvloed	aan	digitale	data	op,	de	schatting	is	4	zetabytes	over	
2014	 en	 8	 zetabytes	 over	 2015.	 Deze	 Big	 Data-explosie	 is	 een	 realiteit	 en	 krijgt	 veel	 aandacht	 van	

																																																													
2	Binnen	Nederland	wordt	deze	ontwikkeling	nog	flink	geremd,	doordat	Ziggo	als	monopolist	op	de	kabel	geen	internet	zonder	
televisie	aanbiedt.	Voor	snel	internet	zitten	veel	Nederlanders	daarom	verplicht	vast	aan	een	ouderwets	lineair	televisiepakket.	

http://screenforce.nl/ second-screen-voor-veel-tv-kijkers-complementair/
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bedrijven	 en	 onderzoekers.	 De	 verwachtte	 voordelen	 van	 het	 gebruik	 van	 data	 wordt	 beschreven	 in	
white	papers	en	casebeschrijvingen	van	consultancy-	en	onderzoeksbureaus	(Hagen,	2013;	Manyika	et	
al.,	 2011;	 Schroeck,	 2012,	 Deloitte,	 2013;	 Van	 Eeden,	 Krijnen	 &	 Hoekstra,	 2015)	 en	 IT-leveranciers	
(Petter	 and	 Peppard,	 2012).	 Zoals	 Gartner	 (2013)	 aangeeft,	 vraagt	 Big	 Data	 om	 een	 verdere	
informatieverwerking	om	tot	werkelijk	nut	te	worden	gemaakt.	Zo	kan	een	bijna	‘real-time’	analyse	en	
toepassing	van	inzichten	uit	data	zorgen	voor	directe	personalisatie	van	diensten	(aanpassingen	content,	
functionaliteit,	 advertenties,	 et	 cetera).	 Corporate	 en	 channel	 partijen	 zoals	 Netflix	 en	 YouTube	
gebruiken	 verzamelde	 gebruikersdata	 al	 langere	 tijd	 om	 hun	 diensten	 persoonlijker	 te	maken	 en	 om	
nieuwe	 businessmodellen	 te	 ontwikkelen.	 Netflix	 geeft	 gepersonaliseerde	 aanbevelingen	 aan	 hun	
klanten,	 YouTube	 selecteert	 advertenties	 op	 basis	 van	 gebruikersdata.	 De	 beschikbaarheid	 van	 data	
verandert	 het	media-ecosysteem.	De	data-gedreven	 economie	 creëert	waarde	 en	 economische	 groei.	
Deze	economie	wordt	gedreven	door	de	consument,	waarbij	de	gebruiker	dan	ook	centraal	staat	binnen	
dit	onderzoek.	
	
De	geschetste	ontwikkelingen	maken	duidelijk	dat	de	grote	driver	om	te	komen	tot	een	sterke	digitale	
strategie	het	van	belang	is	om	de	controle	(eigenaarschap)	te	krijgen	over	de	data	van	gebruikers.	Het	
succes	van	internetgiganten	als	Google,	Facebook	en	Netflix	schuilt	in	de	directe	toegang	die	zij	hebben	
tot	 zeer	 accurate	 persoonlijke	 data	 van	 gebruikers	 die	 te	 gelden	 is	 te	 maken	 middels	 allerlei	
gepersonaliseerde	 manieren	 van	 targetting.	 In	 het	 traditionele	 model	 van	 de	 mediaketen	 werd	 de	
waarde	 van	 gebruikers	 data	 bepaald	 in	 de	 vorm	 van	 onnauwkeurige	 kijkcijfers.	 Kabelmaatschappijen	
hadden	 hier	 een	 belangrijke	 spilfunctie	 als	 distributeur	 die	 als	 enige	 in	 direct	 contact	 stond	 met	 de	
eindgebruiker.	 Nu	 contentaanbieders	 direct	 de	 consument	 kunnen	 bedienen,	 is	 het	 mogelijk	 zelf	
‘eigenaar’	 te	 worden	 van	 gebruikersdata	 en	 deze	 om	 te	 zetten	 in	 revenuen,	 zonder	 een	 tussenpartij	
daarvoor	te	hoeven	betalen.	Het	verschil	in	aanbod	tussen	HBO	go	en	HBO	now	is	daarin	exemplarisch.	
Beide	 services	 bieden	 dezelfde	 content,	 maar	 de	 businessmodellen	 zijn	 totaal	 verschillend.	 HBO	 go	
wordt	 aangeboden	 als	 een	 ‘add-on’	 bij	 Nederlandse	 kabelmaatschappijen,	 waarbij	 HBO	 een	 fee	
ontvangt	 van	 deze	 partijen	 om	 onderdeel	 te	 zijn	 van	 het	 pakket	 en	 de	 abonnementsgelden	 van	
gebruikers.	Contractueel	is	afgesproken	dat	HBO	enkel	via	deze	kanalen	te	zien	is,	waarmee	de	kabelaars	
premium	content	kunnen	aanbieden	en	hopen	aantrekkelijk	te	blijven	voor	consumenten,	maar	ook	de	
beschikking	krijgen	over	de	gebruikersdata	van	deze	kijkers.	HBO	now	daarentegen	is	een	SVOD	service	
onder	controle	van	HBO	zelf	waarmee	HBO	zichzelf	in	staat	kan	stellen,	net	als	Netflix,	directe	controle	
te	krijgen	over	de	gebruikersdata	van	hun	eigen	premium	content.	Momenteel	is	HBO	in	Nederland	niet	
los	 van	 een	 kabelaar	 te	 verkrijgen,	 maar	 in	 de	 VS	 al	 wel.	 Het	 is	 de	 reden	 achter	 acquisities	 van	
broadcasters	en	kabelaars	wereldwijd	om	datagedreven	bedrijven	te	incorporeren.	Enkele	voorbeelden	
hiervan	zijn:	RTL	Group	neemt	een	belang	van	65%	in	SpotX	(2014),	Telstra	(telco	Australië)	neemt	98%	
belang	in	start-up	Ooyala,	Verizon	koopt	AOL,	Comcast	koopt	video	ad	company	Freewheel	(2014).			
	

De	 ‘key	 resource’	 die	 als	 bepalend	 wordt	 ingeschat	 voor	 het	 behalen	 van	 succes	 in	 de	 digitale	
‘marketspace’	 is	 de	 immense	 hoeveelheid	 aan	 zeer	 gedetailleerde	 (gebruikers)gegevens	 die	 door	 alle	
digitale	kanalen	gegenereerd	worden.	De	voorkeuren	vertalen	zich	in	aansprekende	content	en	de	juiste	
user	experience	in	de	vorm	van	merkbeleving.	Waar	televisieadvertenties	gezien	kunnen	worden	als	een	
schot	met	hagel,	bieden	alle	digitale	kanalen	de	mogelijkheid	om	zeer	precies	inzicht	in	voorkeuren	en	
gebruik	 te	 krijgen.	 Dit	 inzicht	 maakt	 het	 mogelijk	 om	 in	 direct	 contact	 met	 het	 publiek	 te	 staan	 op	
individueel	 niveau.	 De	 basis	 hiervan	 wordt	 gelegd	 door	 grote	 hoeveelheden	 aan	 digitale	 data	 die	
inherent	zijn	aan	de	productie,	aggregatie,	distributie	en	consumptie	van	digitale	media.	
	
Nederland	 kent	 een	 groot	 aantal	 bedrijven	 in	 de	 media-	 en	 ICT-sector	 die	 een	 dragend	 onderdeel	
vormen	 voor	 het	 overbrengen	 van	 content	 in	 combinatie	 met	 gewenste	 beleving	 naar	 de	 kijker.	 De	
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diensten	 die	 geleverd	 worden	 zorgen	 bijvoorbeeld	 voor	 interactie	 en	 beleving	 rondom	 (live)	
televisieprogramma’s,	 zoals	 second	 screen	 applicaties,	 of	 bieden	 gebruiksvriendelijke	 manieren	 om	
content	 te	 streamen.	Grotere	marktpartijen	 in	 de	 keten	besteden	dit	 soort,	meer	 technische	 klussen,	
vaak	uit	aan	deze	bedrijven.	Zoals	hierboven	geschetst	liggen	er	grote	mogelijkheden	op	de	markt	voor	
online	 videoservices.	 Dit	 geldt	 evenzeer	 voor	 kleinere	 ondernemers	 die	 met	 specialistische	 kennis	
proberen	te	groeien.	Deze	bedrijven	staan	vaak	in	direct	contact	met	de	eindgebruikers	van	een	dienst,	
maar	leveren	deze	dienst	in	opdracht	van	een	mediapartij.	De	datastromen	van	de	gebruikers	lopen	via	
de	kanalen	van	deze	bedrijven.	
	
Het	belang	van	data	voor	de	media-industrie	kan	in	potentie	op	korte	termijn	door	de	kleinere	partijen	
worden	gekapitaliseerd,	omdat	het	al	een	 ‘key	 rescource’	van	de	huidige	business	 is.	Het	 is	echter	de	
vraag	of	dat	 zo	 vanzelfsprekend	 is.	Voor	het	ontwikkelen	van	een	 solide	bedrijfsstrategie	die	 leidt	 tot	
groei	en	meer	omzet,	 is	onderbouwd	inzicht	nodig	 in	de	keuzes	en	consequenties	die	er	te	maken	zijn	
om	een	speler	te	worden	in	het	veranderende	landschap.	Keuzes	en	consequenties	kunnen	inzichtelijk	
gemaakt	worden	in	de	vorm	van	het	businessmodel.	Op	het	gebied	van	de	potentie	van	data	voor	een	
bedrijf	 is	 het	 nodig	 om	 helder	 te	 maken	 welke	 keuzes	 er	 zijn	 ten	 aanzien	 van	 data	 bij	 digitale	
videodiensten	en	welke	consequenties	die	kunnen	hebben	of	moeten	bewerkstelligen.	Dit	resulteert	in	
de	mogelijkheid	om	Data-Driven	Business	Models	 te	ontwerpen	en	 te	 implementeren	met	belangrijke	
vragen	als:	
• Hoe	kan	ik	mijn	gebruikers	begrijpen?	(verwerking	en	interpretatie	van	data)	
• Hoe	spreek	ik	mijn	gebruikers	direct	aan?	(service	ontwikkeling)	
• Hoe	kan	ik	hier	geld	mee	verdienen?	(experimenteren	met	verschillende	verdienmodellen).	
	

1.2 Aanleiding	van	het	onderzoek	
De	Nederlandse	media-industrie	merkt	elke	dag	hoe	groot	de	impact	is	van	het	voortschrijdende	proces	
van	 digitalisering	 en	 dataficering	 die	 in	 sectie	 1.1	 is	 beschreven.	 De	 transitie	 van	 analoge	 (broadcast)	
naar	 digitale	 (over-the	 top:	 OTT)	 netwerken	 zorgt	 er	 niet	 alleen	 voor	 dat	mensen	 inmiddels	 televisie	
kunnen	 kijken	 op	 ieder	 gewenst	 moment	met	 het	 apparaat	 naar	 keuze,	 het	 maakt	 tevens	 interactie	
mogelijk	met	de	kijker.	Bij	die	interactie	wordt	allerhande	data	over	de	gebruiker	verzameld.	De	kansen	
om	 hiermee	 nieuwe	 diensten	 te	 ontwikkelen	 blijven	 echter	 veelal	 onbenut.	 Vooral	 voor	 interactieve	
mediabedrijven	 ligt	 hier	 een	 kans	 omdat	 het	 hun	 apps	 zijn	 die	 grote	 hoeveelheden	 gebruikersdata	
verzamelen.	 Interactieve	mediabedrijven	hebben	echter	momenteel	moeite	om	de	 gebruikersdata	uit	
hun	apps	 zodanig	 te	analyseren	dat	nieuwe	 inzichten	ontstaan	waarop	bestaande	diensten	 (continue)	
verbeterd	 kunnen	 worden,	 nieuwe	 diensten	 voor	 hun	 klanten	 kunnen	 worden	 ontwikkeld	 én	 zijzelf	
diensten	 kunnen	 gaan	 vermarkten	 vanuit	 een	 zelfstandige	 positie.	De	 terugkerende	 vraag	 is	 dan	ook:	
Hoe	 kunnen	 nieuwe	 inzichten	 uit	 gebruikersdata	 systematisch	 worden	 verzameld,	 geanalyseerd	 en	
gevalideerd,	en	welke	businessmodellen	helpen	om	deze	nieuwe	inzichten	te	borgen	in	de	strategie	van	
de	 organisatie?	 Een	 grote	 vraag	 die	 we	 in	 dit	 deelonderzoek	 zullen	 inperken	 tot	 onderzoek	 naar	
gebruikerservaringen	 bij	 televisieapps	 om	 zo	 inzichten	 te	 verwerven	 over	 gebruik	 op	 basis	 waarvan	
nieuwe	proposities	kunnen	worden	ontwikkeld.	
	

1.3 	Probleemstelling	en	doelstelling	
Het	 voorliggende	 rapport	 doet	 verslag	 van	 onderzoek	 naar	 probleemstelling	 2	 zoals	 geformuleerd	
binnen	het	project	Meer	Profijt	uit	Data	(zie	Bijlage	1):	Welke	gebruikerservaring	hebben	consumenten	
bij	 apps	 voor	 live	 videocontent	 en	 welke	 wensen	 en	 verwachtingen	 hebben	 zij	 over	
verbetering/vernieuwing	 daarvan?	Consumenten	 komen	 in	 aanraking	met	 allerlei	 soorten	 content	 op	
allerlei	 devices	 gedurende	 de	 gehele	 dag.	 Dat	 levert	 een	 geheel	 van	 ervaringen,	 verwachtingen	 en	
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wensen	 op	 die	 ook	 bij	 de	 consumptie	 van	 live	 videocontent	 een	 rol	 kan	 spelen.	 Door	 het	 specifieke	
karakter	van	live	videocontent	is	het	van	belang	te	weten	welke	ervaringen,	verwachtingen	en	wensen	
er	 nu	 precies	 spelen	 voor	 dit	 type	 content.	 Het	 doel	 is	 om	 hier	 middels	 een	 onderzoek	 naar	
kijkerservaring	bij	interactieve	televisieapps	inzicht	in	te	krijgen.		
	

1.4 Onderzoeksvragen		
Om	de	probleemstelling	gestructureerd	te	kunnen	onderzoeken,	zijn	de	volgende	deelonderzoeksvragen	
opgesteld:		
1. Wat	is	het	gebruik	van	televisie	apps?	

a) Welke	type	televisieapps	zijn	er?		
b) Hoe	is	het	mediagebruik	van	deze	televisieapps?	

2. Wat	is	de	gebruikerservaring	van	televisieapps	en	welke	wensen	hebben	gebruikers?	
a) Wat	is	de	gebruikerservaring	van	televisieapps?	
b) Welke	wensen	hebben	gebruikers	over	televisieapps?	

3. Welke	rol	kan	data	delen	spelen	in	televisieapps?	
a) Wanneer	is	een	gebruiker	bereid	data	te	delen?	
b) Welke	data	wil	de	gebruiker	delen?	

	

1.5 	Leeswijzer	
Dit	rapport	is	verder	als	volgt	opgebouwd.	In	hoofdstuk	2	volgt	een	theoretische	onderbouwing	van	de	
drie	onderzoeksvragen.	Allereerst	zal	er	aandacht	worden	besteed	aan	een	typologie	van	televisie	apps	
zodat	 duidelijk	 wordt	 over	 welke	 soort	 apps	 dit	 onderzoek	 uitspraken	 doet.	 Ten	 tweede	 zullen	 de	
belangrijkste	 concepten	 die	 bevraagd	 worden	 in	 het	 gebruikersonderzoek	 toegelicht	 worden,	 zoals	
presence,	interactiviteit,	bruikbaarheid,	cognitive	load,	kwaliteit,	tevredenheid	en	loyaliteit.		Tot	slot	zal	
er	 een	 onderbouwing	 worden	 gegeven	 over	 de	 rol	 van	 data	 delen	 bij	 televisie	 apps.	 In	 hoofdstuk	 3	
worden	 de	 onderzoeksvragen	met	 behulp	 van	 de	 theoretische	 onderbouwing	 omgezet	 in	 te	 toetsen	
hypothesen.	Om	de	onderlinge	samenhang	van	de	hypothesen	te	benadrukken	wordt	een	conceptueel	
model	van	de	gebruikerservaring	gepresenteerd.	In	hoofdstuk	4	volgt	een	verantwoording	van	de	opzet	
van	het	onderzoek	zoals	een	beschrijving	van	de	gebruikte	televisie	apps,	de	vragen	in	de	vragenlijst	en	
de	manier	waarop	de	data	is	vergaard	en	vastgelegd.	Hoofdstuk	5	presenteert	vervolgens	de	resultaten	
van	 het	 onderzoek	 aan	 de	 hand	 van	 de	 drie	 onderzoeksvragen:	 gebruik	 televisie	 apps,	
gebruikerservaringen	van	de	televisie	apps	en	de	rol	van	data	 in	televisie	apps.	 In	hoofdstuk	6	trekken	
we	op	basis	van	de	resultaten	de	conclusies	van	het	onderzoek	en	bediscussiëren	we	deze	conclusies	in	
het	 licht	 van	 het	 doel	 van	 het	 onderzoek	 en	 mogelijk	 vervolgonderzoek.	 In	 de	 bijlagen	 is	 verdere	
aanvullende	informatie	te	vinden	over	het	gepresenteerde	onderzoek,	zoals	het	project	Meer	Profijt	uit	
Data	waar	het	onderzoek	deel	van	was,	resultaten	van	de	diepte-interviews	en	de	gebruikte	vragenlijst.	
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2. Theoretisch	kader		
	

2.1 	Typen	televisieapps	
De	 eerste	 onderzoeksvraag	 naar	 het	 gebruik	 van	 televisie	 apps	 vraagt	 om	 een	 meer	 precieze	
omschrijving	over	welk	soort	apps	we	het	hebben.	Er	zijn	drie	verschillende	soorten	indelingen	te	maken	
op	 het	 gebied	 van	 apps.	 Allereerst	 is	 er	 een	 verschil	 tussen	 downloadbare	 apps	 en	 webbased	 apps.	
Downloadbare	 programma-apps,	 oftewel	 native	 apps,	 is	 software	 die	 op	 een	 telefoon	 of	 tablet	 kan	
worden	geïnstalleerd.	Native	apps	zijn	speciaal	geschreven	voor	een	type	apparaat,	waarbij	onderscheid	
gemaakt	wordt	tussen	iOS	en	Android.	De	webbased	app	bevindt	zich	op	een	server	en	is	toegankelijk	
via	een	internetverbinding.	De	software	is	geschreven	als	webpagina's	in	HTML	en	CSS,	met	interactieve	
onderdelen	 in	 Java.	Dit	betekent	dat	dezelfde	applicatie	 kan	worden	gebruikt	door	alle	apparaten	die	
het	internet	(ongeacht	het	merk	van	de	telefoon)	kunnen	benaderen.	
	
Een	tweede	soort	indeling	is	die	op	basis	van	inhoudelijk	thema	zoals	reizen,	weer,	nieuws;	of	op	basis	
van	meer	algemene	categorieën	zoals:	social	media,	infotainment,	games	et	cetera.		
	
Een	derde	manier	van	indelen	is	die	Videla	Rodríguez	et	al.	(2016)	voorstellen:	
1. Corporate	apps:	dit	zijn	apps	die	de	inhoud	van	verschillende	televisiekanalen	aanbieden.	Ze	hebben	

in	de	app	vaak	een	standaard	structuur	die	bestaat	uit	kanalen,	series,	documentaires	en	films.	Er	is	
vaak	een	mogelijkheid	 tot	bekijken	van	 ‘extra	 content’	 (clips,	 tekstuele	 informatie,	beeldmateriaal	
en	unreleased	scènes,	beste	momenten	etc.).	De	extra	features	zijn	een	manier	om	de	winst	uit	de	
productiekosten	te	halen.	Voorbeelden	van	corporate	televisieapps	zijn	NPO,	Ziggo	of	HorizonGo	en	
Netflix.		

2. Channel	Apps:	dit	zijn	apps	die	alleen	de	inhoud	van	een	bepaald	televisiekanaal	aanbieden:	“apps	
replace	 channels”	 (Netflix	 Long	 Term	 View,	 2013)	 is	 een	 veel	 aangehaalde	 uitspraak	 van	 Reed	
Hastings	 van	 Netflix	 die	 hier	 van	 toepassing	 is.	 Een	 voorbeeld	 hiervan	 is	 bijvoorbeeld	 MTV	 of	
FoxSport	 of	 het	 Amsterdam	 lokale	 AT5.	 Vaak	 bieden	 de	 channel	 apps	 het	 volledige	 programma-
aanbod	 aan	 en	 uitgebreide	 extra	 features,	 zoals	 reacties	 en	 collecties	 van	 foto's	 van	 kijkers	 of	
achtergrondinformatie	over	de	programma’s.		

3. Programma	apps:	deze	bieden	een	app	die	gelinkt	is	aan	een	specifiek	programma.	Deze	apps	zijn	in	
tegenstelling	 tot	 channel	 en	 corporate	 apps	 niet	 altijd	 downloadbare	 apps,	 maar	 ook	 webbased	
pagina’s.	Dat	is	een	strategische	afweging	van	de	producent/app	dienstverlener	om	hierin	een	keuze	
te	maken.		

	
De	 vier	 apps	 die	 in	 dit	 onderzoek	 gebruikt	 zijn	 om	 kijkerservaring	 te	 achterhalen,	 zijn	 te	 typeren	 als	
programma	apps,	met	als	inhoudelijk	thema	quiz	(Nationale	Wetenschapsquiz	2016,	Nationale	2016	test	
en	Bureau	Sport	Quiz	2016)	en	infotainment	(Opgelicht!?).	De	quiz	apps	zijn	webbased	en	de	app	voor	
Opgelicht!?	is	een	downloadbare	app,	beschikbaar	voor	zowel	iOS	als	Android.		
	
We	 zullen	 aan	 de	 hand	 van	 betreffende	 apps	 en	 het	 gemaakte	 onderscheid	 in	 soorten	 apps	 in	 het	
onderzoek	het	mediagebruik	ervan	in	kaart	brengen.	
	

2.2 	Gebruikerservaringen	interactieve	televisieapps	
De	 tweede	onderzoeksvraag	betreft	 de	vraag	wat	de	gebruikerservaring	 is	 van	 televisieapps	en	welke	
wensen	 gebruikers	 hebben?	Voor	 het	meten	 van	 de	 gebruikservaring	 bij	 het	 gebruik	 van	 interactieve	
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televisieapps	 zijn	 een	 aantal	 constructen	 geselecteerd,	 te	 weten:	 presence,	 interactiviteit,	 usability,	
cognitive	load,	kwaliteit,	tevredenheid	en	loyaliteit.	Hierbij	zijn	voornamelijk	drie	bronnen	gebruikt.	
	
In	zijn	proefschrift	heeft	Roth	(2015)	meetschalen	geëvalueerd	en	opgesteld	om	de	aantrekkingskracht	
van	storytelling	beter	te	kunnen	begrijpen.	Hierin	beschrijft	en	analyseert	hij	een	aantal	experimentele	
onderzoeken	die	 zijn	 uitgevoerd	om	onder	 andere	 de	 gebruikerservaring	 en	 interactie	 te	 bestuderen.	
Daarnaast	heeft	Roth	onderzocht	hoe	de	gebruikerservaring	die	uniek	zijn	 in	 storytelling	met	vermaak	
samenhangen.		
	
Daarnaast	 zijn	 de	 constructen	 gebaseerd	 op	 het	 “entertainment	 system”	 framework	 van	 Nakatsu,	
Rauterberg,	Vorderer,	Klimmt	en	Ritterfeld	(2005)	waar	voornamelijk	het	plezier	(“enjoyment”)	van	de	
gebruiker	 kan	worden	 getoetst.	 Vorderer,	 Klimmt	 en	 Ritterfeld	 (2004)	 stellen	 dat	 genot	 het	 hart	 van	
entertainment	is	en	dat	dit	zich	uit	door	de	mate	van	plezier	die	de	gebruiker	ervaart	voor,	tijdens	en	na	
het	 gebruik	 van	media-entertainmentsystemen.	 Interactieve	 televisieapps	 kunnen	 zodanig	 als	 media-
entertainmentsystemen	worden	beschouwd.		
	
De	constructen	kwaliteit,	tevredenheid	en	loyaliteit	die	we	binnen	dit	onderzoek	gebruiken	zijn	afgeleid	
van	de	discussie	gevoerd	in	Van	Vliet	(2012).	Dit	is	een	studie	naar	de	bezoekersbeleving	van	events	met	
specifieke	 aandacht	 voor	 de	 mediaomgeving	 (traditionele	 media,	 sociale	 media	 et	 cetera)	 en	 de	
mogelijkheden	 voor	 de	 professional	 om	 de	 beleving	 van	 bezoekers	 te	 sturen.	 Het	 in	 het	 boek	
gehanteerde	concept	van	 festivalscapes	 is	afgeleid	van	het	concept	Servicescapes	 (Bitner,	1992),	en	 is	
een	beloftevolle	manier	om	naar	de	ervaringen	van	‘scapes’	te	kijken,	dat	wil	zeggen	ruimtes	waarin	de	
bezoeker/consument	zich	bevindt.		
	
2.2.1		 Presence	 	
Presence	kan	gedefinieerd	worden	als	de	mate	waarin	een	 individu	een	virtuele	omgeving	ervaart	 en	
erop	 reageert	 als	 ware	 het	 een	 omgeving	 waarin	 hij	 zich	 lijfelijk	 bevinden	 (Wittmer	 &	 Singer,	 1998;	
Weibel	&	Wissmath,	2011;	Slater	&	Wilbur,	1997;	Cummings	&	Bailenson,	2012).	Het	is	de	illusie	van	een	
niet-gemedieerde	gemedieerde	wereld	(Lombard	&	Ditton,	1997).	Er	wordt	in	de	literatuur	(Lee,	2004)	
een	 onderscheid	 gemaakt	 tussen	 telepresence	 of	 spatial	 presence	 (Weibel	 &	Wissmath	 2011),	 social	
presence	(Tammelin,	1988)	en	ook	nog	‘para-social	presence’	(Kumar	&	Benbassat,	2002).		
	
Telepresence	 (ook	aangeduid	als	 ‘spatial	 presence’	of	 ‘physical	 presence’	 )	wordt	omschreven	als	 een	
gevoel	op	een	locatie	aanwezig	te	zijn,	maar	in	werkelijkheid	daar	niet	aanwezig	te	zijn.	Een	voorbeeld	
van	 telepresence	 is	een	door	 iemand	op	afstand	bestuurde	 industriële	 robot.	Onderzoeker	Mel	 Slater	
(2009)	maakt	nog	een	verder	onderscheid	in	twee	vormen	van	illusie:	'illusie	van	plek'	(place	Illusion)	en	
'illusie	van	waarschijnlijkheid'	(plausibility	Illusion).	De	illusie	van	plek	is	in	hoeverre	de	gebruiker	de	plek	
accepteert	 als	 echt,	 en	 is	 een	 technisch	 aspect	 dat	 te	manipuleren	 valt.	 Hoe	meer	 zintuigen	worden	
gestimuleerd	en	hoe	natuurlijker	de	objecten	bewegen	en	hoe	groter	en	 realistischer	de	 interactie	 is,	
hoe	 groter	 deze	 illusie.	 De	 illusie	 van	 waarschijnlijkheid	 is	 in	 hoeverre	 de	 gebruiker	 gelooft	 dat	 het	
scenario	dat	voor	zijn	ogen	afspeelt	echt	is.	Dit	refereert	aan	het	klassieke	concept	van	‘the	suspension	
of	disbelief’.	
	
Social	presence	(Tammelin,	1988)	wordt	omschreven	als	de	aanwezigheid	die	wordt	ervaren	binnen	een	
sociale	 interactie.	De	 zender	en	ontvanger	bevinden	 zich	echter	op	 verschillende	 fysieke	 locaties.	 Een	
voorbeeld	 van	 social	 presence	 is	 een	 telefoongesprek,	 chat-sessie,	 video-conferencing	 of	 een	 online	
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multiplayer	 computerspel.	 Volgens	 Lee	 (2004)	 is	 social	 presence	 van	 toepassing	 bij	 het	 gebruik	 van	
simulatie	van	technologieën	of	media.		
	
Kumar	&	Benbasat	(2002)	stellen	op	basis	van	het	onderzoek	van	Lombard	&	Ditton	(1997)	een	nieuwe	
vorm	van	presence	samen:	‘para-social	presence’	(PSP),	wat	refereert	aan	de	mate	waarin	een	medium	
een	 gevoel	 van	 begrip,	 verbinding,	 betrokkenheid	 en	 interactie	 weer	 kan	 geven.	 De	 deelnemers,	 het	
medium	en	de	manier	waarop	het	medium	 is	geconfigureerd	hebben	 invloed	op	de	manier	van	para-
sociale	presence.		
	
Lee	(2004)	beschrijft	drie	soorten	presence:	 (1).	Social	presence:	“the	 illusion	of	being	together	with	a	
mediated	person”,	(2)	Self-presence:	“the	illusion	of	the	self-identity	being	inside	a	mediated	world”	en	
(3)	 Spatial	 presence:	 “the	 illusion	 of	 being	 physically	 present	 in	 a	 mediated	 space”.	 Deze	 drie	 lijken	
samen	 te	 vallen	met	 de	 beschreven	 vormen	 van	 social	 presence,	 para-social	 presence	 respectievelijk	
telepresence/spatial	presence.	
	
Roth	(2015)	volgt	de	analyse	van	Lee	(2004)	en	gebruikt	de	vragenlijst	van	Vorderer	et	al.	(2004)	om	tot	
operationalisaties	te	komen	van	de	verschillende	onderdelen	van	het	presence	concept.	We	zullen	in	dit	
onderzoek	 2	 items	 gebruiken	 uit	 deze	 vragenlijst	 die	 de	 spatial	 presence	 bevragen	 omdat	 we	
verwachten	 dat	 die	 vorm	 van	 presence	 vooral	 een	 rol	 zal	 spelen	 bij	 de	 onderzochte	 programma’s	
middels	een	second	screen	(zie	4.5).	
	
2.2.2	 Interactiviteit	
Volgens	 Roth	 (2015)	 zijn	 interactieve	 ervaringen	 een	 essentieel	 onderdeel	 van	 interactieve	 media.	
Interactieve	ervaringen	bestaan	volgens	hem	uit	drie	componenten:	
1. Flow:	dit	betreft	de	optimale	ervaring	tussen	gepresenteerde	uitdaging	en	de	vaardigheden	van	de	

gebruiker,	 het	 verschil	 tussen	 uitdaging	 en	 vaardigheden	 mag	 niet	 te	 groot	 zijn	 doordat	 dan	
frustratie	ontstaat	en	mag	ook	niet	te	klein	zijn	want	dan	ontstaat	verveling.	Het	principe	van	flow	is	
in	vele	vormen	van	interactieve	media,	zoals	websites	en	games,	vastgesteld.	

2. Autonomy:	dit	verwijst	naar	de	intrinsieke	motivatie	om	ons	vrij	te	voelen	en	te	doen	wat	we	willen.	
Dit	is	bij	interactieve	media	veelal	al	het	geval	doordat	het	een	vrije	keuze	is	om	tijd	te	besteden	aan	
interactieve	media	zoals	websites,	videogames	en	 interactieve	 televisie	programma’s.	Belangrijk	 is	
ook	hier	een	balans	te	vinden	tussen	gegeven	vrijheid	en	de	(cognitieve)	arbeid	die	het	vraagt	om	
zelf	steeds	te	kiezen	en	de	mogelijke	frustratie	die	daaruit	voort	kan	komen	omdat	bijvoorbeeld	niet	
altijd	de	consequenties	van	de	te	maken	keuzes	duidelijk	zijn,	zeker	niet	in	interactieve	verhalen.	

3. Effectance:	dit	is	de	vaststelling	dat	er	feedback	is	op	de	keuzes	die	men	maakt	en	dat	dit	de	media-
uiting	(game,	quiz,	website,	etc.)	direct	beïnvloedt.	Hierbij	is	ook	sprake	van	een	balans,	immers	te	
veel	 effectance	 waarbij	 de	 gebruiker	 de	 media-uiting	 totaal	 controleert	 zal	 nieuwsgierigheid	 en	
spanning	te	niet	doen.	De	afwezigheid	van	effectance	is	trouwens	niet	per	definitie	slecht,	een	boek	
of	film	volgen	we	zonder	in	te	grijpen	en	kan	zeker	ook	‘enjoyable’	zijn.	Echter	zodra	sprake	is	van	
enige	interactiviteit	in	het	medium	zal	effectance	een	rol	spelen.	

	
In	dit	onderzoek	 is	belangrijk	dat	de	kijkers	ervaren	dat	 ze	er	 voor	kunnen	kiezen	om	mee	 te	kunnen	
doen	met	het	programma	en	dat	er	de	ervaring	 is	dat	men	invloed	heeft	op	wat	er	 in	het	programma	
gebeurt.	 Deze	 aspecten	 kunnen	 gezien	 worden	 als	 operationalisatie	 van	 autonomy	 respectievelijk	
effectance	(zie	verder	4.5).	
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2.2.3	 Bruikbaarheid	
‘The	 International	 Organization	 for	 Standardization’	 definieert	 bruikbaarheid	 als	 een	 construct	
bestaande	uit	drie	dimensies:	effectiviteit,	efficiëntie	en	tevredenheid	(ISO	9241-11,	1998):	

• Effectiviteit	 is	gedefinieerd	 (ISO)	als	“the	accuracy	and	completeness	with	which	users	achieve	
specified	 goals”.	 Voor	 interactieve	 televisieapps	 zou	 dat	 kunnen	 betekenen	 dat	 de	 gebruiker	
zijn/haar	 doelen	 kan	 bereiken.	 Het	 doel	 kan	 onderverdeeld	 worden	 in	 1)	 de	 functionaliteit,	
bijvoorbeeld	 het	 doel	 extra	 informatie	 te	 ontvangen,	 of	 2)	 in	 de	 besturing	 van	 het	 systeem,	
bijvoorbeeld	het	makkelijk	kunnen	swipen	in	plaats	van	typen.		

• Efficiëntie	 richt	 zich	 op	 “the	 relation	 between	 the	 expended	 resources	 (e.g.	 cognitive	 effort,	
time)	 and	 the	effectiveness	of	 the	 interaction.”	Voor	 een	 goede	gebruikerservaring	 is	 het	 van	
belang	 dat	 de	 cognitive	 load	 niet	 te	 belastend	 is	 en	 het	 leerniveau	 goed	 aansluit	 op	 de	
gebruiker.	

• Tevredenheid	 verwijst	 naar	 “the	 user’s	 positive	 attitudes	 towards	 the	 use	 of	 the	 product	 and	
freedom	from	discomfort.”	Tevredenheid	is	hierdoor	sterk	verbonden	met	de	mate	van	plezier	
en	zijn/haar	verwachtingen.		

In	 deze	 definitie	 zitten	 echter	 meerdere	 andere	 constructen	 ‘verborgen’,	 zoals	 cognitive	 load	 en	
tevredenheid,	waardoor	 deze	 definitie	 lastig	 is	 om	 te	 operationaliseren	 naar	 concrete	 vraagstellingen	
aan	gebruikers	die	 sec	over	bruikbaarheid	gaan.	Alleen	het	aspect	 van	effectiviteit	biedt	hiervoor	een	
aanknopingspunt.	
	
Zo	ziet	Roth	(2015)	de	bruikbaarheid	van	een	systeem	als	verwijzend	naar	het	ontwerp	van	de	interface	
van	een	bepaalde	 toepassing.	 Iedere	gebruiker	wil	 een	plezierige	ervaring	hebben	bij	 het	 gebruik	 van	
media.	Dit	 is	 echter	 sterk	 afhankelijk	 van	het	 type	medium	en	de	 context	waarin	het	 gebruikt	wordt.	
Volgens	 Brooke,	 die	 door	 Roth	wordt	 aangehaald,	 is	 bruikbaarheid	 specifiek	 bepalend	 voor	 elk	 eigen	
systeem.	Een	bepaalde	techniek	die	 is	getoond	kan	goed	werken	bij	het	ene	systeem,	maar	geldt	niet	
voor	een	ander	systeem.	In	ieder	geval	lijkt	het	zinvol	onderscheid	te	maken	tussen	de	ervaringen	met	
de	hardware	(bijvoorbeeld	desktop	versus	VR)	en	de	software	interface	(bv.	typen	of	input	via	spraak).		
	
Roth	maakt	in	zijn	onderzoek	naar	interactieve	storytelling	gebruik	van	de	System	Usability	Scale	(SUS)	
die	 is	 ontwikkeld	 door	 Brooke.	 Het	 SUS	 wordt	 op	 grote	 schaal	 toegepast	 in	 de	 beoordeling	 van	 de	
bruikbaarheid	 van	 systemen	 (Lewis	 &	 Sauro,	 2009).	 Het	 SUS	 bestaat	 uit	 tien	 stellingen3,	 met	 vijf	
positieve	en	 vijf	 negatieve	 items	en	 kunnen	worden	gescoord	op	een	5-punts	 Likert	 schaal,	 variërend	
van	‘sterk	oneens’	tot	 ‘helemaal	mee	eens’.	Voor	de	vragenlijst	over	 interactieve	televisieapps	zijn	om	
praktische	redenen	enkel	twee	vragen	uit	de	stellingen	geselecteerd	en	voor	dit	onderzoek	toegepast.	
Hiervoor	is	1	positieve	en	1	negatieve	stelling	gebruikt.	De	stellingen	zijn	in	de	vertaling	toegespitst	naar	
de	enquête	voor	de	interactieve	televisieapps.	Bijvoorbeeld	“I	found	the	system	unnecessarily	complex”	
is	gebruikt	om	te	achterhalen	of	de	app	verwarrend	werkt	(zie	verder	4.5).		
	
2.2.4	 Cognitive	Load	
Een	 taak	die	uitgevoerd	wordt	waarbij	 informatie	verwerkt	moet	worden,	 zoals	een	 rekenopdracht	of	
het	 formuleren	 van	 een	 argument,	 vergt	 een	 bepaalde	 cognitieve	 inspanning.	 De	 ‘zwaarte’	 van	 deze	
inspanning	wordt	aangeduid	met	‘cognitive	load’.	Dit	heeft	niet	alleen	met	de	moeilijkheid	van	de	taak	
te	maken	maar	ook	hoe	de	taak	wordt	aangeboden.	Een	taak	die	alleen	middels	tekst	op	papier	wordt	
overgebracht	heeft	een	lagere	cognitive	load,	ongeacht	de	inhoud,	dan	wanneer	die	taak	naast	tekst	ook	

																																																													
3	De	statements	in	het	artikel	van	Brooke	zijn	te	lezen	op:	https://hell.meiert.org/core/pdf/sus.pdf	
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beeld,	geluid	en	 interactie	bevat.	Oftewel	meerdere	modaliteiten	verhogen	de	cognitive	 load.	Volgens	
de	Visual	Dominance	Theory,	heeft	de	visuele	modaliteit	de	overhand	in	de	cognitieve	verwerking	van	
informatie	ten	aanzien	van	de	auditieve	modaliteit	(Chan	&	Chan,	2006).	Volgens	de	bevindingen	zou	de	
afleidende	werking	 van	multitasking	 tot	minder	 aandacht	 zorgen	 voor	de	 auditieve	 informatie	 van	de	
audiovisuele	 modaliteit	 van	 televisie.	 Second	 screen	 applicaties	 zouden	 dus	 minder	 goed	 verwerkt	
kunnen	 worden	 bij	 mediamultitasking,	 doordat	 er	 minder	 capaciteit	 kan	 worden	 besteed	 aan	 de	
auditieve	component.	Hier	heeft	het	concept	van	cognitive	load	ook	een	duidelijke	relatie	met	aandacht.	
Daarnaast	 heeft	 de	 manier	 waarop	 de	 taak	 c.q.	 informatie	 wordt	 gepresenteerd	 ook	 invloed	 op	 de	
cognitive	load.	Zo	geeft	het	kleine	scherm	van	een	smartphone,	in	vergelijking	met	een	scherm	bij	een	
laptop	of	desktop	computer,	minder	overzicht	van	de	inhoud.	
	
De	Cognitieve	Load	Theory	(CLT)	onderzoekt	hoe	onze	geheugenfuncties	worden	belast	tijdens	het	leren	
of	uitvoeren	van	(leer)activiteiten	(Sweller,	Ayres	&	Kalyuga	2011).	Het	meten	van	cognitieve	load	is	niet	
makkelijk,	aangezien	er	geen	instrument	lijkt	te	zijn	dat	in	staat	is	om	de	verschillende	soorten	ladingen	
individueel	 te	 meten.	 Maar	 er	 kan	 wel	 naar	 drie	 soorten	 metingen	 binnen	 cognitive	 load	 gekeken	
worden:	 subjectieve	 metingen,	 taak-	 en	 prestatie	 gebaseerde	 metingen	 en	 fysiologische	 metingen	
(Sweller	et	al.,	1998).		
	

1. Subjectieve	 meettechnieken	 verwijzen	 naar	 de	 ervaring	 van	 mentale	 inspanning	 van	 de	
deelnemers.	De	subjectieve	meetschaal	van	Paas	(1992)	is	de	bekendste,	daarin	worden	vragen	
gesteld	op	een	9-puntsschaal	over	de	persoonlijke	ervaringen	van	cognitieve	belasting.		
	

2. Taak-	en	prestatie	gebaseerde	technieken	richten	zich	op	prestaties	op	meerdere	leertaken	(een	
tweeledige	 taak).	 Bijvoorbeeld	 Brunken,	 Plass	 &	 Leutner	 (2003)	 hebben	 hier	 onderzoek	 naar	
gedaan	 door	 het	 meten	 van	 de	 reactietijd	 in	 een	 multimedia-omgeving.	 Ze	 vroegen	 hierbij	
deelnemers	 hardop	 te	 rapporteren	 hoe	 gebruik	 werd	 gemaakt	 van	 de	 dubbele	 taak.	 Als	 de	
deelnemer	langer	stiltes	liet	vallen,	zou	de	cognitieve	load	zwaarder	zijn.		

	
3. Bij	 fysiologische	 technieken	 worden	 mentale	 inspanningen	 gemeten,	 door	 bijvoorbeeld	 het	

meten	van	hartslag	of	hersenactiviteit.	Ondanks	dat	ze	inzicht	geven	over	de	hersenactiviteiten,	
zijn	 het	 heftige	 apparaten	 waar	 deelnemers	 zich	 vaak	 oncomfortabel	 bij	 voelen.	 Met	 eye-
tracking	kan	cognitieve	belasting	ook	gemeten	worden.	Parameters,	 zoals	de	 toename	van	de	
pupil	dilatatie	en	de	afname	van	de	duur	van	 fixatie	kunnen	worden	gerelateerd	aan	mentale	
inspanning	(Holmqvist	et	al.,	2010).		

	
Binnen	 dit	 onderzoek	 hebben	we	 geen	 aandacht	 gegeven	 aan	 fysiologische	 technieken.	Op	 basis	 van	
literatuur	zijn	een	tweetal	taak-	en	prestatie	gebaseerde	vragen	opgesteld	(zie	verder	4.5).	
	
2.2.5	 Kwaliteit4	
Het	 begrip	 kwaliteit	 is	 onderhevig	 aan	 veel	 discussie	 en	 verwarring	 in	 de	 literatuur,	 niet	 in	 de	 laatste	
plaats	 ook	 door	 de	 vraag	 naar	 de	 relatie	 van	 kwaliteit	 met	 tevredenheid.	 Zo	 definieert	 de	 American	
Society	for	Quality	Control	kwaliteit	in	termen	van	tevredenheid	(satisfaction):	“The	totality	of	features	
and	characteristics	of	a	product	or	service	that	bear	on	its	ability	to	satisfy	customer	needs.”	(Ralston	et	
al.,	 2007,	 p.	 25).	 Een	 vaak	 aangehaald	 verklaringsmechanisme	 voor	 kwaliteit	 (‘expectancy-
disconfirmation’)	heeft	ook	een	prominente	plek	in	de	verklaring	van	tevredenheid	(Lee	&	Beeler,	2009).		
																																																													
4	Deze	sectie	is	en	de	volgende	twee	secties	over	tevredenheid	en	loyaliteit	zijn	grotendeels	gebaseerd	op	de	analyses	van	deze	
concepten	in	Van	Vliet	(2012).	
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Na	een	uitvoerige	analyse	van	de	literatuur	komen	Baker	&	Crompton	(2000)	tot	de	volgende	definitie	
van	 kwaliteit:	 “Quality	 of	 performance	 (…)	 refers	 to	 the	 attributes	 of	 a	 service	 which	 are	 primarily	
controlled	 by	 a	 supplier.”	 (p.	 787).	 Kwaliteit	 is	 de	 evaluatie	 door	 de	 consument	 van	 de	 aangeboden	
dienst.	Die	dienst	bestaat	uit	verschillende	onderdelen	 (attributes)	die	gemanipuleerd	kunnen	worden	
door	de	dienstverlener.	De	onderdelen	die	de	dienstverlener	van	een	app	kan	manipuleren	zijn	zaken	als	
gemak	in	gebruik,	toegankelijkheid,	beschikbaarheid,	innovatief,	esthetiek	et	cetera.	Die	dienstverlener	
kan	hierbij	nog	zo	zijn	best	doen,	het	uiteindelijke	oordeel	van	kwaliteit	is	aan	de	consument.		
	
Een	verdere	verheldering	van	het	concept	kwaliteit	vereist	nog	twee	opmerkingen.	Ten	eerste	kiezen	we	
er	niet	voor	kwaliteit	te	interpreteren	als	een	evaluatie	op	basis	van	verwachtingen	(expectations).	Het	
inhoudelijke	argument	hiervoor	is	dat	bezoekers	niet	altijd	verwachtingen	hebben	over	onderdelen	van	
een	dienst	en	toch	iets	zinnigs	kunnen	zeggen	over	de	kwaliteit.	Het	methodische	argument	is	dat	uit	de	
studie	 van	 Crompton	 &	 Love	 (1995)	 blijkt	 dat	 de	 voorspellende	 kracht	 van	 kwaliteit	 als	 het	 verschil	
tussen	 verwachte	 en	 waargenomen	 kwaliteit	 slechter	 is	 dan	 sec	 het	 meten	 van	 de	 waargenomen	
kwaliteit.	Ten	tweede	kiezen	we	voor	het	standpunt	dat	kwaliteit	in	principe	zowel	gemeten	kan	worden	
op	 het	 niveau	 van	 de	 onderdelen	 (attributes)	 van	 de	 dienst	 als	 op	 een	 overkoepelend	 niveau,	 een	
algemeen	 kwaliteitsniveau.	 We	 baseren	 dit	 op	 de	 studie	 van	 Cole,	 Crompton	 &	 Willson	 (2002)	 die	
aantonen	dat	het	maken	van	een	dergelijk	onderscheid	zinvol	is	en	aantoonbaar.	
	
2.2.6	 Tevredenheid	
Mede	op	basis	van	vele	empirische	studies	 is	er	de	 laatste	decennia	steeds	meer	steun	gekomen	voor	
het	onderscheiden	van	de	concepten	kwaliteit	en	tevredenheid.	Een	ontwikkeling	die	onder	meer	is	af	te	
lezen	aan	de	breed	gedragen	stelling:	‘kwaliteit	leidt	tot	tevredenheid’.	Vraag	is	wel	waarin	kwaliteit	en	
tevredenheid	verschillen.	Een	vaak	aangedragen	onderscheid	is	dat	tevredenheid	van	affectieve	aard	is	
en	 dat	 kwaliteit	 van	 cognitieve	 aard	 is.	 Tevredenheid	wordt	 door	 diverse	 onderzoekers	 getypeerd	 als	
een	“emotional	response”	(Lee,	Petrick	&	Crompton,	2007;	Lee	&	Beeler,	2009),	een	“emotional	state	of	
mind”	 (Baker	&	Crompton,	2000,	p.	787)	of	een	“emotional	 state”,	 zijnde	een	“affective	psychological	
outcome	of	 visitors’	 experience”	 (Yoon,	 Lee	&	 Lee,	 2010,	 p.	 336).	Wat	 de	 aard	 is	 van	die	 emotionele	
response	 of	 toestand	 blijft	 in	 het	 midden.	We	 volgen	 deze	 typering	 hier	 niet:	 in	 het	 proces	 van	 het	
evalueren	van	een	situatie	zijn	cognitieve	en	affectieve	aspecten	dermate	met	elkaar	verweven	dat	het	
onvoldoende	helderheid	geeft	deze	aspecten	als	basis	 te	gebruiken	voor	het	onderscheiden	van	 twee	
verschillende	 concepten	 (Van	 Vliet,	 2012).	 Daarnaast	 staat	 een	 typering	 van	 tevredenheid	 als	 een	
emotionele	reactie	ook	op	gespannen	voet	met	de	verschillende	verklaringsmodellen	die	geopperd	zijn	
voor	 tevredenheid.	Deze	kenmerken	zich	 toch	vooral	door	een	bepaalde	 rationaliteit,	of	op	 zijn	minst	
cognitieve	 ‘arbeid’	 	 (Westbrook	&	Reilly,	 1983;	Cole,	 Crompton	&	Willson,	 2002;	 Yoon	&	Uysal,	 2005;	
Getz,	2007).	
	
Maar	waarin	verschillen	kwaliteit	en	tevredenheid	dan	wel?	Om	kwaliteit	en	tevredenheid	van	elkaar	te	
onderscheiden	wordt	er	wel	 gesproken	over	 kwaliteit	 als	de	ervaren	output	 van	de	dienstverlener	en	
tevredenheid	 als	 de	 outcome	 van	 de	 ervaringen	 van	 de	 bezoekers	 (Crompton	&	 Love,	 1995;	 Baker	&	
Crompton,	 2000).	 Dit	 onderscheid	 kan	 op	 twee	 manieren	 verduidelijkt	 worden.	 Ten	 eerste	 kan	 een	
kwaliteitsoordeel	 gevormd	worden	 over	 een	 product	 of	 dienst	 zonder	 dat	 daar	 direct	 contact	mee	 is	
geweest.	 De	 ervaringen	 van	 anderen	 en	 bijvoorbeeld	 promotiemateriaal	 kunnen	 al	 leiden	 tot	 een	
kwaliteitsinschatting.	Deze	‘plaatsvervangende’	(vicariously)	evaluatie	 is	niet	mogelijk	bij	tevredenheid.	
Tevredenheid	 kan	 alleen	 ontstaan	 door	 direct	 contact	 met	 het	 product	 of	 de	 dienst.	 Met	 andere	
woorden,	tevredenheid	is	‘experiental	in	nature’	(Crompton	&	Love,	1995).	Ten	tweede	is	tevredenheid	
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niet	 alleen	 afhankelijk	 van	 de	 onderdelen	 van	 het	 product	 of	 de	 dienst,	 er	 kunnen	 allerlei	 ‘externe’	
invloeden	zijn	die	de	 tevredenheid	beïnvloeden:	van	het	weer	en	de	stemming	van	de	consument	 tot	
toevallige	sociale	interacties	(Crompton	&	Love,	1995;	Lee,	Petrick	&	Crompton,	2007).	
	
We	kunnen	nu	het	concept	tevredenheid	als	volgt	beschrijven:	tevredenheid	 is	een	oordeel	als	gevolg	
van	de	eigen	interactie	van	een	gebruiker	met	een	specifiek	product	of	dienst.	We	sluiten	hiermee	aan	
bij	 de	 conceptualisering	 van	 Crompton	 &	 Love	 (1995),	 inclusief	 de	 stelling	 dat	 tevredenheid	 zowel	
emotionele	en	cognitieve	elementen	bevat,	en	ook	bij	Bourdeau,	De	Coster	&	Paradis	(2001)	wanneer	zij	
stellen:	“Considering	satisfaction	as	a	post-consumption	attitude	enables	us	to	take	account	of	the	dual	
(cognitive/affective)	nature	of	the	process	of	developing	satisfaction.”	(p.	43).	Tot	slot	hanteren	we	ook	
voor	tevredenheid	het	uitgangspunt	dat	het	zowel	op	een	algemeen	niveau	kan	worden	bevraagd	als	op	
specifieke	onderdelen,	wederom	met	verwijzing	naar	de	 studie	van	Cole,	Crompton	&	Willson	 (2002).	
Hiermee	zetten	we	ons	af	tegen	de	opvatting	dat	tevredenheid	uitsluitend	verwijst	naar	een	holistische	
ervaring	en	zich	daarin	onderscheid	van	kwaliteit.	
	
Het	concept	tevredenheid	voor	televisieapps	kan	nu	als	volgt	beschreven	worden:	tevredenheid	is	een	
oordeel	 als	 gevolg	 van	de	 interactie	 van	een	gebruiker	met	de	 fysieke	 (in	 geval	 van	 televisieapps	ook	
virtuele)	 en	 sociale	 omgeving.	 In	 het	 geval	 van	 televisieapps	 is	 het	 voor	 de	 gebruiker	 onmogelijk	 een	
oordeel	gevormd	aangaande	tevredenheid	te	hebben,	zonder	dat	daar	direct	contact	mee	is	geweest.		
	
2.2.7	 Loyaliteit	
Loyaliteit	 is	te	zien	als	de	mate	van	trouw	van	een	consument	of	gebruiker	aan	een	product	(merk)	of	
een	dienst	(provider).	Dit	heeft	twee	componenten:	een	gedragscomponent	en	een	attitudecomponent.	
De	gedragscomponent	uit	zich	doordat	consumenten	die	loyaal	zijn	in	hun	gedrag	minder	aandacht	aan	
producten	 of	 diensten	 van	 concurrenten	 zullen	 besteden	 en	 bereid	 zijn	 een	 hoger	 bedrag	 te	 betalen	
voor	hun	eigen	product	of	dienst.	Een	goed	voorbeeld	is	de	‘strijd’	tussen	Apple-	en	Android-gebruikers.	
Als	men	eenmaal	heeft	gekozen	Apple	te	gebruiken	zal	men	vaak	meer	apparaten	van	hetzelfde	merk	
aanschaffen.	 De	 attitudecomponent	 bestaat	 uit	 een	 positieve	 houding	 tegenover	 het	 product	 en/of	
dienst,	 wat	 zich	 uit	 in	 positieve	 aanbevelingen	 naar	 anderen	 toe,	 zoals	 positieve	 mond-tot-
mondreclame,	 dat	 tot	 een	 vergroting	 van	de	 reputatie	 van	het	merk	 kan	 leiden.	 Bovendien	 tolereren	
loyale	 consumenten	 meer	 ontevredenheid	 over	 een	 product	 of	 dienst	 (Pritchard	 &	 Howard,	 1997;	
Grappia	&	Montanarib,	2011).	
	
De	 opvatting	 dat	 loyaliteit	 uit	 zowel	 een	 gedragscomponent	 als	 een	 attitudecomponent	 bestaat,	 is	
inmiddels	 een	 breed	 aanvaard	 uitgangspunt.	 Met	 deze	 twee	 componenten	 wordt	 het	 mogelijk	 een	
typologie	van	 loyaliteit	 te	maken	door	beide	componenten	met	elkaar	te	kruisen.	Pritchard	&	Howard	
(1997)	vinden	in	hun	studie	ondersteuning	voor	vier	typen	van	loyaliteit.	
1) De	 echte	 ‘true’	 loyale	 gebruiker	 scoort	 zowel	 hoog	 op	 de	 gedragscomponent	 als	 op	 de	

attitudecomponent:	zij	hebben	een	sterke	verbondenheid	met	het	product/	dienst	en	vertonen	ook	
herhaalgedrag.		

2) De	 ‘spurious’	 loyale	 gebruiker	 vertoont	 herhaalaankopen	 of	 -gebruik	 maar	 heeft	 geen	
verbondenheid	 met	 de	 dienst	 of	 het	 product.	 Dit	 type	 gebruiker	 zal	 waarschijnlijk	 snel	 van	
dienstenaanbieder	 wisselen	 zodra	 er	 een	 beter	 alternatief	 voorhanden	 is.	 Deze	 groep	 is	
prijsgevoelig,	maar	de	kwaliteit	en	het	programma-aanbod	spelen	ook	een	rol	 in	het	wisselen	van	
aanbieder	(Prentice	&	Andersen,	2003).		
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3) De	‘latent’	loyale	gebruiker	heeft	juist	wel	een	sterke	verbondenheid	met	de	dienst	maar	maakt	er	
weinig	 gebruik	 van.	 Oorzaken	 hiervan	 kunnen	 zijn:	 te	 duur	 om	 er	 veel	 gebruik	 van	 te	 maken	 of	
slechte	bereikbaarheid.		

4) Tot	 slot	 heeft	 de	 ‘low’	 loyale	 gebruiker	 weinig	 connectie	 met	 de	 dienst	 en	 zal	 ook	 niet	 veel	
herhaalbezoeken	plegen.	

	
Om	loyaliteit	te	meten	zullen	vragen	worden	gebaseerd	op	de	gedragscomponent,	hoe	vaak	men	weer	
de	app	gaat	gebruiken,	en	op	de	attitudecomponent	waarin	gemeten	wordt	 in	hoeverre	de	gebruiker	
positieve	aanbevelingen	naar	anderen	toe	doet	(zie	verder	4.5).	
	

2.3 Data	delen	
De	 derde	 onderzoeksvraag	 betreft	 de	 vraag	 naar	welke	 rol	 data	 kan	 spelen	 in	 televisie	 apps,	 en	 dan	
specifiek	de	vragen	wanneer	een	gebruiker	bereid	is	om	data	te	delen	en	welke	data	de	gebruiker	dan	
wil	delen.	
	
Volgens	 het	 DDMA	 privacy	 onderzoek	 (2016)	 zijn	 Nederlanders	 voor	 een	 goede	 deal	 of	 korting	 zeer	
bereid	 actie	 te	 ondernemen.	 Zo	 zouden	4	 op	de	 10	Nederlanders	 hun	 e-mailadres	 verstrekken	 in	 ruil	
voor	exclusieve	aanbiedingen	van	een	favoriet	merk.	De	consument	vindt	dus	dat	hij	in	bepaalde	mate	
zijn	data	moet	kunnen	gebruiken	voor	voordeel	op	welke	manier	dan	ook.	Op	de	vraag	of	de	consument	
zijn	 gegevens	 daadwerkelijk	 ziet	 als	 ruilmiddel	 om	 in	 te	 zetten	 voor	 een	 betere	 deal,	 antwoordt	 iets	
minder	dan	30%	bevestigend.	Driekwart	van	de	consumenten	staat	welwillend	tegenover	het	delen	van	
data,	mits	 zij	 hierover	 controle	 kunnen	 uitoefenen	 en	 het	 duidelijk	 is	 waarvoor	 zij	 dit	 moeten	 doen.	
Tegelijkertijd	 lijkt	een	deel	van	de	consumenten	ook	het	gevoel	 te	hebben	dat	het	hen	ontbreekt	aan	
mogelijkheden	om	deze	controle	daadwerkelijk	uit	te	oefenen.	Het	is	op	zijn	zachtst	gezegd	opmerkelijk	
dat	één	op	de	twee	Nederlanders	online	wil	kopen	zonder	gegevens	te	verstrekken.	Een	pakketje	moet	
immers	 opgestuurd	 en	 betaald	 worden.	 Het	 illustreert	 een	 probleem,	 namelijk	 dat	 een	 deel	 van	 de	
Nederlandse	burgers	bepaalde	digitale	vaardigheden	of	basiskennis	van	de	digitale	economie	blijkbaar	
mist.	
	
Wat	in	maatschappelijke	discussies	vaak	naar	voren	komt,	is	het	argument	dat	de	consument	zich	in	zijn	
interacties	 met	 organisaties	 niet	 of	 moeilijk	 kan	 onttrekken	 aan	 dataverzameling.	 Dit	 geldt	 dan	 met	
name	 voor	 gratis	 redactionele	 content	 op	 internet,	 of	 het	 gebruik	 van	 social	 media,	 e-mail	 en	
clouddiensten.	Vaak	wordt	gezegd	dat	deze	partijen	een	betaalde	variant	zouden	moeten	introduceren	
naast	hun	 ‘gratis’	 dienst.	Hier	betaalt	de	 consument	een	bedrag,	maar	hoeft	hij	 in	 ruil	 daarvoor	geen	
gegevens	te	verstrekken	en/	of	wordt	hij	niet	getrackt.	De	consumenten	die	deelnemen	in	dit	onderzoek	
zijn	 echter	 niet	 bereid	 om	 te	 betalen	 voor	 diensten	 als	 dit	 betekent	 dat	 hun	 gegevens	 niet	 worden	
gebruikt	 voor	 commerciële	 doeleinden.	 Van	 de	 9%	 respondenten	 die	 bereid	 zijn	 te	 betalen,	 wordt	
betalen	naar	gebruik	of	het	betalen	van	een	bedrag	lager	dan	€1,-	per	maand	het	vaakst	als	gewenste	
optie	genoemd.	Het	snelle	financiële	voordeel	dat	de	‘gratis’	producten	of	diensten	geven,	wordt	over	
het	algemeen	als	aantrekkelijker	beschouwd	(DDMA,	2016).	
	
Het	 groeiende	 bewustzijn	 over	 dataverzameling	 lijkt	 zich	 te	 vertalen	 in	 een	 ontwikkeling	 waar	 de	
consument	 steeds	 vaker	 een	 bewuste	 afweging	 zal	 maken	 over	 het	 delen	 van	 zijn	 gegevens	 met	
organisaties,	op	social	media	of	via	andere	media.	Hier	speelt	ook	de	privacy	paradox	een	rol.	De	privacy	
paradox	 kan	 worden	 omschreven	 als	 een	 verschijnsel	 waarbij	 een	 individu	 stelt	 bezorgd	 te	 zijn	 over	
diens	 privacy,	 terwijl	 hij/zij	 zich	 op	 een	 tegenstrijdige	 manier	 gedraagt	 (Pavlou,	 2011).	
Onderzoeksinstituut	TNO	(2015)	spreekt	in	haar	onderzoek	naar	privacybeleving	op	het	internet	van	een	
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‘privacy	 paradox’:	 “mensen	 zeggen	 privacy	 belangrijk	 te	 vinden,	 maar	 handelen	 er	 niet	 naar.	 Wel	 is	
gebleken	 dat	 in	 veel	 gevallen	 een	 afgewogen	 keuze	 wordt	 gemaakt	 over	 het	 delen	 van	
persoonsgegevens:	 de	 context	 waarin	 gegevens	 worden	 gedeeld	 en	 wat	 daar	 tegenover	 staat	 is	 van	
belang	bij	de	keuze”	(p.5).	
	
Aan	de	ene	kant	geven	individuen	aan	bezorgd	te	zijn	over	hun	privacy	(Acquisti	&	Gross,	2006;	Reynolds	
et	 al.,	 2011;	 Teltzrow	 &	 Kobsa,	 2004),	 maar	 vaak	 handelen	 ze	 hier	 niet	 naar	 en	 delen	 vrijwillig	
persoonlijke	 informatie	 met	 derden	 (Acquisti	 &	 Grossklags,	 2005;	 Norberg,	 Horne	 &	 Horne,	 2007;	
Spiekermann	&	Grossklags	&	Berendt,	 2001).	Hoe	 is	deze	 interessante	paradox	 te	 verklaren?	Dit	 is	 te	
verklaren	 wanneer	 privacy	 wordt	 bekeken	 vanuit	 een	 economisch	 perspectief,	 ofwel	 vanuit	 het	
perspectief	 van	 de	 privacy	 calculus.	 Het	 concept	 van	 de	 privacy	 calculus	 beschrijft	 de	 keuze	 voor	 het	
weggeven	 van	 privacy	 als	 een	 economische	 afweging	waarbij	 er	 een	 keuze	wordt	 gemaakt	 tussen	 de	
voor-	 en	 nadelen	 voor	 de	 privacy.	 Een	 individu	maakt	 een	 kosten-batenanalyse	 en	 overweegt	 welke	
gevolgen	 het	 weggeven	 van	 privacy	 kan	 betekenen	 voor	 de	 toekomst	 (Laufer	 &	 Wolfe,	 1977).	
Voorbeelden	uit	 de	praktijk	 laten	 zien	dat	 consumenten	 vaker	 hun	privacy	weggeven	 in	 ruil	 voor	 iets	
waar	 ze	 direct	 voordeel	 uit	 kunnen	 krijgen.	 Individuen	 hechten	 veel	waarde	 aan	 privacy	 en	 zijn	 altijd	
bezorgd	 over	 hetgeen	wat	 anderen	 van	 ze	 weten	 (Schwartz,	 1968).	 Uit	 verschillende	 onderzoeken	 is	
gebleken	dat	deze	bezorgdheid	over	de	gesteldheid	van	privacy	vervaagt	wanneer	er	een	compensatie	
wordt	aangeboden	 (Goodwin,	1991;	Milne	&	Gordon,	1993).	Gebruikers	 zijn	bereid	hun	privacy	op	 te	
geven	wanneer	 ze	 iets	wordt	 aangeboden,	 zoals	 bijvoorbeeld	 coupons,	 producten,	 services	of	 andere	
financiële	voordelen	(Barker	&	Emmert,	1991;	Chebat	&	Cohen,	1993).		
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3. Onderzoeksvragen	en	Hypothesen	
	
In	dit	onderzoek	staan	de	volgende	onderzoeksvragen	centraal	(zie	sectie	1.4):	
1. Wat	is	het	gebruik	van	televisie	apps?	

a) Welke	type	televisieapps	zijn	er?		
b) Hoe	is	het	mediagebruik	van	deze	televisieapps?	

2. Wat	is	de	gebruikerservaring	van	televisieapps	en	welke	wensen	hebben	gebruikers?	
a) Wat	is	de	gebruikerservaring	van	televisieapps?	
b) Welke	wensen	hebben	gebruikers	over	televisieapps?	

3. Welke	rol	kan	data	delen	spelen	in	televisieapps?	
a) Wanneer	is	een	gebruiker	bereid	data	te	delen?	
b) Welke	data	wil	de	gebruiker	delen?	

	
Deze	onderzoeksvragen	zullen	exploratief	worden	onderzocht,	met	uitzondering	van	de	vraag	rond	de	
gebruikerservaring	 (onderzoeksvraag	 2a).	 Aan	 de	 hand	 van	 de	 theoretische	 inzichten	 en	 eerder	
onderzoek	 kan	 een	 conceptueel	 model	 worden	 opgesteld	 van	 de	 onderlinge	 verhoudingen	 van	 de	
constructen	 ten	 aanzien	 van	 gebruikerservaring	 (Figuur	 3):	 de	 apps	 beïnvloeden	 naar	 verwachting	 de	
presence,	 interactiviteit,	 kwaliteit,	 tevredenheid	 en	 loyaliteit	 van	 de	 gebruiker	 waarbij	 specifiek	
cognitive	load	en	bruikbaarheid	van	invloed	zijn	op	het	effect	hiervan.	Daarnaast	spelen	kenmerken	van	
de	gebruiker	als	leeftijd,	opleiding	en	mediagebruik	een	mediërende	rol.	
	

Figuur	3:	Conceptueel	model	gebruikerservaring	
	

	
		
	
Op	basis	van	het	conceptuele	model	kunnen	we	een	aantal	hypothesen	opstellen	die	getoetst	kunnen	
worden	met	de	vergaarde	data.	
	
Presence	
H1a:	Hoe	hoger	de	score	op	presence	hoe	hoger	de	score	op	kwaliteit.	
H1b:	Hoe	hoger	de	score	op	presence	hoe	hoger	de	score	op	tevredenheid.	
H1c:	Hoe	hoger	de	score	op	presence	hoe	hoger	de	score	op	loyaliteit.	
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Interactiviteit	
H2a:	Hoe	hoger	de	score	op	interactiviteit	hoe	hoger	de	score	op	kwaliteit.	
H2b:	Hoe	hoger	de	score	op	interactiviteit	hoe	hoger	de	score	op	tevredenheid.	
H2c:	Hoe	hoger	de	score	op	interactiviteit	hoe	hoger	de	score	op	loyaliteit.	
	
Kwaliteit,	Tevredenheid	&	Loyaliteit	
H3a:	Hoe	hoger	de	score	op	kwaliteit	hoe	hoger	de	score	op	tevredenheid.	
H3b:	Hoe	hoger	de	score	op	tevredenheid	hoe	hoger	de	score	op	loyaliteit.		
H3c:	Er	is	geen	relatie	tussen	kwaliteit	en	loyaliteit.	
	
Cognitive	load	
H4a:	Hoe	hoger	de	score	op	cognitive	load	hoe	lager	de	score	op	presence.		
H4b:	Hoe	hoger	de	score	op	cognitive	load	hoe	lager	de	score	op	interactiviteit.		
H4c:	Hoe	hoger	de	score	op	cognitive	load	hoe	lager	de	score	op	kwaliteit.	
H4d:	Hoe	hoger	de	score	op	cognitive	load	hoe	lager	de	score	op	tevredenheid.	
H4e:	Hoe	hoger	de	score	op	cognitive	load	hoe	lager	de	score	op	loyaliteit.	
	
Bruikbaarheid	
H5a:	Hoe	hoger	de	score	op	bruikbaarheid	hoe	hoger	de	score	op	presence.		
H5b:	Hoe	hoger	de	score	op	bruikbaarheid	hoe	hoger	de	score	op	interactiviteit.		
H5c:	Hoe	hoger	de	score	op	bruikbaarheid	hoe	hoger	de	score	op	kwaliteit.	
H5d:	Hoe	hoger	de	score	op	bruikbaarheid	hoe	hoger	de	score	op	tevredenheid.	
H5e:	Hoe	hoger	de	score	op	bruikbaarheid	hoe	hoger	de	score	op	loyaliteit.	
	
Naast	 deze	 specifieke	 hypothesen	 kunnen	 we	 nog	 een	 aanvullende	 onderzoeksvraag	 over	 de	
gebruikerservaring	stellen.	Dit	betreft	het	 feit	dat	data	 is	vergaard	over	4	verschillende	 televisie	apps.	
Omdat	ze	alle	vier	getypeerd	zijn	als	programma	apps	(2.1)	veronderstellen	we	dat	de	vier	televisie	apps	
niet	verschillen	in	gebruikerservaring.	Dit	leidt	tot	de	volgende	hypothese:	
H6:	De	apps	verschillen	onderling	niet	in	gebruikerservaring.	
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4. Het	Onderzoek	
	
Dit	hoofdstuk	zal	de	verschillende	facetten	van	de	opzet	en	de	uitvoering	van	het	onderzoek	beschrijven	
en	toelichten.	
	

4.1 Onderzoeksomgeving		
In	 samenwerking	 met	 Angry	 Bytes,	 The	 Capitals,	 BNNVARA,	 AVROTROS	 en	 VPRO	 zijn	 een	 viertal	
interactieve	televisieapps	geselecteerd	voor	het	onderzoek.	Deze	televisieapps	kunnen	in	twee	soorten	
worden	opgesplitst:	(1)	quiz	televisieapps	en	(2)	informatieve	televisieapps.		
	
4.1.1		 Quiz	televisie	apps	(NWQ2016,	N2016T,	BureauSport)	
Met	de	interactieve	televisie	quiz	apps	kan	online	meegespeeld	worden	door	kijkers	van	het	programma	
op	televisie.	De	apps	waren	onderdeel	van	de	televisie	quizprogramma’s:	
• Nationale	Wetenschapsquiz	
• Nationale	2016	test	
• Bureau	Sport	Quiz	2016.	

	
Dit	 soort	apps	 zijn	 te	 classificeren	als	programma	apps,	 in	 tegenstelling	 tot	 zogenaamde	corporate	en	
channel	 apps	 zijn	deze	quiz	apps	 specifiek	gemaakt	 voor	 één	 soort	programma	 (zie	2.1).	 Eénmaal	per	
jaar	 worden	 de	 quizzen	 op	 de	 televisie	 uitgezonden.	 Sinds	 2011	 bestaat	 er	 de	 mogelijkheid	 voor	
thuisspelers	om	mee	te	doen	met	het	spelprogramma	via	apps.	Hiervoor	bestond	al	de	mogelijkheid	om	
mee	 te	 spelen	 op	 de	 laptop,	 of	 natuurlijk	 ouderwets	 met	 pen	 en	 papier.	 Bij	 deze	 quizzen	 konden	
thuisspelers	 via	 een	 webbased	 second	 screen	 app	 de	 vragen	 beantwoorden	 die	 in	 de	 quizzen	
worden	gesteld	en	op	deze	manier	een	eigen	score	bijhouden	(Figuur	4).	
	

Figuur	4:	Meespelen	met	de	Nationale	Wetenschapsquiz	
	

	
	
	
In	het	 televisieprogramma	werd	uitleg	gegeven	om	thuis	mee	 te	kunnen	spelen.	Via	een	mobiele	
telefoon,	tablet	of	ander	device	kan	de	‘thuisspeler’	klikken	op	een	link,	hierna	opent	er	een	apart	
venster	met	het	logo	van	de	quiz	en	de	aanbieder.	Op	het	moment	dat	in	het	televisieprogramma	
de	 eerste	 vraag	 wordt	 gesteld	 komt	 in	 het	 tweede	 scherm	 de	 vraag	 tevoorschijn.	 Zodra	 de	
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antwoordmogelijkheden	 op	 televisie	 vermeld	 worden	 komen	 ook	 de	 antwoordmogelijkheden	 op	
het	scherm.	De	thuisspeler	kan	van	antwoord	veranderen	tot	de	tijd	op	is.	De	tijd	wordt	aangegeven	
via	een	rode	balk	die	van	links	naar	rechts	loopt.	Wanneer	de	balk	vol	is,	is	de	tijd	afgelopen.	Dat	is	
ongeveer	20	seconden.		
	
Na	afloop	van	iedere	vraag	komt	direct	in	beeld	of	de	thuisspeler	de	vraag	goed	(groen	vak)	of	fout	
(rood	vak)	had.	Indien	de	vraag	fout	is	staat	erbij	“Helaas	je	hebt	deze	vraag	verkeerd	geantwoord”.	
Hierna	volgt	een	scherm	met	statistieken	over	hoeveel	procent	deze	vraag	goed	heeft	beantwoord.	
Op	het	moment	dat	er	 geen	vragen	worden	gesteld	 staat	er	een	 tekst	over	hoelang	de	volgende	
vraag	in	beeld	komt.	Aan	het	einde	van	de	hele	quiz	kon	elke	thuisspeler	een	eigen	score	bekijken.		
	
4.1.2		 Informatieve	televisie	app	(Opgelicht?!)	
Deze	 app	 is	 tevens	 te	 classificeren	 als	 een	 programma	 apps.	 Opgelicht?!	 is	 een	 tv-programma	 met	
reportages	over	oplichtingspraktijken	en	de	laatste	nieuwtjes,	waarschuwingen	en	tips	uit	de	wereld	van	
fraude	en	bedrog.	Al	sinds	2000	besteedt	Opgelicht?!	aandacht	aan	zaken	op	het	gebied	van	oplichting.	
Opgelicht	 is	een	programma	van	de	AVROTROS	op	NPO1,	en	wordt	1	keer	per	week	uitgezonden.	Ook	
op	 uitzending	 gemist	 kan	 terug	 gekeken	 worden	 naar	 de	 uitzending.	 Naast	 het	 televisie	 programma	
heeft	opgelicht	een	informatieve	televisie	app.		
	

Figuur	5:	de	Opgelicht?!	app		
	
	

	
	
	
De	Opgelicht?!	App	kan	gedownload	worden	via	de	ITunes	of	Android	shop.	De	app	is	geoptimaliseerd	
voor	 smartphones.	Door	 je	 te	abonneren	op	één	of	meerdere	categorieën,	krijg	 je	direct	een	melding	
zodra	een	relevante	alert	wordt	geplaatst.	De	Opgelicht?!	App	heeft	een	aantal	instellingsmogelijkheden	
voor	het	personaliseren	van	de	app	door	de	gebruiker.	Verder	is	het	niet	mogelijk	eigen	berichten	erop	
te	posten.		
	

4.2 	Onderzoeksopzet	en	onderzoeksdesign	
Om	 de	 onderzoeksvragen	 van	 dit	 deelonderzoek	 te	 beantwoorden,	 zijn	 verschillende	 fasen	 in	 dit	
onderzoek	 te	 onderscheiden.	 Allereerst	 is	 begonnen	met	 een	 literatuurstudie	 om	 de	 context	 van	 het	
onderzoek	goed	te	schetsen	en	de	te	meten	constructen	te	verankeren	in	de	literatuur	(hoofdstuk	2).	In	
de	tweede	fase	zijn	er	diepte-interviews	met	gebruikers	van	televisie	apps	gehouden	en	ook	met	experts	
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en	 producenten	 uit	 de	 media	 industrie	 (zie	 Bijlage	 2).	 De	 uitkomsten	 vanuit	 de	 literatuur	 en	 de	
interviews	zijn	gebruikt	om	de	uiteindelijke	vragenlijst	over	gebruikerservaringen	van	televisie	apps	op	
te	opstellen.		
	
In	 het	 onderzoek	 zijn	 de	 4	 gebruikte	 apps	 ieder	 als	 de	 onafhankelijke	 variabelen	 beschouwd.	 De	
gebruikte	 apps	 zijn	 van	 het	 type	 programma	 apps.	 Als	 afhankelijk	 variabelen	 zijn	 een	 reeks	 van	
constructen	gemeten	middels	een	vragenlijst	die	vanuit	de	app	werd	opgestart	door	de	gebruiker.	In	het	
geheel	 van	 afhankelijke	 variabelen	wordt	 ook	 een	 onderlinge	 relatie	 veronderstelt	 (zie	 Figuur	 6).	We	
veronderstellen	dat	algemene	kenmerken	zoals	leeftijd,	opleiding	en	mediagebruik	een	invloed	hebben	
op	het	app	gebruik.	 Specifieker	 verwachten	we	dat	de	ervaring	van	presence	en	 interactiviteit	 tijdens	
het	 app	 gebruik	 van	 invloed	 zijn	 op	 de	 uiteindelijk	 ervaren	 kwaliteit,	 tevredenheid	 en	 loyaliteit.	
Bovendien	verwachten	we	dat	de	ervaren	mate	van	cognitive	load	en	van	bruikbaarheid	invloed	hebben	
op	zowel	presence	en	interactiviteit	als	op	kwaliteit,	tevredenheid	en	loyaliteit	(zie	Hoofdstuk	3	voor	de	
specifieke	hypothesen).	
	

Figuur	6:	Onderzoeksdesign	
	

	
	
	

4.3 Deelnemers		
De	onderzoekspopulatie	van	dit	onderzoek	zijn	de	thuisspelers	van	de	quizzen	en	de	gebruikers	van	de	
informatieve	app	Opgelicht?!	De	proefpersonen	bepalen	zelf	of	ze	meedoen	of	niet.	Hier	kan	dan	ook	
een	bias	optreden	omdat	de	respondent	zelf	kiest	mee	te	willen	doen	of	niet:	“those	selected	are	not	
typical	or	representative	of	the	larger	populations	they	have	been	chosen	from”	(Babbie,	2007.	p.188).	
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Er	is	gevraagd	om	een	leeftijd	in	te	vullen.	Bij	vragenlijsten	is	een	toestemming	nodig	van	ouders	danwel	
wettelijk	vertegenwoordigers.	Alle	vragenlijst	die	zijn	 ingevuld	door	 jongeren	en	kinderen	onder	de	18	
jaar,	 zijn	 eruit	 gefilterd	 en	 niet	meegenomen	 in	 de	 analyse.	 In	 onderstaande	 tabel	 is	 te	 zien	 hoeveel	
respondenten	er	uiteindelijk	zijn	meegenomen	in	de	analyse.	
	

	
	

4.4 Methode	van	onderzoek:	de	vragenlijst	
Binnen	dit	 onderzoek	was	 er	 de	mogelijkheid	om	grootschalig	 onderzoek	 te	 doen	 via	 de	 apps	 van	de	
deelnemende	 producenten	 en	 dienstenleveranciers	 in	 het	 project.	 Hierbij	 is	 gekozen	 voor	 een	
vragenlijst	om	zoveel	mogelijk	gerichte	 informatie	van	deelnemers	op	te	halen	die	gekoppeld	was	aan	
het	gebruik	van	de	app.		
	
De	gebruikersvragenlijst	is	opgedeeld	in	5	inhoudelijke	delen	en	een	afsluitend	vraag:	
	
Deel	A	 Demografie:	vragen	over	leeftijd,	opleidingsniveau,	geslacht	

Mediagebruik:	hoeveel	uren	men	besteed	aan	media	per	dag	(buiten	werktijd)	
Deel	B	 Vragen	over	de	gebruikerservaring		
Deel	C	 Vragen	over	mediagebruik	televisieapps	
Deel	D	 Vragen	over	de	wensen	ten	aanzien	van	interactieve	tv	apps	
Deel	E	 Vragen	over	van	data	verstrekken	
Afsluiting	 Afsluitende	vraag	
	
De	relatie	met	de	onderzoeksvragen	is	als	volgt:	
• Onderzoeksvraag	1	wordt	bevraagd	in	deel	C	
• Onderzoeksvraag	2	wordt	bevraagd	in	deel	B	en	D	
• Onderzoeksvraag	3	wordt	bevraagd	in	deel	E	
De	specifieke	vragen	zijn	geselecteerd	op	basis	van	literatuurstudie	en	interviews.	
	
Er	zijn	verschillende	open	en	gesloten	vragen	gebruikt	in	de	enquête.	Na	de	introductietekst	(zie	4.6)	is	
er	gestart	met	inleidende	vragen.	Deze	dienen	om	een	algemeen	beeld	te	krijgen	van	de	respondenten.	
Deze	 informatie	 is	 voornamelijk	 belangrijk	 voor	 de	 appmakers	 en	 de	 omroep,	 zodat	 ze	 snel	 inzicht	
krijgen	 in	 het	 type	 mensen	 die	 de	 thuisspelers	 app	 gebruiken.	 Tevens	 kan	 op	 basis	 hiervan	 worden	

TOTAAL	AANTAL	RESPONDENTEN:	5296	
• Nationale	Wetenschapsquiz	2016	(N2016Q)	|	337		
• Nationale	2016	Test	(N2016Q)|	3905	respondenten		
• Bureau	Sport	test	2016	|	667	respondenten		
• Opgelicht	App	|	387	respondenten		
• 	

STEEKPROEF	KADER	–	TOTAAL	MEEGENOMEN	RESPONDENTEN	IN	DE	ANALYSE:	3792	
• Nationale	Wetenschapsquiz	2016	(N2016Q)	|	N	=	264		
• Nationale	2016	Test	(N2016Q)|	N	=	2647		
• Bureau	Sport	test	2016	|N	=	567	
• Opgelicht	App	|	N=	314		
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gekeken	hoe	representatief	de	deelnemers	zijn	geweest	voor	de	totale	populatie.	Er	zijn	vragen	gesteld	
over	 leeftijd,	 opleidingsniveau	 en	 geslacht.	 De	 vraag	 over	 hoeveel	 media	 uren	 ze	 buiten	 werktijd	
besteden	is	overgenomen	van	het	jaarlijkse	onderzoek	“Media:tijd”	(2014).		
	
In	onderstaande	tabel	is	aangegeven	hoe	de	enquête	is	opgebouwd.		
	

	
	

4.5 Operationalisatie	van	de	vragen	
De	 verschillende	 constructen	 zijn	 op	 basis	 van	 de	 literatuurstudie	 (Hoofdstuk	 2)	 en	 de	 gehouden	
interviews	(Bijlage	2)	als	volgt	geoperationaliseerd:	
	
Vragen	over	de	deelnemer	(Deel	A)	
Aan	de	deelnemers	zal	bevraagd	worden	naar	 leeftijd	middels	een	open	vraag,	en	geslacht	middels	de	
optie	M/V.	Hoogst	genoten	opleiding	wordt	bevraagd	middels	gesloten	categorieën:	
• Geen/lager-	basisonderwijs	
• VMBO	
• MAVO/LBO	
• MBO	(MTS,	MEAO)	

Onderwerp		 Deel	 #	Items	 Beschrijving	vragen	/	Construct	 type	

Inleidend	gedeelte	
met	persoonlijke	
vragen	

DEEL	A	 4	 Vragen	over	leeftijd,	geslacht,	opleidingsniveau	en	
hoeveel	uren	men	besteed	aan	media	(buiten	
werktijd)	

Open,	m/v,	gesloten	
vragen	

Gebruikerservaring	
van	de	gebruikte	
Quiz	app	

Deel	B	 14	 Vragen	over	de	gebruikte	quiz	app	met	7	
bijbehorende	constructen:		
1. Presence	(2	vragen)	
2. Interactiviteit	tijdens	het	gebruik	van	de	app	(2	

vragen,	niet	bij	Opgelicht?!)	
3. Cognitieve	load	tijdens	het	gebruik	van	de	app	(2	

vragen)	
4. Bruikbaarheid	van	de	app	(2	vragen)	
5. Kwaliteit	van	de	app	(2	vragen)	
6. Tevredenheid	over	de	app	(2	vragen)	
7. Loyaliteit	aan	de	app	in	combinatie	met	tv-

programma	(2	vragen)		

5-punt	Likert	schaal:	
(1)	Helemaal	oneens	
–	(5)	Helemaal	eens		

Gebruik	van	
verschillende	type	
televisie	apps	

Deel	C	 6	 Vragen	over	welke	apps	voor	programma,	channel,	
corporate	men	gebruikt	en	waarom	deze	type	apps	
worden	gebruikt.	

5-punt	Likert	schaal:	
(1)	Nooit	–	(5)	Vaak;	
meerkeuzevraag	en	
open	antwoord	
mogelijkheid	

Wensen	ten	opzichte	
van	tv	apps	

Deel	D	 16	 Vragen	over	de	wensen	ten	opzichte	van	interactieve	
tv	apps	

5-punt	Likert	schaal:	
(1)	Helemaal	oneens	
–	(5)	Helemaal	eens		

Bereidheid	data	te	
delen	

Deel	E	 12	 Vragen	met	betrekking	tot	de	bereidheid	data	te	
delen.		

5-punt	Likert	schaal:	
(1)	Helemaal	oneens	
–	(5)	Helemaal	eens		

Afsluitende	vraag	 -	 1	 Heeft	u	nog	vragen	of	opmerkingen	over	deze	
enquête?	
	

Open	vraag	



	
	

Kijkerservaring van apps bij televisieprogramma’s - Hogeschool van Amsterdam Lectoraat Crossmedia - november 2018 30 

• HAVO/VWO	(HBS,	MMS)	
• HBO	(HTS,	HEAO)	
• WO	
De	 vraag	naar	 het	 aantal	 uren	mediagebruik	 per	 dag	 (buiten	werktijd)	 is	 bevraagd	door	 verschillende	
categorieën	 aan	 te	 bieden	 van	 aantal	 uren.	 We	 volgen	 hierin	 eerder	 gedaan	 onderzoek.	 Het	
Media:Tijdonderzoek	maakt	gebruik	van	de	standaard	demografische	kenmerken	zoals	geslacht,	leeftijd	
en	 opleiding.	 Volgens	 Media:tijd	 kunnen	 deze	 basiskenmerken	 al	 veel	 onthullen	 over	 eventuele	
verschillen	in	mediagebruik	tussen	bevolkingsgroepen	(Huysmans	&	De	Haan,	2010).		
	
Gebruikerservaring	(Deel	B)	
	
Construct	 Operationalisatie	
Presence	 Voel	me	onderdeel	van	het	programma	
	 Voelde	alsof	ik	er	echt	bij	was	
Interactiviteit	 Meedoen	met	wat	er	in	het	programma	gebeurt	
	 Invloed	op	wat	er	in	het	programma	gebeurt	
Cognitive	load	 Meerdere	dingen	tegelijkertijd	doen	
	 Aandacht	erbij	houden	
Bruikbaarheid	 Doen	wat	ik	wilde	
	 Verwarrend	wat	te	doen	
Kwaliteit	 Kwaliteit	van	de	interface	
	 Kwaliteit	van	de	app	
Tevredenheid	 Tijd	en	moeite	waard	
	 Conform	verwachtingen	
Loyaliteit	 Intentie	tot	hergebruik	
	 Aanraden	aan	vrienden	
	
Gebruik	interactieve	apps	(Deel	C)	
Voor	 de	 verschillende	 soorten	 apps	 (2.1)	 zijn	 voorbeelden	 geselecteerd	 om	 de	 deelnemers	 aan	 het	
onderzoek	meer	houvast	te	geven	wat	er	precies	bedoeld	wordt:	
• Programma-apps:	Wie	is	de	mol?,	The	Voice	of	Holland,	en	IQtest	
• Channel-apps:	Netflix,	Videoland	en	RTLXL	
• Corporate-apps:	KPN	Play,	NPO,	XS4All	interactieve	TV,	Horizon	Go.	
	
Naast	 de	 vraag	 hoe	 vaak	men	 deze	 soort	 apps	 gebruikt,	 is	 er	 ook	 gevraagd	waarom	men	 deze	 apps	
gebruikt,	daarvoor	worden	verschillende	redenen	aangeboden	waaruit	men	kan	kiezen:	
• Ter	vermaak	
• Om	te	ontspannen	
• Uit	nieuwsgierigheid	
• Om	informatie	in	te	winnen	
• Om	prijzen	te	winnen	
• Om	meer	betrokken	te	zijn	
Daarnaast	werden	nog	de	opties	toegevoegd	‘niet	van	toepassing’	en	‘anders’.	Bij	die	laatste	is	dan	de	
mogelijkheid	via	een	open	vraag	zelf	een	motivatie	toe	te	voegen.	
	
	
Wensen	ten	aanzien	van	interactieve	apps	(Deel	D)	
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In	dit	onderdeel	is	bevraagd	naar	de	wensen	die	deelnemers	aan	het	onderzoek	hebben	ten	aanzien	van	
interactieve	apps.	Uit	 de	 literatuur	en	de	 interviews	 (Bijlage	2)	 zijn	de	 volgende	16	mogelijke	wensen	
afgeleid	die	bevraagd	zullen	worden:	
• Live	kunnen	meedoen	
• Invloed	hebben	op	het	live	programma	
• Extra	informatie	over	het	programma	
• Eigen	score	kunnen	zien	
• Met	anderen	kunnen	communiceren	
• Kunnen	zien	wat	vrienden	doen	
• Content	kunnen	delen	
• Content	kunnen	plaatsen	in	app	
• Content	van	andere	gebruikers	kunnen	bekijken	
• Mening	kunnen	geven	
• Kunnen	reageren	op	de	content	
• Hoe	ik	content	aangeboden	krijg	
• Dat	de	app	gratis	is	
• Dat	de	app	gebruiksvriendelijk	is	
• Niets	hoeven	te	installeren	
• Geen	tweede	scherm	nodig	hebben.	
	
Het	delen	van	data	(Deel	E)	
Voor	de	bevraging	naar	het	delen	van	data	spelen	twee	facetten.	Allereerst	de	soorten	tegenprestatie	
die	verbonden	zijn	met	het	delen	van	data.	Hier	is	gekozen	voor	drie	soorten	tegenprestaties:	het	krijgen	
van	 een	 persoonlijk	 aanbod,	 het	 iets	 kunnen	winnen,	 en	meer	 betrokken	 te	 zijn	 bij	 het	 programma.	
Daarnaast	is	er	een	onderscheid	te	maken	in	hoe	en	welke	data	men	wil	delen,	hiertoe	zijn	vier	opties	
voorgelegd	aan	de	deelnemers	van	het	onderzoek:	 inloggen	met	social	media	account,	anoniem	 laten	
bijhouden	van	gedrag,	bereidheid	een	vragenlijst	in	te	vullen,	en	bereidheid	een	account	aan	te	maken.	
Door	voor	iedere	soort	tegenpresentatie	de	bereidheid	te	bevragen	ontstaan	12	vragen	in	totaal.	
	
Uiteindelijk	hebben	deze	operationalisaties	geleid	tot	de	vragenlijst	zoals	opgenomen	in	Bijlage	3.	
	

4.6 	Procedure	en	instructie	
Proefpersonen	 zijn	 geworven	door	 een	 aankondiging	 te	 doen	na	het	meespelen	met	de	 televisiequiz.	
Alle	deelnemers	aan	de	quiz	apps	zijn	gevraagd	mee	te	doen	aan	een	kijkersonderzoek	over	interactieve	
televisie	 apps	na	het	meespelen	van	de	quiz.	Na	de	quiz	 volgde	een	 trigger	met	de	 vraag	om	mee	 te	
doen	met	de	enquête:	 “One	more	 thing…	wat	 vind	 jij	 van	 interactieve	 televisie	apps?”	De	 thuisspeler	
werd	doorgelinkt	naar	de	enquête.	Zie	Figuur	7	als	voorbeeld	van	hoe	de	gebruiker	de	tekst	aangereikt	
kreeg.		
	
Bij	de	nationale	2016	test	was	de	tijd	tussen	het	bekijken	van	de	eigen	score	en	de	presentatie	van	
de	 link	 naar	 het	 onderzoek	 20	 seconden	 in	 tegenstelling	 tot	 de	 andere	 twee	 quizzen	 waar	 de	
periode	40	seconden	was.	Dit	kan	er	toe	hebben	geleid	dat	deelnemers	de	vragenlijst	doorgewerkt	
hebben	 in	de	veronderstelling	dat	 ze	alsnog	hun	eindscore	 te	 zien	 zouden	krijgen.	We	nemen	dit	
mee	in	de	discussie	aan	het	einde	van	het	rapport.	
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Figuur	7:	Wervingstekst	voor	deelname	aan	onderzoek	
	
	

	
	
	
De	onderzochte	quiz	apps	bestonden	uit	3	quizzen	die	werden	uitgezonden	op	de	volgende	tijdstippen:	
	
	 De	Nationale	

Wetenschaps	Quiz	
(NWQ2016)	

De	nationale	2016	Test	
(N2016T)	

Bureau	Sport	2016	
(BS2016)	

Datum	 25	december	2016	 29	december	2016	 26	december	2016	
Tijd	 20.20	–	22.00	uur	 20.30	–	21.45	uur	 20.30	–	21.45	uur	
Producent	 VPRO	 BNN	VARA	 BNN	VARA	
Televisiekanaal	 Nederland	2	 Nederland	3	 Nederland	3	
	
Om	 de	 anonimiteit	 en	 vertrouwelijkheid	 te	 waarborgen	 staat	 in	 de	 introductie	 tekst:	 “Deelname	 is	
vrijwillig	en	u	kunt	op	elk	gewenst	moment	stoppen.	Door	deze	vragenlijst	 in	te	vullen,	gaat	u	akkoord	
met	 het	 gebruik	 van	 de	 antwoorden	 voor	 dit	 onderzoek.	 De	 resultaten	 worden	 anoniem	 verwerkt	 in	
openbare	onderzoekspublicaties”.	Hiervoor	hebben	de	deelnemers	geen	toestemming	hoeven	te	geven.		
	
De	Opgelicht	App	heeft	het	bericht	mee	te	doen	aan	de	enquête	10	dagen	online	gehouden.	Gebruikers	
van	de	app	konden	 in	de	app	het	bericht	 aanklikken	en	hierna	werd	men	doorgelinkt	naar	de	 Survey	
Monkey	website	waar	de	enquête	werd	aangeboden.	De	app	kan	in	tegenstelling	tot	de	quiz	apps	voor,	
tijdens	en	na	het	programma	gebruikt	worden	en	staat	los	van	het	televisie	programma.		
	
De	precieze	instructie	in	het	onderzoek	is	als	volgt	geweest:	
“Deze	 enquête	 is	 onderdeel	 van	 het	 onderzoeksproject	 Meer	 Profijt	 Uit	 Data	 uitgevoerd	 door	 de	
Hogeschool	 van	 Amsterdam	 en	 Hogeschool	 Utrecht.	 Graag	 horen	 we	 uw	 mening	 over	 interactieve	
televisie	apps.	Bedankt	voor	het	meedoen	aan	deze	enquête!	
De	 antwoorden	 van	 deze	 enquête	 zullen	 gebruikt	 worden	 om	 een	 betere	 app	 te	 maken	 en	 om	 te	
onderzoeken	wat	mensen	belangrijk	vinden	in	apps	zoals	de	'Opgelicht?!-app’.”	
	
Het	 invullen	 van	 de	 enquête	 kost	 slechts	 tien	minuten	 en	 uw	 antwoorden	worden	 volledig	 anoniem	
verwerkt.	Deelname	is	vrijwillig	en	u	kunt	op	elk	gewenst	moment	stoppen.	Door	deze	vragenlijst	in	te	



	
	

Kijkerservaring van apps bij televisieprogramma’s - Hogeschool van Amsterdam Lectoraat Crossmedia - november 2018 33 

vullen,	gaat	u	akkoord	met	het	gebruik	van	de	antwoorden	voor	dit	onderzoek.	De	resultaten	worden	
anoniem	verwerkt	in	openbare	onderzoekspublicaties.	
	
Mocht	u	vragen	en/of	opmerkingen	hebben	over	deze	enquête,	dan	kunt	u	contact	zoeken	via	
w.j.c.groot@hva.nl.	Alvast	hartelijk	bedankt!”5	
	
Na	invulling	van	de	vragenlijst	is	de	volgende	tekst	te	lezen	geweest:	
“U	bent	aan	het	einde	gekomen	van	deze	vragenlijst.	Hartelijk	dank	voor	het	invullen.	Mocht	u	vragen	
en/of	opmerkingen	hebben	over	deze	enquête	of	over	het	project	Meer	Profijt	uit	Data,	dan	kunt	u	
contact	opnemen	via	create-it@hva.nl”.	
	

4.7 	Dataverzameling	&	Datavastlegging	
De	 data	 is	 verzameld	 in	 het	 programma	 SurveyMonkey.	 Nadat	 alle	 testdagen	 waren	 afgerond	 is	 het	
programma	 gesloten	 en	 is	 alle	 data	 geëxporteerd	 en	 ingelezen	 in	 SPSS.	 Vervolgens	 zijn	 de	 vragen	 en	
hypothesen	beantwoord	conform	het	opgestelde	analyseplan	(zie	4.8).	
	

4.8 	Data	analyse	methoden	
De	analyse	van	deel	A	van	de	vragenlijst	bestaat	uit	beschrijvende	statistiek	middels	frequentietabellen	
met	percentage.	Resultaten	worden	gepresenteerd	in	paragraaf	5.1.	
	
De	 analyse	 van	 deel	 B	 van	 de	 vragenlijst	 naar	 de	 gebruikerservaring	 van	 de	 televisie	 apps		
(onderzoeksvraag	 2a)	 is	 in	 drie	 delen	 opgedeeld.	 Allereerst	 zullen	 een	 aantal	 specifieke	 hypothesen	
worden	getoetst	(zie	hoofdstuk	3),	daarna	volgt	een	toetsing	van	de	gebruikerservaring	bij	de	televisie	
apps	 onderling	 en	 een	 toetsing	 van	 het	 opgestelde	 conceptuele	 model.	 De	 hypothesen	 over	 de	
samenhang	van	de	verschillende	constructen	(hypothesen	1	t/m	5)	zijn	getoetst	middels	het	berekenen	
van	 correlaties	 met	 een	 significantieniveau	 van	 5%.	 Resultaten	 zijn	 opgenomen	 in	 sectie	 5.2.1.	 De	
vergelijking	van	de	apps	onderling	(hypothese	6)	is	getoetst	middels	een	MANOVA	en	MANCOVA	(effect	
van	 cognitive	 load	 en	 bruikbaarheid),	met	 post-hoc	 analyses	 bij	 een	 significant	 effect.	 Resultaten	 zijn	
opgenomen	in	sectie	5.2.2.		
	
De	analyse	van	deel	C	van	de	vragenlijst	naar	het	mediagebruik	van	de	verschillende	apps	bestaat	uit	
beschrijvende	 statistiek	 middels	 frequentietabellen	 met	 percentage	 en	 χ2-toetsen	 voor	
onafhankelijkheid.	 Voor	 een	 toetsing	 van	 de	 motivaties	 voor	 het	 gebruik	 van	 de	 verschillende	 apps	
zullen	rangcorrelaties	worden	gebruikt	om	eventuele	verschillen	in	ranking	van	de	motivaties	te	toetsen.	
Resultaten	zijn	opgenomen	in	sectie	5.1.	
	
De	 analyse	 van	 deel	 D	 van	 de	 vragenlijst	 naar	 de	 wensen	 van	 gebruikers	 over	 interactieve	 apps	 zal	
allereerst	bestaan	uit	 rangcorrelaties	 tussen	de	 verschillende	apps	 van	de	 ranking	 van	de	wensen	om	
vast	te	stellen	of	de	apps	onderling	verschillen.	Omdat	men	mag	verwachten	dat	deze	wensen	redelijk	
onafhankelijk	 zijn	 van	de	 gebruikte	 app	 (in	 tegenstelling	 tot	 de	motivatievragen),	 zal	 er	 ook	 naar	 een	
totaalscore	worden	gekeken	over	alle	apps	heen.	Daarnaast	zal	per	vraag	een	ANOVA	worden	gedaan	
om	 te	 bepalen	 of	 er	 onderlinge	 verschillen	 zijn	 tussen	 de	 apps.	 Hierbij	 zal	 geselecteerd	 worden	 op	
vragen	die	daadwerkelijk	een	positieve	waardering	krijgen	(score	van	3	of	hoger	op	totaal).	Resultaten	
zijn	opgenomen	in	sectie	5.2.4.	
	
																																																													
5	NB:	het	persoonlijke	emailadres	is	alleen	bij	de	eerste	app	gebruikt.	Deze	is	later	veranderd	in	create-it@hva.nl.	

mailto:create-it@hva.nl
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De	analyse	van	deel	E	van	de	vragenlijst	naar	het	delen	van	data	zullen	allereerst	worden	samengevat	in	
een	overzichtstabel	met	de	gemiddelde	per	vraag	per	app.	Er	zullen	twee	aanvullende	analyses	worden	
uitgevoerd:	 vergelijking	 per	 app	 of	 de	 bereidheid	 verschilt	 per	 beloningssoort	 (ANOVA),	 en	 een	
vergelijking	 van	de	 apps	onderling	of	 ze	 verschillen	 in	 de	bereidheid	data	 te	 delen	 afhankelijk	 van	de	
beloning	 (ANOVA).	 In	 beide	 gevallen	 zal	 een	 ‘bereidheidsscore’	 worden	 berekend	 door	 per	 categorie	
beloningssoort	 het	 gemiddelde	 te	 nemen	 van	 de	 4	 vragen	 over	 de	 bereidheid.	 Resultaten	 zijn	
opgenomen	in	sectie	5.3.	
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5. Resultaten	&	analyse	
	
De	resultaten	van	het	onderzoek	zullen	in	volgorde	van	de	gestelde	onderzoeksvragen	(zie	1.4)	worden	
gepresenteerd.	 Voor	 de	 tweede	 onderzoeksvraag	 zijn	 specifieke	 hypothesen	 opgesteld	 (hoofdstuk	 3),	
die	statistisch	getoetst	zijn	met	de	analysemethoden	zoals	beschreven	in	paragraaf	4.8,	en	waarvan	de	
resultaten	hier	uitgebreid	aan	bod	komen.	
	

5.1 Het	gebruik	van	televisie	apps	
Het	gebruik	van	televisie	apps	is	onderzocht	aan	de	hand	van	een	zevental	vragen:	een	algemene	vraag	
naar	het	mediagebruik	per	dag	(vraag	4,	Bijlage	3)	en	het	gebruik	en	de	motivatie	voor	het	gebruik	van	3	
soorten	 televisie	 apps	 (vragen	 19	 t/m	 24,	 Bijlage	 3).	 In	 paragraaf	 2.1	 is	 een	 theoretisch	 onderscheid	
gemaakt	 tussen	3	soorten	televisie	apps:	corporate	apps,	channel	apps	en	programma	apps.	Deze	zijn	
apart	 bevraagd.	 De	 resultaten	 ten	 aanzien	 van	 het	 algemene	mediagebruik	 per	 onderzochte	 app	 zijn	
weergegeven	in	tabel	1.		
	

Tabel	1:	Algemeen	mediagebruik	van	app	gebruikers	
	
Mediagebruik	
in	uren	per	
dag	

Bureausport	 Nationale	
2016	Test	

Nationale	
wetenschaps	
quiz	

Opgelicht?!	 Totaal	

	 N	 %	 N	 %	 N	 %	 N	 %	 N	 %	
0-1	 20	 3,5%	 75	 2,8%	 7	 2,7%	 13	 4,2%	 115	 3%	
1-2	 136	 24,0%	 471	 17,8%	 31	 11,7%	 56	 17,9%	 694	 18,3%	
2-3	 153	 27,0%	 737	 27,9%	 66	 25,0%	 61	 19,5%	 1017	 26,8%	
3-4	 123	 21,7%	 620	 23,4%	 55	 20,8%	 69	 22,0%	 867	 22,9%	
4-6	 79	 13,9%	 454	 17,2%	 60	 22,7%	 71	 22,7%	 664	 17,5%	
6-8	 34	 6,0%	 171	 6,5%	 25	 9,5%	 27	 8,6%	 257	 6,8%	
8+	 22	 3,9%	 118	 4,5%	 20	 7,6%	 16	 5,1%	 176	 4,6%	
Totaal	 567	 1	 2646	 1	 264	 1	 313	 1	 3790	 100%	
	
Uit	 de	 chi-kwadraat	 test	 van	 deze	 gegevens	 blijkt	 dat	 er	 een	 afhankelijkheid	 is,	 dat	 wil	 zeggen	 dat	
afhankelijk	van	de	groep	de	score	op	het	mediagebruik	anders	 is	(χ2=	52,5,	df	=	18,	p	<	0,00).	Voor	de	
interpretatie	 van	 deze	 gegevens	 is	 het	wel	 noodzakelijk	 te	 kijken	 naar	 een	 aantal	 kenmerken	 van	 de	
deelnemers	in	de	genomen	steekproef	per	app.	Gegevens	over	leeftijd,	geslacht	en	opleidingsniveau	zijn	
opgenomen	in	tabel	2.		
	
Er	vallen	een	aantal	duidelijke	verschillen	op:	
• Er	 zijn	 beduidend	 meer	 vrouwen	 onder	 de	 respondenten	 bij	 de	 Nationale	 2016	 test	 dan	 bij	 de	

andere	3	apps.	
• De	gemiddelde	leeftijd	bij	de	app	Opgelicht!?	is	beduidend	hoger	dan	bij	de	andere	3	apps.	
• Ook	het	opleidingsniveau	verschilt	per	app	(χ2=	421,5,	df	=	18,	p	<	0,00),	met	bijvoorbeeld	een	hoog	

percentage	WO	bij	de	Nationale	wetenschapsquiz.	
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Tabel	2:	Enkele	kenmerken	van	deelnemers	in	het	onderzoek	per	app	en	totaal	

	
	 Bureausport	 Nationale	

2016	Test	
Nationale	
wetenschaps	
quiz	

Opgelicht?!	 Totaal	

Sexe	 M	 V	 M	 V	 M	 V	 M	 V	 M	 V	
	 67,5%	 32,5%	 42,0%	 58,0%	 68,4%	 31,6%	 64,9%	 35,1%	 	49,5%	 50,5%	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Leeftijd	 Gem.	 Range	 Gem.	 Range	 Gem.	 Range	 Gem.	 Range	 Gem.	 Range	
	 46,8	 18/76	 40,0	 18/88	 46,8	 18/79	 62,0	 18/83	 43,3	 18/88	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Opleidings-
niveau	

N	 %	 N	 %	 N	 %	 N	 %	 N	 %	

Geen/LO	 1	 0,2%	 14	 0,5%	 1	 0,4%	 17	 5,4%	 33	 0,9%	
VMBO	 12	 2,1%	 70	 2,6%	 2	 0,8%	 24	 7,6%	 108	 2,8%	
MAVO/LBO	 40	 7,1%	 131	 4,9%	 7	 2,7%	 62	 19,7%	 240	 6,3%	
MBO	 107	 18,9%	 624	 23,6%	 23	 8,7%	 75	 23,9%	 829	 21,9%	
HAVO/VWO	 68	 12,0%	 321	 12,1%	 17	 6,4%	 31	 9,9%	 437	 11,5%	
HBO	 226	 39,9%	 1055	 39,9%	 86	 32,6%	 75	 23,9%	 1442	 38,0%	
WO	 113	 19,9%	 432	 16,3%	 128	 48,5%	 30	 9,6%	 703	 18,5%	
Totaal	 567	 100%	 2647	 100%	 264	 100%	 314	 100%	 3792	 100%	
	
	
Vervolgens	is	er	gevraagd	naar	het	gebruik	van	verschillende	soorten	televisie	apps	door	de	deelnemers	
aan	het	onderzoek:	programma	apps	(tabel	3),	channel	apps	(tabel	4)	en	corporate	apps	(tabel	5).	In	alle	
gevallen	 is	 ook	hier	 significante	afhankelijkheid	 tussen	de	deelnemers	 van	de	betreffende	apps	en	de	
antwoorden	over	hun	mediagebruik:	χ2=	257,7,	df	=	12,	p	<	0,00	(programma-apps),	χ2=	425,7,	df	=	12,	p	
<	0,00	(channel-apps)	en	χ2=	58,4,	df	=	12,	p	<	0,00	(corporate-apps).	
	

Tabel	3:	Mediagebruik	programma	apps	
	
Mediagebruik	
programma	
apps	

Bureausport	 Nationale	
2016	Test	

Nationale	
wetenschaps	
quiz	

Opgelicht?!	 Totaal	

	 N	 %	 N	 %	 N	 %	 N	 %	 N	 %	
Nooit	 234	 43,2%	 655	 25,5%	 116	 45,0%	 192	 63,2%	 1197	 32,6%	
Zelden	 156	 28,8%	 758	 29,5%	 67	 26,0%	 42	 13,8%	 1023	 27,9%	
Soms	 112	 20,7%	 813	 31,7%	 48	 18,6%	 39	 12,8%	 1012	 27,6%	
Regelmatig	 37	 6,8%	 289	 11,3%	 23	 8,9%	 22	 7,2%	 371	 10,1%	
Vaak	 3	 0,6%	 51	 2,0%	 4	 1,6%	 9	 3,0%	 67	 1,8%	
	 542	 100%	 2566	 100%	 258	 100%	 304	 100%	 3670	 100%	
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Tabel	4:	Mediagebruik	channel	apps	
	
Mediagebruik	
channel	apps	

Bureausport	 Nationale	
2016	Test	

Nationale	
wetenschaps	
quiz	

Opgelicht?!	 Totaal	

	 N	 %	 N	 %	 N	 %	 N	 %	 N	 %	
Nooit	 250	 46,1%	 649	 25,3%	 125	 48,3%	 237	 78,0%	 1261	 34,4%	
Zelden	 69	 12,7%	 346	 13,5%	 28	 10,8%	 13	 4,3%	 456	 12,4%	
Soms	 78	 14,4%	 427	 16,6%	 17	 6,6%	 17	 5,6%	 539	 14,7%	
Regelmatig	 91	 16,8%	 596	 23,2%	 43	 16,6%	 23	 7,6%	 753	 20,5%	
Vaak	 54	 10,0%	 547	 21,3%	 46	 17,8%	 14	 4,6%	 661	 18,0%	
	 542	 100%	 2565	 100%	 259	 100%	 304	 	 3670	 100%	
	
	

Tabel	5:	Mediagebruik	corporate	apps	
	
Mediagebruik	
corporate	
apps	

Bureausport	 Nationale	
2016	Test	

Nationale	
wetenschaps	
quiz	

Opgelicht?!	 Totaal	

	 N	 %	 N	 %	 N	 %	 N	 %	 N	 %	
Nooit	 302	 55,7%	 1154	 45,1%	 145	 56,6%	 148	 48,7%	 1749	 47,8%	
Zelden	 76	 14,0%	 453	 17,7%	 40	 15,6%	 32	 10,5%	 601	 16,4%	
Soms	 90	 16,6%	 460	 18,0%	 30	 11,7%	 48	 15,8%	 628	 17,2%	
Regelmatig	 58	 10,7%	 351	 13,7%	 29	 11,3%	 42	 13,8%	 480	 13,1%	
Vaak	 16	 3,0%	 140	 5,5%	 12	 4,7%	 34	 11,2%	 202	 5,5%	
	 542	 100%	 2558	 100%	 256	 100%	 304	 100%	 3660	 100%	
	
	
Tot	 slot	 is	 er	 rond	 het	 mediagebruik	 ook	 nog	 gevraagd	 naar	 de	 motivaties	 voor	 het	 gebruik	 van	 de	
verschillende	soorten	 televisie	apps,	de	 resultaten	hiervan	staan	 in	 tabel	6	 (programma	apps),	 tabel	7	
(channel	apps)	en	tabel	8	(corporate	apps).	Bij	iedere	tabel	zijn	rangcorrelatie	berekend	om	te	bepalen	
of	de	aangegeven	motivaties	verschillen	tussen	de	verschillende	app	deelnemers.	
	

Tabel	6:	Motivatie	gebruik	van	programma	apps	
	
Mediagebruik	
programma	
apps	

Bureausport	 Nationale	
2016	Test	

Nationale	
wetenschaps	
quiz	

Opgelicht?!	 Totaal	

	 N	 rang	 N	 rang	 N	 rang	 N	 rang	 N	 rang	
Ter	vermaak	 293	 1	 1606	 1	 112	 1	 37	 1,5	 2048	 1	
Om	te	
ontspannen	

88	 3	 458	 4	 38	 4	 28	 4	 612	 4	

Uit	nieuws-
gierigheid	

127	 2	 735	 2	 94	 2	 35	 3	 991	 2	

Om	
informatie	in	
te	winnen	

20	 5	 128	 5	 17	 5,5	 37	 1,5	 202	 5	
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Mediagebruik	
programma	
apps	

Bureausport	 Nationale	
2016	Test	

Nationale	
wetenschaps	
quiz	

Opgelicht?!	 Totaal	

	 N	 rang	 N	 rang	 N	 rang	 N	 rang	 N	 rang	
Om	prijzen	te	
winnen	

10	 6	 78	 6	 17	 5,5	 9	 6	 114	 6	

Om	meer	
betrokken	te	
zijn	bij	het	
programma	

85	 4	 574	 3	 65	 3	 17	 5	 741	 3	

	 623	 	 3579	 	 343	 	 163	 	 4708	 	
	
Tussen	de	gebruikers	van	Opgelicht?!	en	de	drie	andere	apps	verschillen	de	motivaties	om	programma	
apps	 te	 gebruiken,	 wat	 blijkt	 uit	 dat	 de	 rangcorrelaties	 niet	 significant	 overeenkomen	 en	 dus	 uit	
ongelijke	reeksen	bestaan.	Voor	de	gebruikers	van	de	app	Opgelicht?!	is	de	motivatie	‘Om	informatie	in	
te	winnen’	 belangrijker	 dan	 gebruikers	 van	 de	 andere	 apps.	 Voor	 de	 overige	 applicaties	 geldt	 dat	 de	
motivaties	onderling	significant	niet	van	elkaar	verschillen.	
	
Bureau	Sport	-	Nationale	2016	Test	 	 	 	 R=	0.943	 p=0.01	
Bureau	Sport	-	Nationale	Wetenschapsquiz	 	 	 R=	0.928	 p=0.01	
Bureau	Sport	-	Opgelicht?!	 	 	 	 	 R=	0.551	 n.s.	
Nationale	2016	Test	-	Nationale	Wetenschapsquiz	 	 R=	0.986	 p=0.01	
Nationale	2016	Test	-	Opgelicht?!	 	 	 	 R=	0.493	 n.s.	
Nationale	Wetenschapsquiz	-	Opgelicht?!	 	 	 R=	0.368	 n.s.	
	
	

Tabel	7:	Motivatie	gebruik	van	channel	apps	
	
Mediagebruik	
channel	apps	

Bureausport	 Nationale	
2016	Test	

Nationale	
wetenschaps	
quiz	

Opgelicht?!	 Totaal	

	 N	 rang	 N	 rang	 N	 rang	 N	 rang	 N	 rang	
Ter	vermaak	 212	 1	 1456	 1	 102	 1	 31	 2	 1801	 1	
Om	te	
ontspannen	

187	 2	 1287	 2	 87	 2	 41	 1	 1602	 2	

Uit	nieuws-
gierigheid	

26	 3	 181	 3	 20	 3	 9	 4	 236	 3	

Om	
informatie	in	
te	winnen	

13	 4	 131	 4	 17	 4	 10	 3	 171	 4	

Om	prijzen	te	
winnen	

4	 6	 11	 6	 0	 6	 0	 6	 15	 6	

Om	meer	
betrokken	te	
zijn	bij	het	
programma	

12	 5	 89	 5	 8	 5	 2	 5	 111	 5	

	 454	 	 3155	 	 234	 	 93	 	 3936	 	
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Tussen	 de	 vier	 apps	 zitten	 geen	 verschillen	 in	 de	 welke	 motivaties	 een	 rol	 spelen,	 alle	 onderlinge	
rangcorrelaties	zijn	significant.	
	
Bureau	Sport	-	Nationale	2016	Test	 	 	 	 R=	1	 	 p=0	
Bureau	Sport	-	Nationale	Wetenschapsquiz	 	 	 R=	1	 	 p=0	
Bureau	Sport	-	Opgelicht?!	 	 	 	 	 R=	0.886	 p<0.05	
Nationale	2016	Test	-	Nationale	Wetenschapsquiz	 	 R=	1	 	 p=0	
Nationale	2016	Test	-	Opgelicht?!	 	 	 	 R=	0.886	 p<0.05	
Nationale	Wetenschapsquiz	-	Opgelicht?!	 	 	 R=	0.886	 p<0.05	
	
	

Tabel	8:	Motivatie	gebruik	van	corporate	apps	
	
Mediagebruik	
corporate	
apps	

Bureausport	 Nationale	
2016	Test	

Nationale	
wetenschaps	
quiz	

Opgelicht?!	 Totaal	

	 N	 rang	 N	 rang	 N	 rang	 N	 rang	 N	 rang	
Ter	vermaak	 176	 2	 974	 1	 64	 1	 43	 3	 1257	 1	
Om	te	
ontspannen	

122	 1	 755	 2	 54	 2	 53	 2	 984	 2	

Uit	nieuws-
gierigheid	

39	 3	 195	 4	 23	 4	 19	 4	 276	 4	

Om	
informatie	in	
te	winnen	

33	 4	 246	 3	 33	 3	 58	 1	 370	 3	

Om	prijzen	te	
winnen	

2	 6	 14	 6	 1	 6	 2	 6	 19	 6	

Om	meer	
betrokken	te	
zijn	bij	het	
programma	

7	 5	 57	 5	 7	 5	 10	 5	 81	 5	

	
Tussen	de	gebruikers	van	Opgelicht?!	en	de	drie	andere	apps	verschillen	de	motivaties	om	programma	
apps	 te	 gebruiken,	 wat	 blijkt	 uit	 dat	 de	 rangcorrelaties	 niet	 significant	 overeenkomen	 en	 dus	 uit	
ongelijke	reeksen	bestaan.	Voor	de	gebruikers	van	de	app	Opgelicht?!	is	de	motivatie	‘Om	informatie	in	
te	winnen’	 belangrijker	 dan	 gebruikers	 van	 de	 andere	 apps.	 Voor	 de	 overige	 applicaties	 geldt	 dat	 de	
motivaties	onderling	significant	niet	van	elkaar	verschillen.		
	
Bureau	Sport	-	Nationale	2016	Test	 	 	 	 R=	0.943	 p<0.01	
Bureau	Sport	-	Nationale	Wetenschapsquiz	 	 	 R=	0.943	 p<0.01	
Bureau	Sport	-	Opgelicht?!	 	 	 	 	 R=	0.600	 n.s.	
Nationale	2016	Test	-	Nationale	Wetenschapsquiz	 	 R=	1	 	 p=0	
Nationale	2016	Test	-	Opgelicht?!	 	 	 	 R=	0.771	 n.s.	
Nationale	Wetenschapsquiz	-	Opgelicht?!	 	 	 R=	0.771	 n.s.	
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Uit	deze	drie	analyses	blijkt	dat	met	name	de	deelnemers	van	de	app	Opgelicht!?	meer	waarde	hechten	
aan	‘om	informatie	in	te	winnen’	voor	programma	apps	en	corporate	apps	dan	deelnemers	van	de	
andere	3	apps.		

	
Tot	 slot	 is	 er	 gekeken	 naar	 een	 onderlinge	 vergelijking	 van	 de	 3	 soorten	 apps	 op	 basis	 van	 de	
antwoorden	van	alle	deelnemers	aan	het	onderzoek.	Programma	apps	kennen	een	iets	ander	motivatie	
patroon	dan	channel	apps	en	corporate	apps,	die	onderling	niet	significant	verschillen.	Bij	programma	
apps	speelt	‘Om	meer	betrokken	te	zijn	bij	het	programma’	een	grotere	rol,	en	‘Om	te	ontspannen’	een	
minder	grote	rol	in	de	motivatie	in	vergelijking	met	channel	apps	en	corporate	apps.	
	
Programma	apps	–	Channel	apps	 	 	 R	=	0.714	 n.s.	 	 	 	
Programma	apps	–	Corporate	apps	 	 	 R	=	0.543	 n.s.	 	 	
Channel	apps	–	Corporate	apps			 	 	 R	=	0.943	 p	<	0.01		 	

	
	

Tabel	9:	Vergelijking	motivaties	van	drie	soorten	televisie	apps	
	

Mediagebruik	
	

Programma	
Apps	

Channel	apps	 Corporate	apps	

	 N	 rang	 N	 rang	 N	 rang	
Ter	vermaak	 2048	 1	 1801	 1	 1257	 1	
Om	te	
ontspannen	

612	 4	 1602	 2	 984	 2	

Uit	nieuws-
gierigheid	

991	 2	 236	 3	 276	 4	

Om	
informatie	in	
te	winnen	

202	 5	 171	 4	 370	 3	

Om	prijzen	te	
winnen	

114	 6	 15	 6	 19	 6	

Om	meer	
betrokken	te	
zijn	bij	het	
programma	

741	 3	 111	 5	 81	 5	

	 4708	 	 3936	 	 2987	 	
	
	

5.2 Gebruikerservaringen	van	televisieapps	
De	 toetsing	 van	onderzoeksvraag	 2a	 naar	 de	 gebruikerservaring	 van	de	 televisie	 apps	 is	 in	drie	 delen	
opgedeeld.	Allereerst	zullen	een	aantal	specifieke	hypothesen	worden	getoetst	(5.2.1),	daarna	volgt	een	
toetsing	 van	 de	 gebruikerservaring	 bij	 de	 televisie	 apps	 onderling	 (5.2.2)	 en	 een	 toetsing	 van	 het	
opgestelde	conceptuele	model	(5.2.3).	Deze	toetsingen	zijn	gebaseerd	op	de	antwoorden	op	de	vragen	5	
t/m	18	van	de	vragenlijst	(Bijlage	3).	In	de	laatste	paragraaf	wordt	data	gepresenteerd	als	antwoord	op	
onderzoeksvraag	 2b	 over	 de	 wensen	 die	 deelnemers	 hebben	 over	 televisie	 apps.	 De	 daarover	
gepresenteerde	data	is	gebaseerd	op	de	vragen	25	t/m	40	in	deel	C	van	de	vragenlijst	(Bijlage	3).	
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5.2.1		 Toetsing	van	hypothesen	
Voor	 het	 contruct	 presence	 zijn	 er	 drie	 hypothesen	 opgesteld	 over	 de	 relatie	 met	 de	 evaluatieve	
constructen	 van	 kwaliteit,	 tevredenheid	 en	 loyaliteit:	 hoe	 hoger	 de	 score	 op	 presence	 hoe	 hoger	 de	
scores	op	kwaliteit,	tevredenheid	respectievelijk	loyaliteit	(H1a/c	-	Hoofdstuk	3).	Hiertoe	zijn	correlaties	
berekent	 tussen	de	antwoorden	op	de	presence	 vragen	en	de	 vragen	over	 kwaliteit,	 tevredenheid	 en	
loyaliteit.	Getoetst	is	op	een	eenzijdig	significantie	niveau	van	5%.	De	resultaten	zijn	opgenomen	in	tabel	
9.	In	alle	gevallen	is	er	sprake	van	een	significante	correlatie,	met	andere	woorden:	voor	alle	apps	geldt	
dat	hoe	hoger	de	scores	op	presence	hoe	hoger	de	scores	op	kwaliteit,	tevredenheid	en	loyaliteit.	De	nul	
hypothesen	dat	er	geen	verband	is	tussen	presence	en	kwaliteit,	tevredenheid	en	loyaliteit	kan	daarmee	
verworpen	worden	op	basis	van	deze	data.	
	

Tabel	9:	Relatie	tussen	presence	en	kwaliteit,	tevredenheid	en	loyaliteit	per	televisie	app	
	
	 n	=	 Kwaliteit	 Tevredenheid	 Loyaliteit	
App1:	BureauSport	 567	 r	=	0.354**	 r	=	0.473**	 r	=	0.526**	
App2:	N2016T	 2647	 r	=	0.373**	 r	=	0.466**	 r	=	0.500**	
App3:	NWQ2016	 264	 r	=	0.327**	 r	=	0.462**	 r	=	0.475**	
App4:	Opgelicht	 314	 r	=	0.345**	 r	=	0.351**	 r	=	0.528**	
**	=	significant	op	0.001		
	
Ook	 voor	 het	 contruct	 interactiviteit	 zijn	 er	 drie	 hypothesen	 opgesteld	 over	 de	 relatie	 met	 de	
evaluatieve	constructen	van	kwaliteit,	 tevredenheid	en	 loyaliteit:	hoe	hoger	de	score	op	 interactiviteit	
hoe	hoger	de	scores	op	kwaliteit,	tevredenheid	respectievelijk	 loyaliteit	 (H2a/c	-	Hoofdstuk	3).	Hiertoe	
zijn	correlaties	berekent	tussen	de	antwoorden	op	de	interactiviteit	vragen	en	de	vragen	over	kwaliteit,	
tevredenheid	en	loyaliteit.	Getoetst	is	op	een	eenzijdig	significante	niveau	van	5%.	Omdat	in	de	televisie	
app	bij	het	programma	Opgelicht?!	geen	interactiviteit	met	het	programma	is,	 is	bij	deze	app	de	vraag	
naar	interactiviteit	niet	gesteld.	De	resultaten	zijn	opgenomen	in	tabel	10.	In	alle	gemeten	gevallen	is	er	
sprake	van	een	significante	correlatie,	met	andere	woorden:	voor	alle	3	de	apps	geldt	dat	hoe	hoger	de	
scores	op	interactiviteit	hoe	hoger	de	scores	op	kwaliteit,	tevredenheid	en	loyaliteit.	De	nul	hypothesen	
dat	 er	 geen	 verband	 is	 tussen	 interactiviteit	 en	 kwaliteit,	 tevredenheid	 en	 loyaliteit	 kan	 daarmee	
verworpen	worden	op	basis	van	deze	data.	
	

Tabel	10:	Relatie	tussen	interactiviteit	en	kwaliteit,	tevredenheid	en	loyaliteit	per	televisie	app	
	
	 n	=	 Kwaliteit	 Tevredenheid	 Loyaliteit	
App1:	BureauSport	 567	 r	=	0.314**	 r	=	0.408**	 r	=	0.385**	
App2:	N2016T	 2647	 r	=	0.277**	 r	=	0.353**	 r	=	0.357**	
App3:	NWQ2016	 264	 r	=	0.222**	 r	=	0.389**	 r	=	0.352**	
App4:	Opgelicht	 NVT	 NVT	 NVT	 NVT	
**	=	significant	op	0.001		
	
Vanuit	 de	 literatuur	 zijn	 er	 specifieke	 aannames	 over	 de	 relatie	 tussen	 kwaliteit,	 tevredenheid	 en	
loyaliteit.	Veelal	wordt	dit	als	een	lineaire	relatie	gezien:	goede	kwaliteit	leidt	tot	hoge	tevredenheid,	en	
hoge	tevredenheid	leidt	tot	grote	loyaliteit.	Hier	is	zeker	bewijs	voor,	maar	er	zijn	ook	aanwijzingen	dat	
kwaliteit	rechtstreeks	kan	doorwerken	op	loyaliteit	zonder	tussenkomst	van	tevredenheid	(zie	Van	Vliet,	
2012).	Er	zijn	een	drietal	hypothesen	opgesteld	over	deze	relaties:	hoe	hoger	de	score	op	kwaliteit	hoe	
hoger	de	scores	op	tevredenheid,	hoe	hoger	de	score	op	tevredenheid	hoe	hoger	de	score	op	loyaliteit,	
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en	 dat	 er	 geen	 relatie	 is	 tussen	 kwaliteit	 en	 loyaliteit	 (H3a/c	 -	 Hoofdstuk	 3).	 Hiertoe	 zijn	 correlaties	
berekent	tussen	de	antwoorden	op	de	vragen	over	kwaliteit,	tevredenheid	en	loyaliteit.	Getoetst	 is	op	
een	eenzijdig	significantieniveau	van	5%,	en	op	2,5%	tweezijdig	voor	de	relatie	kwaliteit	 -	 loyaliteit.	 In	
Tabel	 11	 is	 duidelijk	 dat	 alle	 correlaties	 significant	 zijn:	 er	 is	 dus	 een	 relatie	 tussen	 kwaliteit	 en	
tevredenheid,	tussen	tevredenheid	en	loyaliteit	én	tussen	kwaliteit	en	loyaliteit.	De	nul	hypothesen	dat	
er	geen	verband	is	tussen	kwaliteit,	tevredenheid	en	loyaliteit	kan	daarmee	verworpen	worden	op	basis	
van	deze	data.	
	

Tabel	11:	Relaties	tussen	kwaliteit,	tevredenheid	en	loyaliteit	per	televisie	app	
	
	 n	=	 Kwaliteit	-	

Tevredenheid	
Tevredenheid	-	
Loyaliteit	

Kwaliteit	–Loyaliteit		
(2-zijdig)	

App1:	BureauSport	 767	 r	=	0.538**	 r	=	0.771**	 r	=	0.512**	
App2:	N2016T	 2809	 r	=	0.589**	 r	=	0.671**	 r	=	0.536**	
App3:	NWQ2016	 283	 r	=	0.537**	 r	=	0.760**	 r	=	0.475**	
App4:	Opgelicht	 369	 r	=	0.711**	 r	=	0.498**	 r	=	0.553**	
**	=	significant	op	0.001		
	
Vanuit	 de	 literatuur	 is	 verondersteld	 dat	 het	 construct	 cognitive	 load	 van	 invloed	 is	 op	 het	 directe	
gebruik	van	de	televisie	apps,	en	dus	van	invloed	is	op	de	mate	van	presence	en	interactiviteit;	en	op	de	
evaluatie	 van	de	 televisie	 app,	 en	dus	op	de	mate	 van	 kwaliteit,	 tevredenheid	en	 loyaliteit.	 En	wel	 in	
negatieve	 zin:	 een	 hogere	 score	 op	 cognitive	 load	 zal	 samenhangen	met	 lagere	 scores	 op	 de	 andere	
constructen	 (H4a/e	 -	 Hoofdstuk	 3).	 Middels	 correlaties	 is	 dit	 getoetst	 op	 een	 eenzijdig	 significante	
niveau	van	5%.	 In	 tabel	12	zijn	de	resultaten	van	de	correlatie	analyses	opgenomen.	Voor	de	televisie	
apps	 van	 Bureausport	 en	N2016T	 zien	we	 een	 significante	 negatieve	 relatie:	 hoe	 hoger	 de	 scores	 op	
cognitive	 load	 van	 de	 deelnemers	 hoe	 lager	 de	 scores	 op	 presence,	 interactiviteit,	 kwaliteit,	
tevredenheid	en	 loyaliteit.	Bij	de	 televisie	app	NWQ2016	 is	dit	ook	 zo	met	uitzondering	van	kwaliteit,	
daar	is	geen	significante	correlatie	gevonden.	Voor	de	televisie	app	van	het	programma	Opgelicht?!	is	de	
relatie	minder	 eenduidig:	 een	 hogere	 score	 op	 cognitive	 load	 hangt	 samen	met	 een	 hogere	 score	 op	
presence	 maar	 met	 een	 lagere	 score	 op	 kwaliteit	 en	 tevredenheid.	 Er	 is	 geen	 significante	 relatie	 bij	
Opgelicht?!	tussen	cognitive	load	en	loyaliteit.	
	

Tabel	12:	Relaties	tussen	cognitive	load	en	vijf	andere	contructen	per	televisie	app	
	
	 n	=	 Presence	 Interactiviteit	 Kwaliteit	 Tevredenheid	 Loyaliteit	
App1:	BureauSport	 567	 r	=	-0.166**	 r	=	-0.096*	 r	=	-0.249**	 r	=	-0.265**	 r	=	-0.288**	
App2:	N2016T	 2647	 r	=	-0.164**	 r	=	-0.118**	 r	=	-0.373**	 r	=	-0.431**	 r	=	-0.331**	
App3:	NWQ2016	 264	 r	=	-0.290**	 r	=	-0.271**	 r	=	0.081	 r	=	-0.295**	 r	=	-0.313**	
App4:	Opgelicht	 314	 r	=	0.114*	 NVT	 r	=	-0.229**	 r	=	-0.230**	 r	=	0.026	
*	=	significant	op	0.05	
**	=	significant	op	0.001		
	
Eenzelfde	invloed	als	van	cognitive	load	op	de	gebruikerservaring	constructen,	is	ook	verondersteld	voor	
bruikbaarheid	maar	 dan	 in	 positieve	 zin:	 een	 hogere	 score	 op	 bruikbaarheid	 van	 de	 televisie	 app	 zal	
samenhangen	met	hogere	score	op	presence,	interactiviteit,	kwaliteit,	tevredenheid	en	loyaliteit	(H5a/e	
-	Hoofdstuk	 3).	 Dit	 is	 getoetst	met	 correlatie	 analyses	 op	 een	 eenzijdig	 significantieniveau	 van	 5%.	 In	
Tabel	 13	 staan	 de	 resultaten	 van	 de	 correlatie	 analyses.	 Overal	 worden	 de	 veronderstelde	 relaties	
bevestigd	door	de	data.	
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Tabel	13:	Relaties	tussen	bruikbaarheid	en	vijf	andere	contructen	per	televisie	app	

	
	 n	=	 Presence	 Interactiviteit	 Kwaliteit	 Tevredenheid	 Loyaliteit	
App1:	BureauSport	 567	 r	=	0.309**	 r	=	0.311**	 r	=	0.511**	 r	=	0.610**	 r	=	0.557**	
App2:	N2016T	 2647	 r	=	0.250**	 r	=	0.230**	 r	=	0.404**	 r	=	0.469**	 r	=	0.384**	
App3:	NWQ2016	 264	 r	=	0.224**	 r	=	0.234**	 r	=	0.443**	 r	=	0.590**	 r	=	0.505**	
App4:	Opgelicht	 314	 r	=	0.322**	 NVT	 r	=	0.558**	 r	=	0.534**	 r	=	0.412**	
* = significant op 0.05 level 
** = significant op 0.01 level 

	
5.2.2	 Toetsing	van	de	televisie	apps	onderling	
Alle	vier	de	 televisie	apps	die	zijn	gebruikt	 in	het	onderzoek	zijn	getypeerd	als	programma	apps.	Toch	
zitten	er	ook	verschillen	tussen	deze	televisie	apps,	zo	is	de	televisie	app	bij	het	programma	Opgelicht?!	
een	 app	 die	 niet	 direct	 interacteert	 met	 het	 uitgezonden	 programma.	 De	 vraag	 is	 dan	 ook	 of	 er	
verschillen	zijn	in	de	data	tussen	deze	vier	televisie	apps.	De	hypothese	is	dat	de	vier	apps	onderling	niet	
verschillen	in	gebruikerservaring	(Hoofdstuk	3).	
	
De	 verschillen	 zijn	 in	 eerste	 instantie	 getoetst	 middels	 een	MANOVA.	 Er	 is	 een	 statistisch	 significant	
verschil	gevonden	tussen	soort	televisie	app	en	de	constructen:	F	(12,	9630)	=	60.20,	p	<	0.001;	Wilk’s	Λ	
=	 0.826,	 partial	 η2	 =	 .062.	De	 televisie	 apps	hebben	effect	 op	 alle	 afhankelijke	 variabelen,	 zij	 het	 zeer	
zwak:	App	en	Presence	F	 (3,	 3643)	=	9.72,	p	<	0.001,	partial	η2	 =	 .008;	App	en	Kwaliteit	 F	 (3,	 3643)	=	
65.16,	p	<	0.001,	partial	η2	=	.051;	App	en	Tevredenheid	F	(3,	3643)	=	176.42,	p	<	0.001,	partial	η2	=	.127;	
en	App	en	Loyaliteit	F	(3,	3643)	=	51.82,	p	<	0.001,	partial	η2	=	.041.	
	
Middels	een	MANCOVA	is	gekeken	of	het	overall	effect	ook	blijft	bestaan	als	gecontroleerd	wordt	voor	
cognitive	load	en	bruikbaarheid.	Dit	is	het	geval: F	(12,	9498)	=	25.42,	p	<	0.001;	Wilk’s	Λ	=	0.92,	partial	
η2	=	.027.	
	
Aangezien	 bij	 de	 app	 Opgelicht	 geen	 interactiviteit	 is	 gemeten	 is	 bij	 bovenstaande	 analyses	
interactiviteit	buitenwegen	gelaten.	Bij	de	volgende	analyses	wordt	interactiviteit	wel	meegenomen	en	
daarmee	de	televisie	app	Opgelicht	niet.	Ook	dan	is	er	een	statistisch	significant	tussen	televisie	app	en	
de	constructen	F	(10,	6622)	=	54.99,	p	<	0.01;	Wilk’s	Λ	=	0.853,	partial	η2	=	.077.	De	televisie	apps	hebben	
effect	op	alle	 afhankelijke	 variabelen,	 zij	 het	 zeer	 zwak:	App	versus	Presence	 F	 (2,	 3315)	 =	12.99,	 p	 <	
0.001,	partial	η2	=	 .008;	App	versus	Interactiviteit	F	(2,	3315)	=	34.53,	p	<	0.001,	partial	η2	=	 .020; 	App	
versus	Kwaliteit	F	(2,	3315)	=	99.32,	p	<	0.001,	partial	η2	=	.057;	App	versus	Tevredenheid	F	(2,	3315)	=	
225.44,	p	<	0.001,	partial	η2	=	.12;	App	versus	Loyaliteit	F	(2,	3315)	=	77.47,	p	<	0.001,	partial	η2	=	.045.	
	
Post-hoc	vergelijkingen	middels	de	Tukey	test	laten	de	volgende	significante	verschillen	tussen	de	apps	
zien:	
• De	 gemiddelde	 scores	 voor	 presence	 verschillen	 significant	 tussen	 de	 apps	 Bureau	 Sport	 en	

Nationale	Wetenschapsquiz	2016	(p	<	0.05),	Nationale	2016	Test	en	Nationale	Wetenschapsquiz	(p	<	
0.01),	 Nationale	 2016	 Test	 en	 Opgelicht?!	 (p	 <	 0.05).	 Gemiddelde	 scores:	 BureauSport	 (3,28),	
Nationale	2016	Test	(3,38),	Nationale	Wetenschapsquiz	(3,05)	en	Opgelicht?!	(3,19).	

• De	 gemiddelde	 scores	 voor	 interactiviteit	 verschillen	 significant	 tussen	 de	 apps	 Bureau	 Sport	 en	
Nationale	2016	test	(p	<	0.001)	en	Nationale	2016	test	en	Nationale	Wetenschapsquiz	(p	<	0.001).	
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Gemiddelde	scores:	BureauSport	 (2,57),	Nationale	2016	Test	 (2,84)	en	Nationale	Wetenschapsquiz	
(2,69).	

• De	 gemiddelde	 scores	 voor	 kwaliteit	 verschillen	 significant	 tussen	 de	 apps	 Bureau	 Sport	 en	
Nationale	 2016	 test	 (p	 <	 0.001),	 Bureau	 Sport	 en	 Nationale	Wetenschapsquiz	 (p	 <0.005),	 Bureau	
Sport	en	Opgelicht	 (p	<	0.001),	Nationale	2016	Test	en	Nationale	Wetenschapsquiz	 (p	<	0.001)	en	
Nationale	 Wetenschapsquiz	 en	 Opgelicht	 (p	 <	 0.005).	 Gemiddelde	 scores:	 BureauSport	 (3,62),	
Nationale	2016	Test	(4,1),	Nationale	Wetenschapsquiz	(3,83)	en	Opgelicht?!	(4,08).	

• De	 gemiddelde	 scores	 voor	 tevredenheid	 verschillen	 significant	 tussen	 alle	 apps:	 Bureau	 Sport	 en	
Nationale	 2016	 test	 (p	 <	 0.001),	 Bureau	 Sport	 en	Nationale	Wetenschapsquiz	 (p	 <	 0.001),	 Bureau	
Sport	 en	 Opgelicht	 (p	 <	 0.001),	 Nationale	 2016	 Test	 en	 Nationale	 Wetenschapsquiz	 (p	 <	 0.001),	
Nationale	206	 test	en	Opgelicht	 (p	<	0.001),	Nationale	Wetenschapsquiz	en	Opgelicht	 (p	<	0.001).	
Gemiddelde	 scores:	 BureauSport	 (3,35),	 Nationale	 2016	 Test	 (4,16),	 Nationale	 Wetenschapsquiz	
(3,83)	en	Opgelicht?!	(4,41).	

• De	 gemiddelde	 scores	 voor	 loyaliteit	 verschillen	 significant	 tussen	 de	 apps	 Bureau	 Sport	 en	
Nationale	 2016	 test	 (p	 <	 0.001),	 Bureau	 Sport	 en	 Nationale	Wetenschapsquiz	 (p	 <0.001),	 Bureau	
Sport	 en	 Opgelicht	 (p	 <	 0.001),	 Nationale	 2016	 test	 &	 Nationale	 Wetenschapsquiz	 (p	 <	 0.05),	
Nationale	2016	test	en	Opgelicht	(p	<	0.05).	Gemiddelde	scores:	BureauSport	(3,37),	Nationale	2016	
Test	(3,92),	Nationale	Wetenschapsquiz	(3,76)	en	Opgelicht?!	(3,76).	

	
5.2.4	 Wensen	ten	aanzien	van	televisie	apps	
Onderzoeksvraag	2b	betrof	de	vraag:	Welke	wensen	hebben	gebruikers	ten	aanzien	van	televisieapps?	
(zie	1.4).	Deze	vraag	 is	onderzocht	middels	16	vragen	 te	 stellen	met	mogelijke	wensen	die	gebruikers	
zouden	kunnen	hebben	(zie	Bijlage	3).		
	
In	tabel	14	zijn	de	resultaten	op	de	16	vragen	gerangschikt	op	de	gemiddelde	score,	van	hoog	naar	laag,	
van	 alle	 deelnemers	 aan	 het	 onderzoek.	 Er	 is	 middels	 rangcorrelaties	 getoetst	 of	 de	 ranking	 van	 de	
verschillende	 apps	 onderling	 verschillen,	 dat	 is	 niet	 het	 geval,	 in	 alle	 gevallen	 is	 er	 een	 significante	
overeenkomst	in	de	ranking	van	de	wensen	bij	de	verschillende	apps:	
	
Bureau	Sport	-	Nationale	2016	Test	 	 	 	 R=	0.984	 p=0	
Bureau	Sport	-	Nationale	Wetenschapsquiz	 	 	 R=	0.990	 p=0	
Bureau	Sport	-	Opgelicht?!	 	 	 	 	 R=	0.677	 p<0.01	
Nationale	2016	Test	-	Nationale	Wetenschapsquiz	 	 R=	0.976	 p=0	
Nationale	2016	Test	-	Opgelicht?!	 	 	 	 R=	0.647	 p<0.01	
Nationale	Wetenschapsquiz	-	Opgelicht?!	 	 	 R=	0.644	 p<0.01	
	
De	vragen	zijn	getoetst	op	een	5-puntsschaal	van	‘Helemaal	niet	belangrijk’	tot	‘Heel	erg	belangrijk’.	Er	
zijn	 6	 wensen	 die	 hoger	 dan	 een	 3	 scoren	 en	 daarmee	 enigszins	 tot	 heel	 erg	 belangrijk	 worden	
bevonden,	dit	zijn:	‘dat	de	app	gebruiksvriendelijk	is’,	‘dat	de	app	gratis	is’,	‘dat	ik	te	zien	krijg	wat	mijn	
score	 is’,	 ‘dat	 ik	 niets	 hoef	 te	 installeren,	 maar	 de	 app	 via	 een	 website	 kan	 gebruiken’,	 ‘dat	 ik	 geen	
tweede	scherm	nodig	heb’	en	‘dat	ik	live	kan	meedoen	aan	het	bijbehorende	tv-programma’.		
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Tabel	14:	Resultaten	wensen	van	gebruikers	t.a.v.	interactieve	apps	
	
	
	
Wens	

Bureau	Sport	 Nationale	
2016	Test	

Nationale	
wetenschaps	
quiz	

Opgelicht?!	 Totaal	

	 mean	 rang	 mean	 rang	 mean	 rang	 mean	 rang	 mean	 rang	
App	
gebruiksvriendelijk	

4.44	 1	 4.54	 1	 4.39	 1	 3.74	 1	 4.45	 1	

App	gratis	 4.27	 2.5	 4.42	 2	 4.29	 2	 3.45	 2	 4.31	 2	
Zien	wat	score	is	 4.03	 4	 4.30	 3	 4.11	 4	 0.00	 16	 4.24	 3	
Niets	hoeven	te	
installeren	

4.27	 2.5	 4.18	 4	 4.22	 3	 3.11	 4	 4.11	 4	

Geen	2e	scherm	
nodig	hebben	

3.90	 5	 4.07	 5	 3.35	 6	 3.13	 3	 3.92	 5	

Live	mee	kan	doen	 3.44	 6	 3.60	 6	 3.52	 5	 2.10	 10	 3.45	 6	
Zien	wat	vrienden	
doen	

2.72	 8	 2.77	 7	 2.63	 9	 2.24	 6	 2.71	 7	

Extra	info	over	
prog	

2.74	 7	 2.66	 8	 3.06	 7	 2.44	 5	 2.68	 8	

Hoe	content	
wordt	
aangeboden	

2.50	 9	 2.55	 9	 2.74	 8	 2.20	 7	 2.53	 9	

Acties	in	app	
invloed	live	prog	

2.33	 11	 2.45	 10	 2.41	 10	 1.98	 12	 2.39	 10	

Mening	geven	
over	content	

2.36	 10	 2.18	 11	 2.38	 11	 2.14	 9	 2.22	 11	

Reageren	op	
content	

2.22	 12	 2.08	 12	 2.35	 12	 2.15	 8	 2.13	 12	

Content	kan	delen	 1.95	 14.5	 1.99	 13	 1.84	 15	 2.00	 11	 1.97	 13	
Met	anderen	
communiceren	

2.06	 13	 1.93	 14	 1.92	 13	 1.76	 15	 1.94	 14	

Content	kan	
bekijken	

1.95	 14.5	 1.88	 15	 1.91	 14	 1.97	 13	 1.89	 15	

Content	kan	
plaatsen	

1.76	 16	 1.72	 16	 1.68	 16	 1.78	 14	 1.72	 16	

	
Ondanks	dat	de	ranking	gelijk	is,	kan	de	gemiddelde	score	per	vraag	natuurlijk	wel	verschillen.	Voor	de	6	
‘wensen’	 die	 gemiddeld	 hoger	 hebben	 gescoord	 dan	 een	 3	 zijn	 daarom	 aanvullende	 toetsen	 gedaan	
(ANOVA)	om	te	kijken	of	de	gemeten	verschillen	significant	zijn.	De	resultaten	zijn	als	volgt:	
• De	 apps	 verschillen	 onderling	 significant	 in	 de	 gemiddelde	 scores	 op	 de	 wens	 ‘dat	 de	 app	

gebruiksvriendelijk	 is’:	 F(3,	 3422)	 =	 76.31,	 p	 <	 0.01.	 Zowel	 Bureausport,	 Nationale	 2016	 Test	 en	
Nationale	 wetenschapsquiz	 verschillen	 significant	 van	 Opgelicht?!	 (p	 <	 0.01),	 met	 een	 hoger	
gemiddelde	op	deze	wens.	De	Nationale	2016	test	verschilt	significant	van	Bureausport	en	Nationale	
wetenschapsquiz	(p	<	0.05)	met	een	hogere	gemiddelde	score.	

• De	apps	verschillen	onderling	significant	in	de	gemiddelde	scores	op	de	wens	‘dat	de	app	gratis	is’:	
F(3,	3421)	=	72,92,	p	<	0.01.	Zowel	Bureausport,	Nationale	2016	Test	en	Nationale	wetenschapsquiz	
verschillen	 significant	 van	 Opgelicht?!	 (p	 <	 0.01),	 met	 een	 hoger	 gemiddelde	 op	 deze	 wens.	 De	
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Nationale	 2016	 test	 verschilt	 significant	 van	 Bureausport	 (p	 <	 0.05)	 met	 een	 hogere	 gemiddelde	
score.	

• De	apps	verschillen	onderling	significant	in	de	gemiddelde	scores	op	de	wens	‘dat	ik	te	zien	krijg	wat	
mijn	score	is’:	F(3,	3157)	=	23,67,	p	<	0.01.	Post-hoc	vergelijkingen:	Bureau	Sport	–	Nationale	2016	
test	 (p	 <	 0.01),	 Nationale	 2016	 test	 –	 Nationale	 Wetenschapsquiz	 (p	 <	 0.01).	 Opgelicht	 valt	
hierbuiten	aangezien	het	element	‘zien	krijgen	wat	de	score	is’	daar	niet	gemeten	is.		

• De	apps	verschillen	onderling	significant	 in	de	gemiddelde	scores	op	de	wens	 ‘dat	 ik	niets	hoef	 te	
installeren,	 maar	 de	 app	 via	 een	 website	 kan	 gebruiken’’:	 F(3,	 3420)	 =	 88,26,	 p	 <	 0.01.	 Zowel	
Bureausport,	 Nationale	 2016	 Test	 en	 Nationale	 wetenschapsquiz	 verschillen	 significant	 van	
Opgelicht?!	(p	<	0.01),	met	een	hoger	gemiddelde	op	deze	wens.	

• De	apps	verschillen	onderling	significant	 in	de	gemiddelde	scores	op	de	wens	 ‘dat	 ik	geen	tweede	
scherm	nodig	heb’’:	F(3,	3421)	=	76.83,	p	<	0.01.	Bureau	Sport	verschilt	met	alle	drie	de	andere	apps,	
doordat	het	een	 lagere	gemiddelde	score	heeft	dan	Nationale	2016	test	(p	<	0,05),	en	een	hogere	
gemiddelde	score	dan	Nationale	wetenschapsquiz	en	Opgelicht?!	(p	<	0,01).	De	Nationale	2016	Test	
verschilt	 van	 zowel	 de	 Nationale	 wetenschapsquiz	 als	 Opgelicht?!	 (p	 <	 0.01)	 met	 een	 gemiddeld	
hogere	score.	

• De	 apps	 verschillen	 onderling	 significant	 in	 de	 gemiddelde	 scores	 op	 de	 wens	 ‘dat	 ik	 live	 kan	
meedoen	aan	het	bijbehorende	tv-programma’:	F(3,	3439)	=	164,91,	p	<	0.01.	Zowel	Bureausport,	
Nationale	2016	Test	en	Nationale	wetenschapsquiz	verschillen	significant	van	Opgelicht?!	(p	<	0.01),	
met	een	hoger	gemiddelde	op	deze	wens.	De	Nationale	2016	test	heeft	bovendien	een	significant	
hogere	score	dan	Bureau	Sport	(p	<	0.01).	

	

5.3 De	rol	van	data	in	televisie	apps	
De	 derde	 onderzoeksvraag	 betreft	 de	 vraag	 naar	 welke	 rol	 data	 kan	 spelen	 in	 televisie	 apps,	 en	 dan	
specifiek	de	vragen	wanneer	een	gebruiker	bereid	is	om	data	te	delen	en	welke	data	de	gebruiker	dan	
wil	delen.	Hiertoe	zijn	12	vragen	gesteld	in	deel	D	van	de	vragenlijst:	vragen	41	tot	en	met	52	(Bijlage	3).	
Daarbij	 is	 gevarieerd	 in	 het	 aanbod	 (persoonlijk	 aanbod,	 iets	 kunnen	winnen,	 betrokkenheid)	 en	 vier	
soorten	van	bereidheid	(social	media	account	inlog,	anoniem	bijhouden,	vragenlijst	bijhouden,	account	
aanmaken).	Onderstaand	zullen	de	resultaten	van	de	analyses	van	deze	vragen	worden	gepresenteerd.	
	
Allereerst	zijn	in	tabel	15	de	gemiddelde	scores	op	de	verschillende	vragen	in	kaart	gebracht,	zowel	per	
app	als	de	totale	score	over	alle	deelnemers	aan	het	onderzoek.	De	vragen	zijn	gesteld	op	een	5-punts	
schaal	van	1	(Helemaal	oneens)	tot	5	(Helemaal	eens).	Er	zijn	maar	3	instanties	waarin	een	gemiddelde	
score	van	3	of	hoger	voorkomt	op	de	totaalscore,	in	beide	gevallen	gaat	het	om	de	bereidheid	voor	het	
invullen	van	een	vragenlijst	met	als	beloning	een	persoonlijk	aanbod	of	om	iets	te	winnen.	Bij	‘betrokken	
worden’	is	dit	ook	de	hoogste	score	maar	haalt	niet	een	gemiddelde	van	3	(2,72).	De	bereidheid	overall	
is	dus	bijzonder	laag.	

Tabel	15:	Bereidheid	data	te	delen	per	app	en	totaal	
	
	
Bereidheid	

Bureau	Sport	 Nationale	
2016	Test	

Nationale	
wetenschaps	
quiz	

Opgelicht?!	 Totaal	

	 Gem.	 n	 Gem.	 n	 Gem.	 n	 Gem.	 n	 Gem.	 n	
Pers.	aanbod	
inloggen	

1.79	 472	 1.86	 2351	 1.73	 246	 1.81	 251	 1.83	 3320	

Pers.	aanbod	
gedrag	bijhouden	

2.90	 472	 2.99	 2349	 2.87	 246	 2.40	 252	 2.93	 3319	
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Bereidheid	 Bureau	Sport	 Nationale	
2016	Test	

Nationale	
wetenschaps	
quiz	

Opgelicht?!	 Totaal	

Pers.	aanbod	
vragenlijst	

3.12	 470	 3.19	 2343	 3.27	 244	 2.76	 250	 3.16	 3307	

Pers.	aanbod	
account	

1.68	 479	 1.78	 2345	 2.03	 246	 2.08	 250	 1.81	 3310	

Winnen	
inloggen	

2.14	 473	 2.27	 2345	 1.94	 245	 1.60	 250	 2.18	 3313	

Winnen	
gedrag	bijhouden	

2.68	 474	 2.85	 2344	 2.73	 246	 2.25	 250	 2.77	 3314	

Winnen	
vragenlijst	

2.87	 473	 3.08	 2341	 3.10	 246	 2.46	 249	 3.00	 3309	

Winnen	
account	

1.94	 468	 2.08	 2335	 2.17	 245	 1.88	 249	 2.05	 3297	

Betrokken	worden	
inloggen	

1.86	 471	 1.96	 2335	 1.82	 246	 1.77	 250	 1.92	 3302	

Betrokken	worden	
gedrag	bijhouden	

2.52	 472	 2.69	 2331	 2.62	 246	 2.19	 251	 2.62	 3300	

Betrokken	worden	
vragenlijst	

2.55	 468	 2.78	 2327	 2.89	 2444	 2.26	 250	 2.72	 3289	

Betrokken	worden	
account	

1.76	 465	 1.86	 2323	 1.96	 244	 1.81	 248	 1.85	 3280	

	
Voor	verdere	analyse	 is	er	een	‘bereidsscore’	berekend	over	de	vier	subvragen	per	motivatie	(aanbod)	
om	 data	 te	 delen	 (Tabel	 16)	 en	 is	 vervolgens	 geanalyseerd	 of	 hier	 significante	 verschillen	 zijn	 aan	 te	
treffen,	met	de	volgende	resultaten:	
• Bij	 Bureau	 Sport	 is	 er	 een	 significant	 verschil	 in	 het	 delen	 van	 data	 naar	 gelang	 de	 beloning:	 F(2,	

1384)	=	10.61,	p	<	0.01.	Het	gaat	dan	om	dat	men	eerder	bereidheid	is	om	data	te	delen	als	men	iets	
kan	winnen	in	plaats	van	betrokken	te	worden	bij	het	programma.	

• Bij	de	Nationale	2016	test	is	er	een	significant	verschil	in	het	delen	van	data	naar	gelang	de	beloning:	
F(2,	6956)	=	43.23,	p	<	0.01.	Alle	 scores	op	de	beloningssoorten	verschillen	 significant	 van	elkaar,	
met	winnen	als	hoogste	score.		

• Bij	de	Nationale	wetenschapsquiz	is	er	geen	significant	verschil	in	het	delen	van	data	naar	gelang	de	
beloning:	F(2,	728)	=	2.53,	n.s.	

• Bij	Opgelicht?!	is	er	een	significant	verschil	in	het	delen	van	data	naar	gelang	de	beloning:	F(2,	741)	=	
5.10,	 p	 <	 0.01.	 Het	 gaat	 dan	 om	 dat	 men	 eerder	 bereidheid	 is	 om	 data	 te	 delen	 als	 men	 een	
persoonlijk	aanbod	krijgt	in	plaats	van	iets	winnen	of	betrokken	te	worden	bij	het	programma.	

• Ook	over	alle	apps	heen	is	er	een	significant	verschil	tussen	de	verschillende	soorten	beloning:	F(2,	
9818)	=	47.75,	p	<	0.01.	Alle	 scores	op	de	beloningssoorten	verschillen	significant	van	elkaar,	met	
winnen	als	hoogste	score.		

Opgemerkt	 dient	wel	 te	worden	dat	 het	 in	 alle	 gevallen	 gaat	 om	 lage	 scores,	 in	 de	 zin	 dat	 de	 scores	
onder	de	3	vallen	op	een	vijfpuntsschaal	van	‘helemaal	oneens’	tot	‘helemaal	eens’.	
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Tabel	16:	Bereidsscore	per	app	en	totaal	
	
	
	
Bereidheid	

Bureau	Sport	 Nationale	 2016	
Test	

Nationale	
wetenschaps	
quiz	

Opgelicht?!	 Totaal	

	 Gem.	 n	 Gem.	 n	 Gem.	 n	 Gem.	 n	 Gem.	 n	
Persoonlijk	
aanbod	

2.38	 461	 2.46	 2337	 2.48	 244	 2.27	 249	 2.43	 3291	

Winnen	 2.42	 466	 2.57	 2321	 2.48	 244	 2.05	 247	 2.50	 3278	
Betrokken	
worden	

2.16	 460	 2.32	 2301	 2.32	 243	 2.00	 248	 2.28	 3252	

	
Aan	de	hand	van	de	gegevens	in	Tabel	16	is	ook	onderzocht	of	er	significante	verschillen	zijn	tussen	de	
apps.	De	resultaten	zijn	als	volgt:	
• De	 apps	 verschillen	 onderling	 significant	 in	 de	 bereidheid	 om	 data	 te	 delen	 als	 de	 beloning	 ‘een	

persoonlijk	aanbod’	betreft:	F	(3,	3287)	=	4.83,	p	<	0.01.	Middels	post-hoc	vergelijkingen	blijkt	dat	er	
significante	verschillen	in	bereidheid	zitten	tussen	de	Nationale	2016	Test	en	Opgelicht	(p	<		0.01)	en	
de	Nationale	Wetenschapsquiz	en	Opgelicht	(p	<	0.05).	

• De	apps	verschillen	onderling	significant	in	de	bereidheid	om	data	te	delen	als	de	beloning	‘winnen’	
betreft:	 F	 (3,	 3274)	 =	 22.29,	 p	 <0.01.	 Bureau	 Sport,	 de	 Nationale	 2016	 test	 en	 de	 Nationale	
wetenschapsquiz	 verschillen	 alle	 drie	 significant	 (p	 <	 0.01)	 van	 Opgelicht?!	 Bovendien	 verschillen	
ook	Bureua	Sport	en	de	Nationale	2016	significant	van	elkaar	(p	<	0.05),	met	de	Nationale	2016	test	
als	hoogste	score.	

• De	 apps	 verschillen	 onderling	 significant	 in	 de	 bereidheid	 om	 data	 te	 delen	 als	 de	 beloning	
‘betrokken	worden	bij	het	programma’	betreft:	F	(3,	3248)	=	11.06,	p	<	0.01.	Er	zitten	verschillen	in	
bereidheid	tussen	Bureau	Sport	en	Nationale	2016	Test	(p	<	0.01),	Nationale	2016	Test	en	Opgelicht	
(p	<	0.01),	Nationale	Wetenschapsquiz	en	Opgelicht	(p	<		0.01).		
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6. Conclusies	en	Discussie	
	
Deze	 studie	 had	 als	 vertrekpunt	 de	 vraag	 naar	 hoe	 nieuwe	 inzichten	 uit	 gebruikersdata	 systematisch	
kunnen	worden	verzameld,	 geanalyseerd	en	gevalideerd,	en	welke	businessmodellen	helpen	om	deze	
nieuwe	inzichten	te	borgen	in	de	strategie	van	de	organisatie.	Deze	brede	vraagstelling	is	ingeperkt	tot	
een	onderzoeksvraag	naar	welke	 gebruikerservaringen	hebben	 consumenten	bij	 apps	 voor	 live	 video-
content	en	welke	wensen	en	verwachtingen	hebben	zij	over	verbetering/vernieuwing	daarvan?	Om	deze	
vragen	 te	 beantwoorden	 is	 een	 onderzoek	 uitgevoerd	 bij	 4	 televisie	 apps,	 hierbij	 ging	 het	 om	 3	 quiz	
programma’s	 (Nationale	 Wetenschapsquiz,	 Nationale	 2016	 test	 en	 Bureau	 Sport	 Quiz	 2016),	 en	 een	
informatief	programma	(Opgelicht!?).		
	
Een	eerste	deelvraag	van	het	onderzoek	betrof	de	vraag	naar	het	gebruik	van	televisie	apps.	Hiertoe	is	
allereerst	een	onderscheid	gemaakt	tussen	3	soorten	televisie	apps:	corporate	apps	(dit	zijn	apps	die	de	
inhoud	van	verschillende	televisiekanalen	aanbieden),	channel	apps	(dit	zijn	apps	die	alleen	de	 inhoud	
van	een	bepaald	 televisiekanaal	aanbieden)	en	programma	apps	 (dit	 zijn	apps	die	gelinkt	 zijn	aan	een	
specifiek	programma).	Deelnemers	aan	het	onderzoek	zijn	bevraagd	naar	het	gebruik	van	deze	apps.	Uit	
de	resultaten	blijkt	dat:		
• De	 groepen	 van	 deelnemers	 aan	 de	 vier	 apps	 verschillen	 onderling	 in	 leeftijd	 (bijvoorbeeld	 het	

publiek	bij	Opgelicht!?)	is	beduidend	ouder	dan	de	deelnemers	aan	de	andere	3	apps),	man/vrouw	
verhouding	(meer	vrouwen	bij	de	Nationale	test	2016	dan	bij	de	andere	3	apps),	en	opleidingsniveau	
(bijvoorbeeld	meer	WO-opgeleide	mensen	 bij	 de	Nationale	wetenschapsquiz	 dan	 bij	 de	 andere	 3	
apps).	

• De	 groepen	 van	 deelnemers	 aan	 de	 vier	 apps	 verschillen	 onderling	 ook	 in	 hun	 aantal	 uren	
mediagebruik	en	ook	in	hun	gebruik	van	programma	apps,	channel	apps	en	corporate	apps.	

• Ten	 aanzien	 van	 de	 motivaties	 voor	 het	 gebruik	 van	 interactieve	 apps	 verschillen	 vooral	 de	
deelnemers	van	de	Opgelicht!?-app	van	de	andere	deelnemers	doordat	ze	meer	nadruk	liggen	op	de	
motivatie	‘om	informatie	in	te	winnen”	bij	programma-apps	en	corporate-apps.	

• Een	vergelijking	van	de	overall	motivaties	voor	de	3	soorten	televisie	apps	laat	zien	dat	de	motivatie	
voor	programma-apps	 verschilt	 van	 channel	 apps	en	 corporate	 apps	 in	die	 zin	dat	bij	 programma	
apps	speelt	‘Om	meer	betrokken	te	zijn	bij	het	programma’	een	grotere	rol,	en	‘Om	te	ontspannen’	
een	minder	grote	rol	in	de	motivatie	in	vergelijking	met	channel	apps	en	corporate	apps.	

	
De	tweede	deelvraag	betrof	de	vraag	naar	de	gebruikerservaring	van	televisie	apps.	Voor	deze	vraag	zijn	
diverse	 hypothesen	 opgesteld	 aan	 de	 hand	 van	 een	 conceptueel	 model	 over	 de	 verhouding	 van	 de	
verschillende	constructen.	De	belangrijkste	resultaten	zijn	als	volgt:	
• Presence	 hangt	 significant	 samen	met	de	waardering	 van	de	app:	hoe	hoger	de	ervaren	presence	

hoe	hoger	 de	 ervaren	 kwaliteit	 van	de	 app,	 hoe	hoger	 de	 tevredenheid	over	 de	 app	 en	ook	 is	 er	
sprake	van	een	hogere	loyaliteit.	

• Interactiviteit	 hangt	 significant	 samen	 met	 de	 waardering	 van	 de	 app:	 hoe	 hoger	 de	 ervaren	
interactiviteit	hoe	hoger	de	ervaren	kwaliteit	van	de	app,	hoe	hoger	de	tevredenheid	over	de	app	en	
ook	is	er	sprake	van	een	hogere	loyaliteit.	

• Kwaliteit,	 tevredenheid	 en	 loyaliteit	 hangen	 significant	 met	 elkaar	 samen:	 hoe	 hoger	 de	 ervaren	
kwaliteit	 van	de	 app	hoe	hoger	 de	 tevredenheid	 en	 loyaliteit,	 en	hoe	hoger	 de	 tevredenheid	hoe	
hoger	de	loyaliteit.	

• Voor	 cognitive	 load	 zijn	 de	 resultaten	 verschillend	 over	 de	 4	 geteste	 interactieve	 apps.	 Voor	 de	
televisie	 apps	 van	 Bureausport	 en	Nationale	 2016	 test	 zien	we	 een	 significante	 negatieve	 relatie:	
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hoe	 hoger	 de	 scores	 op	 cognitive	 load	 van	 de	 deelnemers	 hoe	 lager	 de	 scores	 op	 presence,	
interactiviteit,	kwaliteit,	 tevredenheid	en	 loyaliteit.	Bij	de	televisie	app	Nationale	Wetenschapsquiz	
2016	is	dit	ook	zo	met	uitzondering	van	kwaliteit,	daar	is	geen	significante	correlatie	gevonden.	Voor	
de	televisie	app	van	het	programma	Opgelicht?!	is	de	relatie	minder	eenduidig:	een	hogere	score	op	
cognitive	 load	 hangt	 samen	 met	 een	 hogere	 score	 op	 presence	 maar	 met	 een	 lagere	 score	 op	
kwaliteit	 en	 tevredenheid.	 Er	 is	 geen	 significante	 relatie	 bij	 Opgelicht?!	 tussen	 cognitive	 load	 en	
loyaliteit.	

• Bruikbaarheid	 hangt	 positief	 samen	 met	 presence,	 interactiviteit,	 kwaliteit,	 tevredenheid	 en	
loyaliteit:	een	hogere	score	op	bruikbaarheid	van	de	televisie	app	hangt	samen	met	hogere	scores	
op	presence,	interactiviteit,	kwaliteit,	tevredenheid	en	loyaliteit.	

• Alle	vier	de	televisie	apps	die	zijn	gebruikt	in	het	onderzoek	zijn	getypeerd	als	programma	apps.	De	
hypothese	 is	daarmee	dat	de	apps	onderling	niet	verschillen.	Uit	de	data	blijkt	echter	dat	de	apps	
onderling	wel	significant	onderling	verschillen.	De	belangrijkste	onderlinge	verschillen	zijn	als	volgt:	

o De	Nationale	 2016	 test	 app	 scoort	 significant	 hoger	 op	 presence	 en	 interactiviteit	 dan	 de	
overige	apps;	

o De	BureauSport	app	scoort	significant	lager	dan	de	overige	apps	op	kwaliteit;	
o Alle	 vier	 de	 apps	 verschillen	 onderling	 significant	 op	 tevredenheid,	 met	 Opgelicht!?	 als	

hoogste	gemiddelde	score	en	BureauSport	als	laagste	gemiddelde	score;	
o BureauSport	 scoort	 significant	 lager	 op	 loyaliteit	 dan	 de	 andere	 drie	 apps	 en	 de	 app	

Nationale	2016	test	scoort	significant	hoger	op	loyaliteit	dan	de	andere	drie	apps.	
• De	deelnemers	van	de	verschillende	interactieve	apps	verschillen	onderling	niet	in	de	rangorde	die	

ze	aanbrengen	in	de	wensen	ten	aanzien	van	interactieve	apps,	de	top	zes	bestaat	uit:	‘dat	de	app	
gebruiksvriendelijk	is’,	‘dat	de	app	gratis	is’,	‘dat	ik	te	zien	krijg	wat	mijn	score	is’,	‘dat	ik	niets	hoef	te	
installeren,	maar	de	app	via	een	website	kan	gebruiken’,	‘dat	ik	geen	tweede	scherm	nodig	heb’	en	
‘dat	ik	live	kan	meedoen	aan	het	bijbehorende	tv-programma’.	De	deelnemers	verschillen	wel	in	de	
mate	waarin	ieder	wens	van	belang	vinden:	deelnemers	aan	de	Nationale	2016	test	scoren	hoger	op	
de	wens	van	bruikbaarheid	en	het	zien	van	de	eigen	score	dan	de	deelnemers	van	de	andere	apps,	
en	deelnemers	aan	de	Opgelicht!?	app	scoren	lager	dan	de	deelnemers	van	de	andere	apps	op	de	
wensen	niets	te	hoeven	te	installeren,	dat	de	app	gratis	is	en	dat	men	live	mee	kan	doen.	
	

De	 derde	 onderzoeksvraag	 betreft	 de	 vraag	 naar	welke	 rol	 data	 kan	 spelen	 in	 televisie	 apps,	 en	 dan	
specifiek	de	vragen	wanneer	een	gebruiker	bereid	is	om	data	te	delen	en	welke	data	de	gebruiker	dan	
wil	delen..	De	belangrijkste	resultaten	zijn	als	volgt:	
• De	bereidheid	om	data	te	delen	via	bijvoorbeeld	inloggen	met	social	media	account	(of	een	

vragenlijst	invullen)	is	overall	laag	op	de	12	gestelde	vragen,	alleen	het	invullen	van	een	vragenlijst	
met	als	tegenprestatie	een	persoonlijk	aanbod	of	iets	winnen,	haalt	gemiddeld	net	een	score	van	3	
of	iets	hoger	(op	een	5-punts	schaal	van	‘helemaal	oneens’	tot	‘helemaal	eens’).	Bij	nadere	analyse	
blijkt	wel	dat	‘iets	kunnen	winnen’	als	belangrijkste	motivatie	wordt	genoemd,	hoewel	hier	ook	de	
apps	in	verschillen	(BureauSport	en	Nationale	2016	test	wel,	maar	bij	Opgelicht!?	Is	een	‘persoonlijk	
aanbod’	favoriet).	

	
Discussie	en	verder	onderzoek	
	
De	 eerste	 en	 derde	 onderzoeksvraag	 zijn	 in	 dit	 onderzoek	 exploratief	 onderzocht.	 Voor	 de	 tweede	
deelvraag	is	op	basis	van	theoretische	inzichten	en	eerder	onderzoek	een	conceptueel	model	opgesteld	
van	 de	 onderlinge	 verhoudingen	 van	 de	 constructen	 ten	 aanzien	 van	 gebruikerservaring	 (p.	 23).	 De	
resultaten	van	de	eerste	deelvraag	zijn	meegenomen	als	mediators	binnen	het	conceptueel	model	van	
deelvraag	2.		
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Uit	de	conclusies	blijkt	dat	er	significante	relaties	bestaan	voor	alle	vier	de	onderzochte	apps	voor	een	
deel	van	het	conceptueel	model.	Zowel	presence	als	interactiviteit	hebben	een	positief	effect	op	ervaren	
kwaliteit,	 loyaliteit	en	 tevredenheid.	Ook	kwaliteit,	 loyaliteit	en	 tevredenheid	onderling	een	significant	
positieve	relatie.		
	
Bruikbaarheid	 is	 voor	 alle	 apps	 van	 belang	 doordat	 het	 een	 positief	 effect	 heeft	 op	 constructen	
presence,	interactiviteit,	kwaliteit,	tevredenheid	en	loyaliteit.	Dit	is	een	verwachtte	relatie	aangezien	dit	
als	een	basisvoorwaarde	gezien	kan	worden	om	überhaupt	de	apps	te	kunnen/willen	gebruiken.		
	
Interessant	 is	dat	het	effect	van	cognitive	 load	op	de	verschillende	constructen	binnen	het	model	per	
app	verschillend	is.	Mogelijk	heeft	dit	te	maken	met	het	verschil	in	groepssamenstelling	per	onderzochte	
app	en	ook	kan	er	scherper	gekeken	worden	naar	de	verschillen	in	de	soorten	apps.	De	driedeling	die	is	
gekozen	 van	 programma,	 channel	 en	 corporate	 apps	 lijkt	 nog	 fijnmaziger	 te	 kunnen.	 De	manier	 van	
gebruik	en	ook	de	directe	koppeling	met	het	programma	verschillen	namelijk	sterk	tussen	de	drie	quiz-
apps	(tijdens	het	programma	met	directe	verwijzing)	en	de	Opgelicht?!-app	(voor	en	na	het	programma	
met	vooral	achtergrond	 informatie).	Het	 lijkt	aannemelijk	dat	een	hoge	cognitive	 load	voor	de	app	de	
aandacht	sterk	van	het	hoofdmedium	(tv-programma)	afleidt	waardoor	de	andere	constructen	negatief	
beïnvloed	worden.	De	analyses	laten	zien	dat	inderdaad	een	hogere	score	cognitive	load	een	significant	
negatieve	 relatie	 heeft	 met	 alle	 constructen	 (met	 uitzondering	 op	 kwaliteit	 bij	 de	 Nationale	
wetenschapsquiz,	waar	 geen	 significante	 correlatie	 is	 gevonden).	 	Dat	het	beeld	 voor	Opgelicht?!-app	
minder	 eenduidig	 is	 dan	 voor	de	 andere	 apps,	 is	waarschijnlijk	 een	 aanwijzing	om	de	 indeling	 van	de	
apps	 aan	 te	 scherpen.	 Doordat	 de	 app	 vaak	 op	 een	 ander	 moment	 gebruikt	 wordt	 (voor	 of	 na	 het	
programma)	kan	er	waarschijnlijk	meer	van	de	gebruiker	gevraagd	worden	op	het	gebied	van	cognitive	
load.	Er	wordt	namelijk	niet	vanuit	gegaan	dat	de	kijker	zijn	of	haar	aandacht	verdeeld	tussen	de	app	en	
het	televisieprogramma.	De	content	 in	de	app	 is	ook	van	ander	niveau.	Er	wordt	gebruik	gemaakt	van	
langere	teksten,	waarbij	de	gebruiker	zich	meer	moet	inspannen	om	de	inhoud	tot	zich	te	nemen.	
	
Aanvullend	op	de	mogelijkheid	om	de	indeling	van	soorten	apps	scherper	te	bekijken	is	het	verschil	dat	
wordt	 aangegeven	 in	 de	 wensen	 ten	 aanzien	 van	 interactieve	 tv-apps.	 Ondanks	 dat	 de	 onderlinge	
rangorde	van	wensen	tussen	de	apps	niet	verschilt,	scoren	de	gebruikers	van	de	Opgelicht?!-app	lager	
op	 het	 niet	 hoeven	 installeren,	 het	 gratis	 zijn	 van	 de	 app	 en	 het	 live	 mee	 kunnen	 doen	 met	 het	
programma.	Dit	zijn	namelijk	allemaal	punten	die	verschillen	van	de	andere	apps.	Het	is	een	native	app,	
er	kan	niet	mee	geïnteracteerd	worden	met	het	programma	en	men	zou	misschien	zelfs	willen	betalen	
(minder	belangrijk	dat	het	gratis	is.)	
	
De	derde	onderzoeksvraag	over	de	bereidheid	 van	het	delen	van	data	 ,	 laat	 zien	dat	het	 inloggen	via	
Social	Media	accounts	niet	favoriet	is.	Interessant	is	dat	gebruikers	bereid	lijken	te	zijn	data	te	delen	via	
een	vragenlijst	als	daarmee	iets	te	winnen	is	of	een	persoonlijk	aanbod	tegenover	staat.	Daarbij	 is	ook	
een	verschil	op	te	merken	tussen	de	interactieve	tv-apps	die	tijdens	en	met	het	programma	interacteren	
(iets	 winnen)	 en	 de	 Opgelicht?!-app	 (persoonlijk	 aanbod.)	 Dit	 kan	 ook	 wijzen	 op	 andere	 verhouding	
tussen	de	onderzochte	apps.	
	
De	test	van	hypothese	6	(de	apps	verschillen	onderling	niet	in	gebruikerservaring)	laat	ook	zien	dat	deze	
niet	aanvaard	kan	worden.	Dit	houdt	 in	dat	de	apps	onderling	verschillen	 in	de	gebruikerservaring.	Dit	
kan	erop	wijzen	dat	er	nog	sterker	gekeken	moet	worden	naar	de	invloed	van	extra	factoren.		
	
Theoretisch	kader	
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Voor	dit	onderzoek	is	aangenomen	dat	er	geen	verschil	zou	zijn	tussen	de	onafhankelijke	variabelen	(de	
apps).	Er	 is	onderzocht	wat	de	 invloed	van	deze	 interactieve	televisie	apps	 is	op	de	gebruikerservaring	
van	 de	 kijker.	 	 Deze	 gebruikerservaring	 was	 in	 relatie	 tot	 het	 televisieprogramma.	 De	 vorm	 van	 het	
televisieprogramma	kan	ook	nog	van	invloed	zijn	op	de	uitkomsten.	Er	zit	duidelijk	verschil	in	de	formats	
van	de	gekozen	programma’s.	De	quizen	waren	gericht	op	kennis	en	waren	eenmalig	en	live,	waardoor	
het	moment	van	groot	belang	 is.	Het	programma	Opgelicht?!	 is	een	wekelijks	 live	programma	waarbij	
het	 interactieve	 element	 op	 het	 moment	 van	 uitzending	 niet	 wordt	 aangesproken.	 De	 app	 is	 meer	
gericht	op	het	delen	van	informatie,	dan	op	het	creëren	van	betrokkenheid	bij	het	televisieprogramma.	
	
De	 indeling	 voor	 de	 verschillende	 soorten	 apps	 en	 de	 relatie	 tot	 het	 televisieprogramma	 kan	
waarschijnlijk	op	een	andere	manier	worden	vormgegeven.		
	
Het	 theoretisch	 kader	 dat	 is	 opgesteld	 voor	 het	 opstellen	 van	 het	 conceptueel	model	 blijft	 staan.	 De	
aanvullingen	die	voor	theoretisch	kader	gedaan	kunnen	worden	zitten	op	het	niveau	van:	

• De	classificatie	van	de	verschillende	apps		
• Met	die	classificatie	moet	nog	eens	gekeken	worden	naar	het	conceptueel	model	en	de	rol	van	

de	 apps	 hierin.	 Het	 kan	 een	 invalshoek	 zijn	 om	 het	 televisieprogramma	 als	 onafhankelijke	
variabele	te	zien	en	de	apps	als	mediators.	

	
Kritische	kanttekeningen		
Voor	dit	onderzoek	hebben	wij	toegang	gekregen	tot	de	kanalen	van	consortiumpartners.	Daarbij	zat	er	
verschil	in	de	wijze	waarop	de	deelnemers	zijn	benaderd.	Bij	de	quizshows	was	er	één	moment	direct	na	
het	 afronden	 van	 de	meespeel	 quiz	 om	mensen	 erop	 attent	 te	maken	 dat	 ze	 een	 vragenlijst	 konden	
invullen.	Bij	de	app	van	Opgelicht?!	was	er	de	mogelijkheid	om	de	vragenlijst	middels	een	‘alert’	onder	
de	aandacht	 te	brengen	van	de	gebruikers.	De	vragenlijst	was	daarna	een	week	beschikbaar	om	 in	 te	
vullen.		
	
De	vragenlijst	bestond	uiteindelijk	uit	53	vragen.	Lange	vragenlijsten	dragen	over	het	algemeen	niet	bij	
aan	 de	 energie	 waarmee	 antwoorden	 worden	 gegeven.	 Voor	 een	 volgend	 onderzoek	 zal	 gezocht	
moeten	worden	naar	een	compactere	manier	van	vragen.	
	
Bij	de	nationale	2016	test	was	de	tijd	tussen	het	bekijken	van	de	eigen	score	en	de	presentatie	van	de	
link	naar	het	onderzoek	20	seconden	 in	 tegenstelling	 tot	de	andere	 twee	quizzen	waar	de	periode	40	
seconden	was.	Dit	kan	er	 toe	hebben	geleid	dat	deelnemers	de	vragenlijst	doorgewerkt	hebben	 in	de	
veronderstelling	dat	ze	alsnog	hun	eindscore	te	zien	zouden	krijgen.	Voor	een	volgende	keer	zal	hier	een	
standaard	voor	moeten	komen	en	een	test	vooraf	om	er	achter	te	komen	wat	het	ideale	moment	is	om	
de	oproep	te	laten	zien.	
	
De	 link	 naar	 de	 vragenlijst	 is	 aan	 iedereen	 getoond	 die	 de	 app	 open	 had	 staan	 aan	 het	 eind	 van	 het	
programma	 (bij	 de	 quiz-shows)	 en	 de	Opgelicht?!-app	 gebruikers	 die	 een	 alert	 hebben	 gekregen.	 Dit	
heeft	 ertoe	 geleid	 dat	 de	 proefpersonen	 in	 de	 steekproef	 er	 zelf	 voor	 hebben	 gekozen	 om	 deel	 te	
nemen.	 Er	 kan	 daarmee	 een	 bias	 in	 de	 steekproef	 optreden.	Dit	 kan	 voorkomen	worden	 door	 in	 het	
vervolg	de	link	niet	aan	alle	deelnemers	te	tonen	maar	ad	random	aan	het	eind	van	een	quiz	te	tonen.			
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Suggesties	voor	verder	onderzoek	
Vervolg	onderzoek	zal	zich	meer	moeten	richten	op		de	hierboven	beschreven	observatie	dat	de	apps	
meer	in	relatie	tot	de	content	van	het	programma	geplaatst	moeten	worden.	De	app	als	onderdeel	van	
de	gebruikerservaring	van	het	gehele	media	format.	Aanvullend	daarop	is	het	noodzakelijk	om	de	
indeling	en	kenmerken	van	de	besproken	apps	en	andere	sterker	te	classificeren	zodat	er	een	duidelijker	
onderscheid	gemaakt	kan	worden.	
	
Een	mogelijk	interessante	route	daarbij	kan	zijn	om	de	apps	meer	als	touchpoints	te	beschouwen	en	de	
interacties	te	plaatsen	in	het	kader	van	customer	experience	management.	Voor	de	verschillende	
behandelde	televisieformats	kan	immers	een	andere	journey	ontwikkeld	worden.	
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Bijlage	1:	Het	project	Meer	Profijt	uit	Data	(MPUD)	
	
Het	project	Meer	Profijt	uit	Data	 is	 geïnitieerd	door	het	 Lectoraat	Crossmedia	van	de	Hogeschool	van	
Amsterdam	en	wordt	uitgevoerd	door	een	consortium	van	partijen	met	 financiering	vanuit	NWO.	Het	
project	 richt	 zich	 op	 veranderingen	 in	 het	 media-ecosysteem	 en	 de	 mogelijkheden	 van	 data-driven	
innovation	 daarin.	 Dit	 onderwerp	 kwam	 tevens	 aanbod	 in	 verschillende	 themasessies6	 tijdens	 de	
International	 Broadcast	 Convention	 (IBC)	 in	 september	 2015.	 Hierbij	 werd	 de	 potentie	 van	
gebruikersdata	 in	 de	 media-industrie	 uitgebreid	 besproken.	 Dit	 is	 het	 startpunt	 geweest	 voor	 de	
ontwikkeling	 (vraagarticulatie)	 van	het	 tweejarige	RAAK-MKB	onderzoeksproject	Meer	Profijt	uit	Data.	
Samen	 met	 de	 Hogeschool	 Utrecht,	 MKB-partijen,	 kennisinstellingen	 en	 netwerk-organisaties	 uit	 de	
Media&ICT	 sector	 is	een	consortium	samengesteld	om	 in	 samen	aan	de	volgende	probleemstelling	 te	
werken:	Hoe	kunnen	nieuwe	inzichten	uit	gebruikersdata	systematisch	worden	verzameld,	geanalyseerd	
en	gevalideerd,	en	welke	business	modellen	helpen	om	deze	nieuwe	inzichten	te	borgen	in	de	strategie	
van	de	organisatie?		
	
Deze	vraag	speelt	zich	af	in	een	veranderd	media-ecosysteem	(zie	1.1)	die	gekenschetst	kan	worden	als	
de	verandering	van	een	lineaire	keten	naar	een	netwerk	waarin	de	gebruiker(data)	centraal	staat.	
	

	
	
De	 doelstelling	 van	 het	 project	 is	 tweeledig.	 Enerzijds	 is	 het	 globale	 doel	 van	 het	 samenbrengen	 van	
kennis	 en	 inzichten	 op	 het	 gebied	 van	Data	 Driven	 Innovatie	 (DDI)	 voor	MKB’ers	 in	 de	mediasector.	
Anderzijds	worden	specifieke	vragen	van	 interactieve	mediabedrijven	gebruikt	als	startpunt	om	kennis	
over	 gebruikers	 en	 data	 in	 te	 zetten	 om	 bestaande	 diensten	 zoals,	 second	 screen	 applicaties,	 verder	
optimaliseren	voor	hun	klanten	én	nieuwe	diensten	te	ontwikkelen	vanuit	een	zelfstandige	positie	in	de	
keten.	 De	 partners	 in	 het	 project,	 waaronder	 dienstenleveranciers,	 zijn	 onderdeel	 van	 een	 media-
ecosysteem	waarbinnen	veel	onderlinge	afhankelijkheden	bestaan.	De	concrete	doelstellingen	van	het	
project	zijn	aldus:	

																																																													
6	Onder	andere:	‘Big	Data	applications	in	broadcast’,	‘Breaking	the	bundle:	the	end	of	tv	as	we	know	it’	dd.	11	september	2015,	
Amsterdam.	
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1. Vaststellen	welke	inzichten	er	uit	de	combinatie	van	gebruikersdata	en	gebruikersonderzoek	zijn	te	
halen	en	hoe	hiermee	de	huidige	dienstverlening	kan	worden	verbeterd	en	nieuwe	diensten	kunnen	
worden	ontwikkeld.		

2. Inzicht	 verkrijgen	 in	 het	 mediaecosysteem	 en	 de	 betekenis	 die	 data-driven	 innovatie	 daarin	 kan	
spelen	om	tot	een	(strategische)	herpositionering	te	komen	met	MKB	partijen.	

	
Vanuit	deze	twee	concrete	doelstellingen	zijn	vier	probleemstellingen	afgeleid:		
	
Probleemstelling	1:		 Welke	 nieuwe	 inzichten	 liggen	 verborgen	 in	 de	 door	 interactieve	

mediabedrijven	verzamelde	gebruikersdata?	
	
In	 het	 algemeen	 is	 het	 goed	 voorstelbaar	 dat	 er	 in	 databases	meer	
relaties,	 patronen	en	 inzichten	 zitten	dan	op	het	 eerste	 gezicht	 lijkt.	
Data	 die	 waardevoller	 zijn	 voor	 het	 bedrijf	 dan	 initieel	 gedacht.	 De	
vraag	 is	 natuurlijk	 hoe	op	een	 gestructureerde	manier	 gekomen	kan	
worden	 tot	 een	 nieuwe	 combinatiemogelijkheden	 en	 analyse	
technieken	 zullen	 hierin	 een	 rol	 spelen.	 Maar	 welke	 van	 deze	
aspecten	 zijn	 nu	 noodzakelijk	 en	 dominant	 in	 het	 komen	 tot	 deze	
nieuwe	 inzichten?	Deze	 vragen	worden	bij	 elke	partner	 gesteld	over	
de	data	van	verschillende	apps	bij	deze	partner.	
	

Probleemstelling	2:		
	

Welke	 gebruikerservaring	 hebben	 consumenten	 bij	 apps	 voor	 live	
video	 content	 en	 welke	 wensen	 en	 verwachtingen	 hebben	 zij	 over	
verbetering/vernieuwing	daarvan?	
	
Consumenten	 komen	 in	 aanraking	 met	 allerlei	 content	 op	 allerlei	
devices	 gedurende	 de	 gehele	 dag.	 Dat	 levert	 een	 geheel	 van	
ervaringen,	 verwachtingen	 en	wensen	 op	 die	 ook	 bij	 de	 consumptie	
van	live	video	content	een	rol	kan	spelen.	Door	het	specifieke	karakter	
van	 live	 video	 content	 is	 het	 wel	 van	 belang	 te	 weten	 welke	
ervaringen,	 verwachtingen	 en	 wensen	 et	 nu	 precies	 spelen	 voor	 dit	
type	 content.	 Denk	 hierbij	 aan	 het	 onderzoeken	 van	 second	 screen	
applicaties	en	first	screen	applicaties.		
	

Probleemstelling	3:	 Wat	 is	 het	 effect	 van	 aanpassingen	 in	 de	 apps	 op	 de	
gebruikerservaring?	
	
Inzichten	 vanuit	 de	 data	 en	 inzichten	 vanuit	 consumenten	 worden	
met	 elkaar	 vergeleken	 om	 tot	 een	 keuze	 te	 komen	 van	 welke	
aanpassing	 in	 de	 apps	 gemaakt	moeten	worden,	 om	 tot	 een	 betere	
gebruikerservaring	te	komen.	Het	effect	zal	moeten	worden	gemeten	
in	een	A/B	test	waarbij	zowel	de	feedback	in	de	data	als	de	feedback	
van	de	gebruiker	zelf	gebruikt	zal	worden	om	dit	effect	vast	te	stellen.	
	

Probleemstelling	4:	 Welke	 gevolgen	 heeft	 Data-Driven	 Innovatie	 voor	 strategie	 en	 de	
werkwijze	van	de	MKB’ers	in	de	mediasector?	
	
Zoals	eerder	opgemerkt	heeft	het	meet	 centraal	 stellen	van	data	als	
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een	 en	 resource	 in	 het	 bedrijf	 gevolgen	 voor	 de	 strategie	 en	 de	
wekwijze	van	het	bedrijf.	Om	dit	systematisch	in	kaart	te	brengen	kan	
gebruik	worden	gemaakt	van	business	model	innovation.	Aan	de	hand	
van	 reeds	 beschikbare	 methoden	 zoals	 DDBM	 Framework	 van	
Cambridge	Service	Alliance,	Business	Model	Canvas	en	STOF	zullen	de	
gevolgen	in	kaart	gebracht	worden.		

	
Het	onderzoek	“Meer	profijt	uit	Data”	bestaat	uit	vier	verschillende	werkpakketten	die	de	verschillende	
probleemstellingen	 volgen	 en	 met	 elkaar	 samenhangen	 om	 de	 hoofdvraag	 te	 beantwoorden.	 In	
werkpakket	1	en	2	wordt	kennis	ontwikkeld	aangaande	data	respectievelijk	gebruikers,	in	werkpakket	3	
zijn	de	experimenten	ondergebracht	en	in	werkpakket	4	wordt	de	integratie	van	de	kennis	en	inzichten	
en	 de	 disseminatie	 ervan	 geïmplementeerd.	 Er	 zullen	 per	 werkpakket	 verschillende	 producten	 en	
onderzoek	deelrapporten	geschreven	worden.		
	
Dit	deelrapport	is	onderdeel	van	werkpakket	2,	waar	kennis	wordt	vergaard	over	de	gebruikersdata	en	
datastructuren.	 Werkpakket	 2	 bestaat	 uit	 verschillende	 onderdelen	 in	 de	 vorm	 van	 enquêtes	 en	
interviews.	 Binnen	 het	 eerste	 deelonderzoek	 van	 werkpakket	 2	 wordt	 “the	 role	 of	 data	 in	 the	
mediaecosysteem”	met	een	enquête	onderzocht	onder	deelnemers	van	de	IBC	 in	2016,	2017	en	2018.	
Hierin	wordt	de	relevantie	van	DDI	bevraagd,	voor	de	huidige	situatie	en	de	situatie	in	de	komende	drie	
jaar.	Daarnaast	 geven	deelnemers	naar	eigen	 inzicht	 aan	wat	hun	huidige	en	 toekomstige	activiteiten	
met	 DDI	 zijn	 binnen	 het	 bedrijf	 waar	 ze	 werkzaam	 zijn.	 Ook	wordt	 onderzocht	 wat	 hun	 strategische	
houding	 ten	opzichte	 van	DDI	 nu	 en	 in	 de	 toekomst	 zal	 zijn.	Het	 tweede	deelonderzoek	 is	 gericht	 op	
diepte-interviews	met	gebruikers	van	televisie	apps	en	experts	en	producenten	uit	de	media-industrie.	
De	 uitkomsten	 van	 de	 interviews	 worden	 gebruikt	 om	 de	 uiteindelijke	 enquête	 over	
gebruikerservaringen	 van	 televisie	 apps	 op	 te	 opstellen.	 In	 het	 derde	 deelonderzoek	 (dit	
onderzoeksrapport)	 wordt	 de	 gebruikerservaring	 van	 interactieve	 televisie	 apps	 onderzocht	 en	
besproken.		
	
Werkpakket	2	van	Meer	Profijt	uit	Data	bestaat	uit	3	deelonderzoeken	
	
WP2.DO1	 IBC	Data	Driven	Innovatie	 Digitale	en	schriftelijke	

Enquête	
Meting	tijdens	IBC,	3	opeenvolgende	
jaren	

WP2.DO2	
	

Gebruikerservaring	
interactieve	televisie	apps		

Diepte	Interviews	 Gebruikers	interviews	en	expert	
interviews	

WP2.DO3	
(dit	rapport)	

De	gebruikerservaring	bij	
televisie	apps		

Digitale	Enquête	 Gebruikers	van	apps	Nationale	
Wetenschaps	Quiz	2016,	Nationale	
2016	Test,	Bureau	Sport	Test	2016	en	
Opgelicht?!	
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Bijlage	2:	Resultaten	diepte	interviews	experts	en	gebruikers	
 
In	de	voorfase	van	dit	onderzoek	zijn	er	diepte-interviews	met	gebruikers	van	televisie	apps	gehouden	
en	 ook	 met	 experts	 en	 producenten	 uit	 de	 media	 industrie.	 De	 uitkomsten	 uit	 deze	 interviews	 zijn	
gebruikt	om,	samen	met	het	literatuuronderzoek,	de	uiteindelijke	vragenlijst	over	gebruikerservaringen	
van	televisie	apps	op	te	opstellen.		
	
Expert	interviews	
Het	doel	van	de	expert	diepte	 interviews	was	om	een	beeld	te	krijgen	van	het	huidige	netwerk,	welke	
data	 daar	 uitgewisseld	 wordt	 en	 de	 toekomst	 van	 interactie	 met	 kijkers.	 Hierbij	 werd	 een	 interview	
gehouden	van	ongeveer	1	uur.	In	dit	gesprek	werden	feitvragen	gesteld	en	motivaties	en	verwachtingen	
achterhaald	door	middel	van	een	gestructureerd	gesprekspuntenlijst.		
	
Er	is	gevraagd	naar	de	huidige	situatie	

• Welke	positie	heeft	jullie	organisatie	in	het	netwerk?	
o Zender,	kabelmaatschappij,	producent,	anders?	
o Beschrijf	de	strategie	van	de	organisatie,	gericht	op	data	
o Op	welke	wijze	wordt	de	data	verzameld?	
o Sturen	jullie	op	data	verzameling	bij	omroepen?	Heb	je	daar	sturing	op?	
o Welke	meerwaarde	probeert	de	organisatie	te	leveren?	Is	dat	haalbaar?	
o Relatie	met	MKB’ers	à	wil	je	daar	data	van	hebben?	Kunnen	ze	meerwaarde	leveren?	

• Wat	zijn	jullie	doelen	met	het	verzamelen	van	data?	
• Welke	soorten	data	en	gegevens	worden	er	opgevraagd	door	deze	applicaties?	

o Waarvoor	worden	die	gegevens	gebruikt?	
o Delen	veel	gebruikers	hun	data?	

• Welke	data	deelt	jullie	organisatie	data	met	anderen	in	jullie	‘netwerk’?	
o Ontvangen	jullie	zelf	data	van	andere	partijen	in	jullie	netwerk?	

• Is	er	op	dit	moment	samenwerking	met	andere	partijen	in	jullie	netwerk?	
o Hoe	is	dit	ontstaan,	wat	halen	jullie	hieruit?	

Er	is	tevens	gevraagd	naar	de	toekomstige	situatie:	
• Welke	data	zouden	jullie	graag	willen	hebben?	

o Waarom,	wat	zouden	jullie	daarmee	bereiken?	
• Wat	zijn	nieuwe	ontwikkelingen	rond	interactie	met	kijkers?	

o Hoe	zie	jij	het	landschap	veranderen	door	deze	ontwikkelingen?	
• Zijn	er	andere	mogelijkheden	tot	samenwerking,	om	meer	waarde	uit	het	netwerk	te	halen,	en	

welke	zijn	dit?	
	
Er	zijn	twee	mensen	geïnterviewd:	

1. Jacob	de	Vries,	Projectleider	Online,	AVROTROS	
2. Just	Vervaart,	Manager	Business	Intelligence,	NPO.	

Uit	de	expert	interviews	kwam	naar	voren	dat:	
• het	effectief	 gebruik	van	data	de	 juiste	kennis	 vereist.	Dit	opzetten	was	niet	gemakkelijk	 voor	

NPO	en	is	nog	steeds	een	leerpunt.	“Dat	gedreven	en	iteratief	denken	is	nog	niet	verankerd	bij	
NPO.	Dit	maakt	het	ook	lastig	om	de	data	goed	te	kunnen	gebruiken.”	(Just,	NPO).			
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• data	analyse	wordt	met	name	voor	profilering	en	aanpassen	van	het	content	aanbod.	Profilering	
wordt	 gebruikt	 voor	 persoonlijker	 aanbod	 aan	 kijkers	 en	 effectiever	 adverteren.	 “Die	 data	
kunnen	we	bijvoorbeeld	voor	viewer	recommendations	gebruiken.	Denk	aan	het	analyseren	van	
programma’s	die	veel	in	combinatie	gekeken	worden.”	(Just,	NPO)	

• het	de	vraag	is	hoever	het	profileren	moet	gaan.	Het	gevaar	van	een	filterbubbel	ligt	op	de	loer.	
“In	hoeverre	wil	en	mag	je	de	kijker	sturen?	Beïnvloed	je	met	aanbevelingen	op	een	onwenselijke	
manier?”	(Just,	NPO)	

• de	populariteit	van	een	app	is	zeer	afhankelijk	van	het	programma.	Promotie	en	goede	content	
in	 de	 app	 helpt	 hierbij.	 “Voetbal	 Inside	 is	 voor	 ons	 een	 voorbeeld.	 Zij	 maken	 content	 die	
doorloopt	in	de	app,	en	slaan	een	haak	naar	die	content	in	het	programma.”	(Jacob,	AVRO)	

• beleid	 een	 beperking	 kan	 zijn,	 maar	 langzame	 wetgeving	 zorgt	 ook	 voor	 mogelijkheden.	 “Zo	
hebben	we	op	Facebook	en	YouTube	toch	weleens	filmpjes	gepubliceerd,	omdat	dit	in	het	grijze	
gebied	 zit.	 Die	 filmpjes	 doen	 het	 hartstikke	 goed,	 bij	 onze	 doelgroep	 op	 facebook.	 ”	 (Jacob,	
AVRO)	

Gebruikers	interviews	
Het	doel	van	de	gebruikers	interviews	over	de	gebruikerservaring	van	interactieve	televisie	apps	was	om	
door	 middel	 van	 diepte	 interviews	 een	 helder	 beeld	 te	 krijgen	 van	 welke	 onderdelen	 in	 bestaande	
(second	 screen)	 teelvisie	 apps	momenteel	 belangrijk	 gevonden	worden.	Het	 interview	was	 gericht	 op	
onder	andere	interactie-	en	gebruikers	aspecten	binnen	apps.		
	
Proefpersonen	 zijn	 van	 tevoren	 gezocht	 door	 een	 oproep	 op	 de	 schermen	 te	 plaatsen	 binnen	 de	
gebouwen	 van	 de	 Hogeschool	 van	 Amsterdam	 (HvA)	 en	 in	 eigen	 netwerken	 rond	 te	 vragen	 wie	 wil	
meedoen	met	het	gebruikers	onderzoek.	Wanneer	een	proefpersoon	heeft	aangegeven	mee	te	willen	
doen	is	een	afspraak	gemaakt	op	een	bepaalde	tijd	en	datum	tussen	31	oktober	tot	en	met	11	november	
2016.	Van	tevoren	hebben	de	proefpersonen	een	vragenlijst	ingevuld	met	vragen	over	welke	soort	apps	
ze	gebruiken.	Het	interview	en	experiment	duurde	per	proefpersoon	ongeveer	1,5	uur	per	persoon.	De	
proefpersoon	is	naar	een	neutrale	onderzoek	omgeving	gebracht,	het	Observatorium	(onderzoeksruimte	
van	de	HvA).	Het	interview	en	het	experiment	bestond	uit	4	delen.		
1. Het	eerste	gedeelte,	na	een	korte	introductie,	van	het	interview	ging	over	interactieve	televisie	apps	

in	het	algemeen,	zoals	live	streaming,	second	screen	applicaties	en	quizzen	op	een	mobiele	telefoon.	
Er	werd	gevraagd	naar	waar	men	de	app,	 zoals	aangegeven	 in	de	voormeting,	 voor	gebruikt,	met	
wie	en	wanneer?	Ook	werd	gevraagd	naar	de	meest	 ideale	televisie	app,	ook	als	dit	onmogelijk	 is.	
(25	minuten)	

2. In	 het	 tweede	 gedeelte	werd	 gebruik	 gemaakt	 van	 de	methode	 van	 ‘cardsorting’.	 Er	 zijn	 bij	 elke	
proefpersoon	12	statement	voorgelegd.	Er	 is	gevraagd	een	top	3	en	bottom	1	van	de	aspecten	die	
men	 het	 belangrijkst	 vond	 bij	 het	 gebruik	 van	 mobiele	 televisie	 apps.	 Hierna	 werd	 besproken	
waarom	deze	aspecten	de	belangrijk/	onbelangrijk	zijn.		

3. In	 het	 derde	 onderdeel	 werd	 door	 middel	 van	 een	 demo	 bepaalde	 apps	 gedemonstreerd	 en	
vervolgens	werden	hierover	vragen	gesteld	of	stellingen	voorgelegd.	De	proefpersoon	heeft	hierbij		
±	 10	minuten	een	programma	bekeken.	De	poefpersoon	 kreeg	 een	mobiele	 telefoon	met	de	 app	
erop	geïnstalleerd.		

	
Demo	1:	Opgelicht	
De	 eerste	 demo	 was	 een	 televisieprogramma	 van	 de	 aflevering	 van	 20	 september	 2016	 van	
Opgelicht.		
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Demo	2:	Privacy	test	
De	tweede	demo	was	een	meespeel-app	van	het	televisieprogramma	Privacy	test.	Door	aan	de	
achterkant	van	het	 systeem	synchroon	met	het	 televisieprogramma	en	de	app	 te	 laten	 lopen,	
was	het	mogelijk	dat	de	gebruiker	live	mee	kon	spelen.		
	
De	proefpersoon	werd	hierbij	geobserveerd,	met	name	het	gebruik	van	de	app	werd	bekeken	en	
emoties	die	tijdens	het	spelen	te	zien	waren.	Vervolgens	zijn	er	vragen	na	afloop	van	de	demo	
gesteld	 over	 de	 indruk	 van	 de	 interactieve	 televisie	 app?	 Wat	 was	 positief,	 wat	 negatief,	
waarom?	Zaten	de	aspecten	vanuit	de	top	3	voldoende	in	de	app?	Weet	je	wat	het	doel	van	de	
televisie	app	 is?	Zou	men	de	app	willen	gebruiken?	Zou	 je	nog	meer	met	de	app	willen	doen?	
Zou	 je	 de	 app	 ook	 na/voor	 het	 programma	 willen	 gebruiken?	 Heb	 je	 het	 gevoel	 dat	 dit	 een	
veilige	app	is?	Waarom?	Heb	je	nog	suggesties	voor	de	app	en	welke?	Wanneer	zou	je	hier	meer	
gebruik	van	maken.	

4. Het	 laatste	 onderdeel	 was	 een	 vergelijking	 van	 de	 2	 apps	 die	 de	 proefpersoon	 had	 gedaan.	 Er	
werden	vragen	gesteld	over	de	 relevantie	van	de	content	die	werd	aangeboden,	 in	hoeverre	men	
zou	willen	betalen	en	alle	aspecten	die	eerder	aanbod	kwamen	tijdens	cardsorting.		

De	proefpersoon	kreeg	tenslotte	nog	een	vergoeding	van	een	VVV-bon	van	15	euro.	
	
Er	hebben	18	proefpersonen	meegedaan.	Alle	proefpersonen	hadden	een	opleidingsniveau	van	Havo	of	
hoger.	
 

   
 
Uit	de	voormeting	kwam	naar	voren	dat:	

• Televisieapps	(Netflix,	horizonGo	en	NPO	app)	het	meest	worden	gebruikt.	
• In	het	verleden	is	XS4All	interactieve	TV	en	de	voice	of	Holland	app	het	meest	werden	gebruikt.	

	
Uit	de	gebruikers	interviews	en	experimenten	kwam	naar	voren:	

• Mensen	 gebruiken	 interactieve	 TV	 apps	 vooral	 omdat	 het	 ‘leuk’	 is.	 Het	 leuke	 kan	 zitten	 in	
competitieve	 en	 sociale	 elementen,	 of	 in	 extra	 content	 zoals	 achtergrond	 informatie.	 “Het	
opzoeken	 van	 info	 over	 deelnemers	 en	 liedjes	 opnieuw	 luisteren	 vind	 ik	 leuk”	 en	 “Het	
competitieve	element	is	het	leukst”.	

• Er	zijn	3	proefpersonen	die	negatief	zijn	over	second	screen	apps	en	liever	geen	tweede	scherm	
willen,	 maar	 de	 meeste	 mensen	 (44%)	 zijn	 positief	 over	 de	 apps	 om	 bovenstaande	 reden	
“gewoon	leuk”.	

44%	

39%	

17%	

Opleidingsniveau	(N=18)	

WO	

HBO	

Havo	

34%	

11%	33%	

11%	
11%	

Leeftijd	(N=18)	

25	-34	

55+	

35	-	44	

<25	
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• Channel	apps	bieden	entertainment,	wanneer	het	mensen	goed	uitkomt	en	op	het	device	waar	

ze	voorkeur	voor	hebben.	“We	kijken	voornamelijk	series	in	de	avond,	in	onze	eigen	tijd”	en	“Ik	
kijk	series	en	film	terug,	meestal	op	een	iPad	en	soms	op	TV.”		

• In	de	ideale	app	heeft	je	respons	of	stem	invloed,	is	achtergrond	informatie	beschikbaar	en	is	de	
app	onderweg	te	gebruiken.	Daarnaast	wordt	personaliseren	gewaardeerd,	zelf	kunnen	kiezen	
via	welke	camera	je	kijkt.	En	mensen	willen	liever	betalen	dan	reclame	kijken.	“Het	zou	mooi	zijn	
als	je	kon	aangeven	uit	welk	cameraoogpunt	je	wilt	kijken”	.	

• Als	 mensen	 meespelen	 willen	 ze	 graag	 hun	 eigen	 score	 terug	 zien,	 als	 er	 een	 competitief	
element	in	de	app	zit.	

• Bij	meespeel	apps	wordt	het	meest	het	 sociale	aspect	gemist,	 zoals	 zien	wat	andere	mensen/	
vrienden	kunnen	doen.	Voorbeelden	hierbij	worden	gegeven	dat	dit	wel	bij	“wie	is	de	mol”	kan.		

• Over	het	installeren	of	webbased	app	gebruiken	is	de	mening	verdeeld	tijdens	de	interviews.	

Uit	de	gebruikers	cardsorting	kwam	naar	voren:	
• De	meeste	gebruikers	(78%)	kiezen	voor	een	gebruiksvriendelijke	app	
• De	helft	(50%)	geeft	aan	het	prettig	te	vinden	om	content	aangeboden	te	krijgen		
• Niemand	heeft	aangegeven	eigen	content	te	willen	plaatsen	in	de	app.	

	

	

19%	

44%	

37%	

Secondscreen	apps	voor	televisieprogramma's	

Negatief	over	second	screen	

Positief	over	second	screen	
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Eigen	content	plaatsen	binnen	de	app		
LEEG	KAARTJE:	Dat	ik	(audiovisuele)	content	aangeboden	

LEEG	KAARTJE:	Dat	ik	het	programma	achteraf	kan	bekijken	
Content	delen	met	anderen	

Dat	ik	mijn	mening	kan	geven	over	content		
Dat	ik	met	andere	kan	communiceren	in	de	app		

Dat	mijn	acties	in	de	app	invloed	hebben	op	het	programma	
Dat	er	extra	informatie	over	het	programma	is	
Dat	ik	live	kan	meedoen	met	een	programma		

Dat	de	app	gratis	is	
Dat	ik	(audiovisuele)	content	aangeboden	krijg		

Dat	de	app	gebruiksvriendelijk	is	

Aantal	keren	dat	is	gekozen	voor	de	stelling	

Cardsorting	
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Bijlage	3:	Vragenlijst	
	
De	onderstaande	vragen	 zijn	 voorgelegd	aan	de	gebruikers	 c.q.	proefpersonen	van	de	apps	Nationale	
Wetenschapsquiz,	de	Nationale	2016	test,	Bureau	Sport	Quiz	2016	en	Opgelicht?!.	De	met	*	aangegeven	
vragen	zijn	niet	bij	Opgelicht?!	gesteld	omdat	ze	niet	van	toepassing	waren	op	die	app.	
	
Vragenlijst	 Vraagmethode	 Construct	
Deel	A.	Vragen	over	uzelf	 	
1.	Wat	is	uw	leeftijd?	 (open)	 Demografie	
2.	Wat	is	uw	geslacht?	 M/V	 Demografie	
3.	Wat	is	uw	hoogst	genoten	
opleidingsniveau?	

Geen/lager-	basisonderwijs	
VMBO	
MAVO/LBO	
MBO	(MTS,	MEAO)	
HAVO/VWO	(HBS,	MMS)	
HBO	(HTS,	HEAO)	
WO	

Demografie	

4.	Hoeveel	uur	besteedt	u	buiten	
werktijd	aan	media	op	een	dag?	

0-1	
1-2	
2-3	
3-4	
4-5	
5-6	
6-7	
7-8	
Meer	dan	8	

Mediagebruik	

Deel	B.	Wat	vindt	u	van	de	app?	 	
5.	Door	de	app	te	gebruiken	voelde	
ik	me	onderdeel	van	het	Tv-
programma		

Helemaal	oneens	–	Helemaal	eens	(5-
puntsschaal)	

Presence	

6.	Door	de	app	te	gebruiken	voelde	
het	alsof	ik	er	echt	bij	was*		

Helemaal	oneens	–	Helemaal	eens	(5-
puntsschaal)	

Presence	

7.	Het	gebruik	van	de	app	was	de	
moeite	waard	

Helemaal	oneens	–	Helemaal	eens	(5-
puntsschaal)	

Tevredenheid	

8.	In	het	algemeen	ben	ik	tevreden	
over	het	gebruik	van	deze	app	

Helemaal	oneens	–	Helemaal	eens	(5-
puntsschaal)	

Tevredenheid	

9.	Het	uiterlijk	(knoppen,	menu,	
scherm)	van	de	app	was	van	goede	
kwaliteit	

Helemaal	oneens	–	Helemaal	eens	(5-
puntsschaal)	

Kwaliteit	

10.	De	content	(video’s,	vragen,	
teksten)	in	de	app	was	van	goede	
kwaliteit	

Helemaal	oneens	–	Helemaal	eens	(5-
puntsschaal)	

Kwaliteit	

11.	De	volgende	keer	als	ik	dit	Tv-
programma	kijk,	ga	ik	weer	deze	app	
gebruiken	

Helemaal	oneens	–	Helemaal	eens	(5-
puntsschaal)	

Loyaliteit	

12.	Deze	app	zou	ik	aan	mijn	 Helemaal	oneens	–	Helemaal	eens	(5- Loyaliteit	
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Vragenlijst	 Vraagmethode	 Construct	
vrienden	aanraden	 puntsschaal)	
13.	Ik	kon	meedoen	met	wat	er	in	
het	Tv-programma	gebeurde*	

Helemaal	oneens	–	Helemaal	eens	(5-
puntsschaal)	

Interactiviteit	

14.	Ik	had	invloed	op	wat	er	in	het	
Tv-programma	gebeurde*	

Helemaal	oneens	–	Helemaal	eens	(5-
puntsschaal)	

Interactiviteit	

15.	Ik	kon	doen	wat	ik	wilde	in	de	
app		

Helemaal	oneens	–	Helemaal	eens	(5-
puntsschaal)	

Bruikbaarheid	

16.	De	app	was	verwarrend	 Helemaal	oneens	–	Helemaal	eens	(5-
puntsschaal)	

Bruikbaarheid	

17.	Ik	moest	veel	dingen	tegelijk	
doen	in	de	app	(CL)	

Helemaal	oneens	–	Helemaal	eens	(5-
puntsschaal)	

Cognitive	Load	

18.	Ik	kon	tijdens	het	gebruik	van	de	
app	mijn	aandacht	bij	het	
programma	houden*	

Helemaal	oneens	–	Helemaal	eens	(5-
puntsschaal)	

Cognitive	Load	

Deel	C.	Van	welke	interactieve	apps	
maakt	u	gebruik?	

	 	

19.	Hoe	vaak	heeft	u	het	afgelopen	
jaar	gebruikt	gemaakt	van	apps	
zoals:	De	slimste	mens,	Wie	is	de	
mol,	The	Voice	of	Holland,	IQ	test	

Nooit/Zelden/Soms/Regelmatig/Vaak	 Mediagebruik	

20.	Waarom	gebruikt	u	dit	soort	
televisie	apps?	

Ter	Vermaak	
Om	te	Ontspannen	
Uit	nieuwsgierigheid	
Om	informatie	in	te	winnen	
Om	prijzen	te	winnen	
Om	meer	betrokken	te	zijn		
Niet	van	toepassing	(gebruik	ik	niet)	
Anders,	namelijk…	

Mediagebruik	

21.	Hoe	vaak	heeft	u	het	afgelopen	
jaar	gebruikt	gemaakt	van	apps	
zoals:	Netflix,	Videoland,	RTLXL?	

Nooit/Zelden/Soms/Regelmatig/Vaak	 Mediagebruik	

22.	Waarom	gebruikt	u	dit	soort	
apps?	

Ter	Vermaak	
Om	te	Ontspannen	
Uit	nieuwsgierigheid	
Om	informatie	in	te	winnen	
Om	prijzen	te	winnen	
Om	meer	betrokken	te	zijn		
Niet	van	toepassing	(gebruik	ik	niet)	
Anders,	namelijk…	

Mediagebruik	

23.	Hoe	vaak	heeft	u	het	afgelopen	
jaar	gebruik	gemaakt	van	apps	zoals:	
KPN	play,	NPO,	XS4ALL	interactieve	
TV,	Horizon	GO	

Nooit/Zelden/Soms/Regelmatig/Vaak	 Mediagebruik	

24.	Waarom	gebruikt	u	dit	soort	
apps		

Ter	Vermaak	
Om	te	Ontspannen	
Uit	nieuwsgierigheid	

Mediagebruik	
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Vragenlijst	 Vraagmethode	 Construct	
Om	informatie	in	te	winnen	
Om	prijzen	te	winnen	
Om	meer	betrokken	te	zijn		
Niet	van	toepassing	(gebruik	ik	niet)	
Anders,	namelijk…	

Deel	D.	Wat	vindt	u	belangrijk	aan	
interactieve	TV	apps	in	het	
algemeen?	

	 	

25.	Dat	ik	live	kan	meedoen	aan	het	
bijbehorende	Tv-programma	

Helemaal	niet	belangrijk	–	Heel	erg	
belangrijk	(5-puntsschaal)	

Wensen	interactieve	
apps	

26.	Dat	mijn	acties	in	de	app	invloed	
hebben	op	het	live	programma		

Helemaal	niet	belangrijk	–	Heel	erg	
belangrijk	(5-puntsschaal)	

Wensen	interactieve	
apps	

27.	Dat	er	extra	informatie	over	het	
programma	is	(interviews,	behind	
the	scenes)	

Helemaal	niet	belangrijk	–	Heel	erg	
belangrijk	(5-puntsschaal)	

Wensen	interactieve	
apps	

28.	Dat	ik	te	zien	krijg	wat	mijn	score	
is*	

Helemaal	niet	belangrijk	–	Heel	erg	
belangrijk	(5-puntsschaal)	

Wensen	interactieve	
apps	

29.	Dat	ik	met	anderen	kan	
communiceren	in	de	app	(chatten)	

Helemaal	niet	belangrijk	–	Heel	erg	
belangrijk	(5-puntsschaal)	

Wensen	interactieve	
apps	

30.	Dat	ik	kan	zien	wat	mijn	
vrienden	doen	

Helemaal	niet	belangrijk	–	Heel	erg	
belangrijk	(5-puntsschaal)	

Wensen	interactieve	
apps	

31.	Dat	ik	content	kan	delen	met	
anderen	(via	Facebook,	mail,	
Whatsapp)	

Helemaal	niet	belangrijk	–	Heel	erg	
belangrijk	(5-puntsschaal)	

Wensen	interactieve	
apps	

32.	Dat	ik	eigen	content	kan	
plaatsen	binnen	de	app	(blogs,	
video’s)	

Helemaal	niet	belangrijk	–	Heel	erg	
belangrijk	(5-puntsschaal)	

Wensen	interactieve	
apps	

33.	Dat	ik	door	gebruikers	gemaakte	
content	kan	bekijken	(video’s,	blogs)	

Helemaal	niet	belangrijk	–	Heel	erg	
belangrijk	(5-puntsschaal)	

Wensen	interactieve	
apps	

34.	Dat	ik	mijn	mening	kan	geven	
over	content	(likes,	waardering)	

Helemaal	niet	belangrijk	–	Heel	erg	
belangrijk	(5-puntsschaal)	

Wensen	interactieve	
apps	

35.	Dat	ik	kan	reageren	op	de	
content	(bericht	posten,	forum)	

Helemaal	niet	belangrijk	–	Heel	erg	
belangrijk	(5-puntsschaal)	

Wensen	interactieve	
apps	

36.	Hoe	ik	de	content	aangeboden	
krijg	(alfabetisch,	meest	bekeken,	
aanraders)	

Helemaal	niet	belangrijk	–	Heel	erg	
belangrijk	(5-puntsschaal)	

Wensen	interactieve	
apps	

37.	Dat	de	app	gratis	is	 Helemaal	niet	belangrijk	–	Heel	erg	
belangrijk	(5-puntsschaal)	

Wensen	interactieve	
apps	

38.	Dat	de	app	gebruiksvriendelijk	is	
(heldere	navigatie,	duidelijke	
indeling)	

Helemaal	niet	belangrijk	–	Heel	erg	
belangrijk	(5-puntsschaal)	

Wensen	interactieve	
apps	

39.	Dat	ik	niets	hoef	te	installeren,	
maar	de	app	via	een	website	kan	
gebruiken		

Helemaal	niet	belangrijk	–	Heel	erg	
belangrijk	(5-puntsschaal)	

Wensen	interactieve	
apps	

40.	Dat	ik	geen	tweede	scherm	
nodig	heb	

Helemaal	niet	belangrijk	–	Heel	erg	
belangrijk	(5-puntsschaal)	

Wensen	interactieve	
apps	
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Vragenlijst	 Vraagmethode	 Construct	
Deel	E.	Hoe	bereid	bent	u	data	te	
delen?	

	 	

Voor	het	krijgen	van	een	persoonlijk	
aanbod	en	aanbevelingen	in	de	app:	

	 	

41.	Ben	ik	bereid	in	te	loggen	met	
mijn	social	media	account	

Helemaal	oneens	–	Helemaal	eens	(5-
puntsschaal)	

Data	delen	

42.	Vind	ik	het	prima	dat	mijn	
gedrag	anoniem	wordt	bijgehouden	

Helemaal	oneens	–	Helemaal	eens	(5-
puntsschaal)	

Data	delen	

43.	Ben	ik	bereid	een	vragenlijst	bij	
te	houden	

Helemaal	oneens	–	Helemaal	eens	(5-
puntsschaal)	

Data	delen	

44.	Ben	ik	bereid	een	account	aan	te	
maken	

Helemaal	oneens	–	Helemaal	eens	(5-
puntsschaal)	

Data	delen	

Als	ik	iets	kan	winnen	bij	het	gebruik	
van	een	app:	

	 	

45.	Ben	ik	bereid	in	te	loggen	met	
mijn	social	media	account	

Helemaal	oneens	–	Helemaal	eens	(5-
puntsschaal)	

Data	delen	

46.	Vind	ik	het	prima	dat	mijn	
gedrag	anoniem	wordt	bijgehouden	

Helemaal	oneens	–	Helemaal	eens	(5-
puntsschaal)	

Data	delen	

47.	Ben	ik	bereid	een	vragenlijst	bij	
te	houden	

Helemaal	oneens	–	Helemaal	eens	(5-
puntsschaal)	

Data	delen	

48.	Ben	ik	bereid	een	account	aan	te	
maken	

Helemaal	oneens	–	Helemaal	eens	(5-
puntsschaal)	

Data	delen	

Om	bij	het	televisieprogramma	
betrokken	te	zijn:	

	 	

49.	Ben	ik	bereid	in	te	loggen	met	
mijn	social	media	account	

Helemaal	oneens	–	Helemaal	eens	(5-
puntsschaal)	

Data	delen	

50.	Vind	ik	het	prima	dat	mijn	
gedrag	anoniem	wordt	bijgehouden	

Helemaal	oneens	–	Helemaal	eens	(5-
puntsschaal)	

Data	delen	

51.	Ben	ik	bereid	een	vragenlijst	bij	
te	houden	

Helemaal	oneens	–	Helemaal	eens	(5-
puntsschaal)	

Data	delen	

52.	Ben	ik	bereid	een	account	aan	te	
maken	

Helemaal	oneens	–	Helemaal	eens	(5-
puntsschaal)	

Data	delen	

53.	Heeft	u	nog	vragen	of	
opmerkingen	over	deze	enquête?	
	

(open	vraag)	 	
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Deze	publicatie	is	een	product	van	het	Lectoraat	Crossmedia.	Het	Lectoraat	Crossmedia	is	onderdeel	van	
de	Faculteit	Digitale	Media	en	Creatieve	Industrie	van	de	Hogeschool	van	Amsterdam,	waar	onderzoek	
wordt	 verricht	 naar	 crossmedia	 ontwikkelingen	 op	 de	 terreinen	 media,	 cultureel	 erfgoed,	 retail	 en	
events.	 Mocht	 u	 nog	 specifieke	 vragen	 hebben	 over	 dit	 onderzoek	 of	 over	 de	 activiteiten	 van	 het	
Lectoraat	 Crossmedia,	 neem	 dan	 gerust	 contact	 met	 ons	 op.	 Ga	 naar	 onze	 website	
www.hva.nl/Crossmedia.	
	
	
	

	
	
Het	is	toegestaan	om:		

• te	delen:	het	werk	te	kopiëren,	verspreiden	en	overdragen,		
• te	herzien:	het	werk	aan	te	passen	

Onder	de	volgende	voorwaarden:	
• Vermelding	—	Je	dient	het	werk	te	vermelden	op	de	manier	die	de	auteur	of	licentiehouder	voorschrijft	

(maar	niet	op	een	manier	die	suggereert	dat	zij	jou	of	je	gebruik	van	het	werk	onderschrijven).	
• Niet-commercieel	—	Je	mag	dit	werk	niet	voor	commerciële	doeleinden	gebruiken.	
• Delen	 op	 dezelfde	wijze	—	 Indien	 je	 het	werk	wijzigt,	 aanpast	 of	 uitbreidt,	mag	 je	 het	 resultaat	 alleen	

verspreiden	onder	dezelfde	of	een	gelijksoortige	licentie	als	dit	werk.	
Met	dien	verstande	dat:	

• Elke	bovenstaande	voorwaarde	wordt	opgeschort	indien	je	toestemming	van	de	auteursrechthouder	hebt	
gekregen.	

• Publiek	 domein:	 wanneer	 het	 werk	 of	 onderdelen	 daarvan	 binnen	 het	 publiek	 domein	 valt	 onder	 de	
desbetreffende	jurisprudentie,	wordt	deze	status	in	geen	enkel	opzicht	aangetast	door	de	licentie.	

• Andere	rechten:	onderstaande	rechten	worden	in	geen	enkel	opzicht	aangetast	door	de	licentie:	
o Het	citaatrecht	of	andere	toepasselijke	uitzonderingen	en	beperkingen	van	het	auteursrecht;	
o Het	auteursrecht	van	de	schrijver;	
o Rechten	die	andere	personen	kunnen	bezitten,	hetzij	op	het	werk	zelf,	hetzij	op	het	gebruik	van	

het	werk,	zoals	publicatie	of	rechten	met	betrekking	tot	de	persoonlijke	levenssfeer.	
Waarschuwing	—	Bij	hergebruik	of	verspreiding	dien	je	de	licentievoorwaarden	van	dit	werk	aan	derden	kenbaar	
te	maken.		

http://www.hva.nl/Crossmedia

