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Voorwoord

Ik zal eerlijk zijn. Ik ben net zo trots als blij dat 
deze scriptie nu voor je ligt. Ik heb het ontzettend 
vervelend, spannend, tranentrekkend, 
vermoeiend en moeilijk (en toch wel leerzaam) 
gevonden om deze scriptie in de staat te krijgen 
zoals hij nu is. Ook al vind ik het onderwerp TV 
erg interessant, heeft zo goed als elke letter op 
dit papier me enorme moeite gekost. Ik houd van 
schrijven, maar ben erachter gekomen dat dat 
niet voor een scriptie geldt. Onderzoeken is leuk, 
ontwerpen is leuk, het onderzoek beschrijven... 
Not so much. Toch ben ik zeer tevreden met het 
eindresultaat!

Het onderzoeksproces en het ontwerpen van 
het interactieve product hebben mijn afstuderen 
(gelukkig) getekend en ook hierin heb ik veel 
geleerd. Ik vond het erg leuk om bezig te zijn met 
field-research en me te laten verrassen door de 
inzichten vanuit de doelgroep om de resultaten 
vervolgens te verwerken in een ontwerp. Het zijn 
ook deze twee aspecten waar ik het meeste trots 
op ben.

Een voorwoord zou geen voorwoord zijn zonder 
bedankjes naar diegenen die me door deze 
afstudeerfase heen hebben weten te loodsen. 
Allereerst wil ik alle toffe collega’s van UNITiD 
bedanken voor de hulp bij mijn scriptie en 
ontwerp en voor alle voorzieningen die zij mij 
hebben geboden. In het bijzonder wil ik Suzanne 
bedanken voor alle tijd en moeite die zij heeft 
gestoken om het uiterste uit m’n scriptie, m’n 
product en uit mijzelf te halen.

Ook Inge en Bas, mijn afstudeervoorzitter en 
afstudeerdocent, worden bedankt voor hun 
waardevolle feedback. Zij stonden altijd snel 
voor mij klaar als ik aan de bel luidde.

Dank gaat natuurlijk ook uit naar mijn familie, 
vrienden en studiegenoten voor hun luisterend 
oor, interesse en rol als sparringpartner.

Nu zit het er dan eindelijk op. Na vier jaar inzet 
en plezier ben ik student af. Deze scriptie en 
het bijbehorende interactieve product zijn het 
slotstuk, het meesterwerk en de bekroning op 
mijn studieloopbaan. 

Ik heb echt genoten van vier jaar CMD en zal met 
gemengde gevoelens afscheid nemen van deze 
opleiding. Enerzijds wil ik dolgraag gaan werken 
en hele toffe dingen gaan maken, anderzijds ga 
ik de schoolbanken toch wel missen.

Voorwoord
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This research is meant to find an answer to the 
following question: how can interactive TV be 
used to enhance the user’s quality relaxing time 
and make it more efficient?

For users it’s hard to make a choice from 
the overload of TV content. It could be very 
frustrating when the user can’t decide what to 
watch or when the user had been watching a 
buck load of crap. Therefore, watching TV isn’t as 
relaxing as it used to be. Alongside this research, 
a product has been designed, which helps the 
user to have a relaxing and more efficient TV 
experience.
 
Relaxing is needed to feel happy and healthy. 
When people relax, it’s easier for them to focus 
on important activities, such as work. Stress or a 
burn-out can be outcomes of insufficient relaxing 
time.

Quality relaxing time consists of five elements: 
physical rest, filling your head with distraction, 
being aware of your relaxing time, getting 
involved in social activities and having a variety 
in activities. TV is especially able to fulfill the first 
three elements. When the user puts on the TV, it 
fills his head with distraction. The effect is even 
stronger when the TV content is interesting and 
fun to watch. Deliberately putting on a piece 
of content results into a feeling of satisfaction. 
That’s why on demand content provides quality 
relaxing time particularly well. 
 
The quality of content and the possibility to make 
a choice is also dependent on friends. Friends 

know each other’s preferences exceedingly well. 
They talk about TV content, which enhances the 
value of it. Friends also recommend content to 
one another when they have the same taste. It’s 
a great way to find new content.

Linear TV is still consumed often. The reason 
for this is because of its accessible activation. 
It takes no longer than 30 seconds to put on 
some content and the user isn’t forced to 
think about what he wants to see. However, on 
demand methods have too many obstacles. 
They take much time and effort and they often 
have awkward interactions. On demand TV isn’t 
transparent enough and is not as accessible as 
linear TV.   

The interactive product, called Bucket, enables 
the user to watch quality content exclusively. 
Friends, who are well informed with the 
preferences of the user, recommend content. 
That way the user is supplied with relevant items 
to watch. Bucket can be accessed through all 
kinds of devices, which enables the user to 
manage and play his content anywhere he wants.  

Samenvatting

Dit onderzoek dient om antwoord te geven op 
hoe interactieve televisie kwalitatief ontspannen 
voor de gebruiker kan versterken en efficiënter 
kan invullen in zijn/haar kostbare vrije tijd. 

Het aanbod van TV-content is zo groot, dat 
gebruikers niet alles kunnen consumeren, 
waardoor het maken van een geschikte keuze 
lastig is. Hierdoor gaat TV-kijken met ergernissen 
gepaard, wat de ontspannende rol van TV 
niet ten goede komt. Naar aanleiding van dit 
onderzoek is er een product ontworpen dat TV-
kijken ontspannend en efficiënt maakt.

Ontspannen is nodig om je gelukkig te kunnen 
voelen en om goed in je vel te zitten. Het helpt 
om focus te houden op belangrijke activiteiten, 
zoals werk. Bij onvoldoende ontspanning kan er 
vaak stress of een burn-out ontstaan.

Kwalitatief ontspannen bestaat uit vijf factoren: 
lichamelijk tot rust komen, gedachten opzij 
kunnen zetten, bewust zijn van ontspanning, 
het doen van sociale activiteiten en het doen 
van diverse activiteiten. Televisie kan vooral 
voorzien in de eerste drie. De gebruiker kan 
zijn gedachten opzij zetten, zodra de televisie 
aan gaat en het effect is alsmaar sterker als de 
content interessanter en leuker bevonden wordt. 
Het bewust aanzetten van een film of serie helpt 
om een voldaan gevoel te krijgen. Het is daarom 
vooral on demand content die kwalitatief 
ontspannen kan vervullen.

Kwaliteit en keuze van content wordt ook 
bepaald door vrienden. Vrienden zijn goed op 

de hoogte van elkaars smaak. Zij praten na over 
content en dat verhoogt de waarde van die 
content. Vrienden raden elkaar ook content aan, 
wanneer zij raakvlakken hebben op genres. Zo 
kan de gebruiker nieuwe content ontdekken.

Lineaire televisie wordt nog regelmatig 
geconsumeerd. Dit komt voornamelijk vanwege 
de laagdrempelige activatie. Binnen 30 
seconden heeft de gebruiker immers content 
voor zich, zonder na te hoeven denken wat hij/
zij wil zien. On demand methodes bevatten 
veel drempels. Het kost tijd en moeite en gaat 
vaak gepaard met onhandige interacties. On 
demand TV is niet transparant genoeg en niet zo 
laagdrempelig als lineaire TV.

Het interactief product Bucket zorgt ervoor dat 
gebruikers alleen nog maar kwalitatieve content 
bekijken. Vrienden, die goed op de hoogte zijn 
van de voorkeuren van de gebruiker, stellen 
content voor, waardoor deze bijna altijd relevant 
is. De gebuiker kan Bucket op al zijn apparaten 
openen en zijn videocontent overal beheren en 
afspelen.

Samenvatting Summary
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Binge-watching
Het bekijken van meerdere afleveringen van een 
serie achter elkaar, vaak later dan de release

Broadcasting
Het uitzenden van TV-programma’s naar een 
brede groep

Content discovery
Het vinden van nieuwe content

Content shock
Het moment dat het aanbod van content de 
consumptiecapaciteit overschrijdt

Convergentie
Het fenomeen dat verschillende technologieën 
en media naar elkaar toe groeien en grenzen 
vervagen

Lineaire TV
Een stuk content dat op dat specifieke moment 
op televisie uitgezonden wordt

Low-fidelity prototype
Snel in elkaar te zetten, laagdrempelig en 
goedkoop prototype dat vaak aan het begin 
van het ontwerpproces wordt gebruikt om te 
testen

Narrowcasting
Het uitzenden van TV-programma’s gespitst op 
een specifieke groep of individu

Non-lineaire TV / Video-on-demand
Een stuk content dat door de gebruiker kan 

worden geactiveerd en bekeken, wanneer hij/
zij wil

Produsage
Het fenomeen waarbij het voor gebruikers 
gemakkelijk is om eigen content te produceren

Recommendation-algoritme
Een bepaald algoritme dat op basis van 
voorkeuren, geschiedenis en gedrag suggesties 
kan aandragen

Smart TV
Een televisietoestel dat verbinding kan maken 
met het internet.

Spoilers
Informatie of onthulling over een stuk content, 
die de spanning en verrassing voor de 
gebruiker kunnen bederven

Televisie (apparaat)
Een apparaat met een groot scherm, waarbij 
de hoofdfunctionaliteit het tonen van 
videomateriaal is

Televisie (experience)
Het kijken van videomateriaal op welke locatie, 
op welk platform en op welk device dan ook

Begrippenlijst

Begrippenlijst



In dit hoofdstuk wordt de aanleiding, doelstelling 
en probleemstelling voor het onderzoek 
toegelicht.
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In dit hoofdstuk wordt de aanleiding, 
doelstelling en probleemstelling voor het 
onderzoek toegelicht. 1.1 Aanleiding

1.2 Problematiek
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1.4 Doelstelling
1.5 Kennisgebieden
1.6 Relevantie
1.7 Doelgroep
1.8 Onderzoeksvragen en methoden
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De media zijn de afgelopen jaren sterk veranderd. 
In een kort tijdspan werden er talloze nieuwe 
media gelanceerd, zoals televisies, smartphones 
en tablets. Henry Jenkins (2008) stelt dat nieuwe 
media met ‘convergentie’ gepaard gaan, wat 
wil zeggen dat de grenzen tussen verschillende 
media aan het vervagen zijn. Waar in het analoge 
tijdperk elk medium een distinctieve functie 
had, hebben nieuwe media technologieën 
ervoor gezorgd dat dezelfde content door 
meerdere kanalen kan vloeien. Ook de televisie 
is deelgenoot geworden van convergentie. 
Waar de TV eerst alleen garant stond voor het 
uitzenden van programma’s, is het nu mogelijk 
om met je televisie te bellen (Skype) en op het 
internet te surfen.    

Niet alleen convergentie heeft ervoor 
gezorgd dat men televisie anders dan vroeger 
consumeert. Ook de verschuiving van network TV 
(alleen lokale kanalen) naar de multi-channel TV 
(meerdere kanalen, waaronder veel commerciële) 
naar post channel TV (content on demand) heeft 

daar aan bijgedragen (Lotz, 2007). Waar men 
vanaf 1960 afhankelijk was van lokale kanalen, 
vonden er rond 1980 belangrijke ontwikkelingen 
plaats. Nieuwe technologieën brachten de 
afstandsbediening, video-cassetterecorder 
(VCR) en kabelkanalen, waardoor gebruikers 
meer ‘controle’ kregen over hun kijkervaring. 
Niet alleen hadden consumenten keuze uit meer 
kanalen, ook konden zij door VCR zelf bepalen 
wanneer zij content bekeken (Lotz, 2007). 

Deze multi-channel era zorgde ervoor dat het 
kijkpubliek fragmenteerde en polariseerde 
(Lotz, 2007; Webster, 1986). Kijkers keken 
door het brede aanbod alleen nog naar hun 
favoriete kanalen, die zich nu specificeerden in 
bepaalde genres en werden daardoor niet meer 
gedwongen om met de rest van het land naar 
één van de algemene kanalen te kijken. (Lotz, 
2007; Webster, 1986). 
     
 

De keuze en controle die het publiek verwierf 
in de multi-channel era breidden zich door 
de jaren heen verder uit. Met de komst van 
de digitale videorecorder (DVR), draagbare 
apparaten en video on demand services werd 
lineair TV-kijken steeds minder populair (Lotz, 
2007). Kijkers kregen namelijk nog meer controle 
over wat, wanneer en waar zij keken, waardoor 
de TV-ervaring minder afhankelijk van tijd en 
broadcasting werd (Lotz, 2007). Dit wordt non-
lineaire consumptie genoemd. Bovendien 
werden Apple TV, Netflix, YouTube en TiVo 
populair, die meer connectie zochten met de 
gebruikers dan de televisiekanalen dat deden 
(Lotz, 2007).

De televisie, als apparaat, is niet veel veranderd. 
De beeldkwaliteit is met de jaren beter geworden 
en de modellen zijn dunner geworden, maar 
de verandering van televisie is vooral terug te 
vinden in consumptiegedrag. De verschuiving 
van lineaire TV naar non-lineaire TV is hierin een 
van de belangrijkste ontwikkelingen.

1.1 Aanleiding
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Niet alleen werd het door de jaren heen 
makkelijker om content te verkrijgen. Door 
services als YouTube, Vimeo, Dumpert en Vine 
werd het voor gebruikers makkelijk om zelf TV-
content te creëeren. Dit fenomeen, waarbij 
het voor gebruikers gemakkelijk is om eigen 
content te produceren, wordt produsage 
genoemd (Bruns, 2008). Het beste voorbeeld van 
produsage is waarschijnlijk Wikipedia. Wikipedia 
is niet zozeer een product, maar kan beter een 
systeem of project worden genoemd. Door haar 
open-source karakter en haar nadruk op iteratie 
door gebruikers kan Wikipedia betrouwbaarder 
worden genoemd dan statische (gedrukte) 
encyclopedia (Giles, 2005). Dat is de kracht van 
produsage-projecten. Het stelt een systeem in 
staat om door content (en andere input) vanuit 
gebruikers te laten draaien, zonder dat daar 
verdere automatische of autoritaire controle 
voor nodig is. Gebruikers die hun eigen content 
creeëren worden ook wel de C-generatie 
genoemd (Trendwatching.com, 2004).

Door dit fenomeen neemt het aanbod van 
content exponentieel toe (Spanier, 2013 ; Burney, 
2014) (zie figuur 1). In deze grafiek is ook te zien 
dat groei van technologie het mogelijk maakt 
om ook meer content te consumeren, maar dit 
heeft een absoluut limiet; een dag heeft immers 
maar 24 uur. Hierdoor overstijgt het aanbod 
de consumptiecapaciteit met grote schreden. 
Dit wordt ook wel een content shock genoemd 
(Schaefer, 2014).

Die content shock maakt het onmogelijk om alle 
content te consumeren (Scalice, 2013). Bovendien 
komen consumenten voor een lijst met veel 
opties te staan, waardoor een keuze maken niet 
eenvoudig is (Scalice, 2013; Schwartz, 2004). 

Schwartz (2004), een Amerikaanse psycholoog, 
noemt dit ‘de paradox van keuze’. Hoe meer 
keuzevrijheid de consument krijgt, des te meer 
verlamming er optreedt. Hier zijn een aantal 
redenen voor te noemen. Het kost veel tijd en 
moeite om alle opties te overwegen en daarom 
stellen mensen keuzes vaak uit (Schwartz, 2004). 
Bovendien zijn mensen bang om een verkeerde 
keuze te maken en zelfs bij een juiste keuze 
gaan alle alternatieven door je hoofd, waardoor 
je veel minder voldoening uit die keuze haalt 
(Schwartz, 2004). Ook zijn de verwachtingen door 
al die opties flink gestegen. Waar je vroeger nog 
verrast kon worden, door lage verwachtingen, 
vallen keuzes tegenwoordig vaak alleen maar 
tegen (Schwartz, 2004). Als laatste stelt Schwartz 
(2004), dat door een gigantisch aanbod, een 
slechte keuze altijd aanvoelt alsof het je eigen 
schuld is. Er is immers altijd een beter alternatief.

Een overschot aan content en daarbij veel 
keuzevrijheid is dus geen positieve ontwikkeling. 
Het neigt naar kwantiteit boven kwaliteit (Spanier, 
2013) en keuzes brengen de consument minder 
genoegdoening (Scalice, 2013; Schwartz, 2004) 
dan bij een beperkter aanbod. Zeker bij televisie 
is genoegdoening belangrijk, aangezien televisie 
kijken dient als een middel om without effort te 
kunnen ontspannen (Ericsson, 2013).

Hoeveelheid content

Ti
jd

contentconsumptie

contentproductie

figuur 1: Economie van contentconsumptie en -productie
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Daarin rust dus een probleem. Door het overbod 
aan content, verliest de televisie zijn core-
functionaliteit: het vermaken en ontspannen 
van de consument (Spanier, 2013). Er moet dus 
een oplossing gevonden worden om de keuze 
tussen al die content voor de consument te 
vereenvoudigen.

Scalice (2013) stelt dat het overschot aan content 
kan worden opgelost door technologie slim in te 
zetten. Hij noemt daarvoor twee oplossingen:

• Technologie die helpt om content in kleine 
stukken te behappen

• Grotere afhankelijkheid van filter-algoritmes

Content in kleinere stukken behappen is bij 
televisie lastig, aangezien een serie of film nu 
eenmaal een bepaalde lengte heeft. Het filteren 
en aanbieden van relevante content kan wel een 
oplossing bieden. Dit filteren van content kan 
worden verwezenlijkt door personalisatie toe te 
passen (Marketing University, 2014).

Er zijn al enkele onderzoeken gedaan op dit 
gebied. Zo heeft Jensen (2005), professor en 
onderzoeker op het gebied van media, een 
aantal mogelijkheden onderzocht rondom 
gepersonaliseerde televisie. Hij was hierbij 
op zoek naar een realistische manier om 
gepersonaliseerde TV aan te bieden. Hij noemt 
de Digital Video Recorder (DVR) een vorm van 
gepersonaliseerde TV, omdat het de gebruiker 
in staat stelt uitzendingen stil te zetten, door te 
spoelen en terug te spoelen (Jensen, 2005). Een 
Personal Video Recorder (PVR), zoals TiVo kan 
automatisch programma’s opnemen door slechts 
een thema of acteur als input te geven. Ook 
stelt hij dat ‘adaptieve systemen en interfaces’, 
patronen en informatie kunnen ontdekken bij 
de gebruiker en zich daarop kunnen aanpassen 
(Jensen, 2005). 

Een onderzoek naar de User Experience voor 
Connected TV door Vinayagamoorthy, Allen, 
Hammond en Evans (2012) resulteerde in enkele 
concepten, waarbij gepersonaliseerde TV een 

rol speelt. Zo stelden zij een functionaliteit voor, 
waarbij typografie door gebruikers kan worden 
vervangen om leesbaarheid te verhogen. Ook 
noemen zij een interactieve TV-gids die de 
gebruiker leert kennen (door eerder gemaakte 
keuzes) en op die manier programma’s aan kan 
raden.

Ook Netflix (2013) werkt met een 
gepersonaliseerde interface. In haar visie stelt 
zij dat gebruikers verschillende smaken hebben 
en dat haar interface die daarom snel leert om 
zo alleen relevante en interessante titels te laten 
zien (Netflix, 2013). Het aanbod is echter beperkt 
(De Groot, 2014 ; Schipper, 2013). 

Wat als er een stap terug zou worden genomen 
en als er gekeken wordt naar de raison d’être 
van televisie: het vermaken en ontspannen van 
de gebruiker? Wat voor product zou eruit komen 
als er naar televisie gekeken wordt, gericht op 
de gebruiker en zijn behoefte aan efficiënte en 
kwalitatieve ontspanning? 

1.2 Problematiek
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Ook vele spelers op het gebied van televisie, 
zoals Ziggo, Veronica, Philips en RTL, merken 
de verandering in het consumptiegedrag van de 
consument. Zij, als klanten, vragen UNITiD om 
innovatieve oplossingen om content op televisie 
slimmer en gerichter aan te bieden.

UNITiD is een interaction bureau met veel 
expertise op het gebied van ontwerpen 
voor televisie. Niet alleen heeft zij hier 
vooruitstrevende ideeën over zoals zij aantoont 
in haar ‘Smart TV in the future Study’, ook heeft 
zij de klanten en connecties aan wie het project in 
de toekomst gepitcht kan worden. (Le Roy, 2012). 
UNITiD houdt zich vaak bezig met het uitdenken 
van concepten voor problemen in de huidige 
maatschappij. Deze ideeën leggen zij dan voor 
aan klanten of presenteren dit op hun blog. 

Dit onderzoek gaat over de televisie in de nabije 
toekomst (maximaal vijf jaar). Dit tijdspan is 
gekozen, omdat er dan bepaalde aannames 
mogen worden gemaakt (zoals content in de 
cloud) en het concept niet te zwaar af hangt 
van hedendaagse restricties, maar er ook geen 
keuzes worden gemaakt die te ver in de toekomst 
liggen en dus irreëel zouden kunnen zijn. 
Daarnaast zal de focus liggen op de behoeftes 
van de gebruiker en de interactie tussen 
hem/haar en de televisie. Het onderzoek zal 
uitwijzen hoe interactieve televisie waardevolle 
vrije tijd, waarin de doelgroep wil relaxen, kan 
optimaliseren. Ook worden andere stakeholders 
in het onderzoek en ontwerp betrokken, om 
ook de relevantie voor de klanten van UNITiD 
duidelijk te maken. 

1.3 Context van het onderzoek
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Aan de hand van dit onderzoek wordt televisie op 
een meer user-centered manier benaderd. Ten 
gevolge van het onderzoek zal er een ontwerp 
gerealiseerd worden, waarbij televisiekijken 
voor de consument wordt gepersonaliseerd en 
waarmee de consument zijn vrije tijd efficiënter 
en effectiever kan vervullen.

UNITiD kan hierdoor inzichten krijgen in de 
toekomst van televisie en deze visie met hun 
stakeholders delen om hun expertise uit te 
lichten, hierdoor nieuwe klanten te werven en 
toekomstige ontwerpprincipes (en een concept) 
voor televisie mee te nemen.

Ik verwacht dat televisiekijken beter op het 
individu kan worden gericht door content nog 
minder lineair te maken en de gebruiker een 
directe keuze geven in content, die door de TV 
pro-actief gepresenteerd wordt, waarbij deze 
inspeelt op de context van de gebruiker. 

Aan de hand van dit onderzoek wordt televisie op 
een meer user-centered manier benaderd. Ten 
gevolge van het onderzoek zal er een ontwerp 
gerealiseerd worden, waarbij televisiekijken 
voor de consument wordt gepersonaliseerd en 
waarmee de consument zijn vrije tijd efficiënter 
en effectiever kan vervullen.

UNITiD kan hierdoor inzichten krijgen in de 
toekomst van televisie en deze visie met hun 
stakeholders delen om hun expertise uit te 
lichten, hierdoor nieuwe klanten te werven en 
toekomstige ontwerpprincipes (en een concept) 
voor televisie mee te nemen.

User Experience Design, TV Interface Design

1.4 Doelstelling

1.6 Relevantie

1.5 Kennisgebieden

Dit onderzoek heeft meerwaarde omdat er tot nu 
toe slechts producten en services met betrekking 
tot televisie verschenen, die gefocust waren op 
de business en rekening moesten houden met 
restricties, zoals contracten. Door het onderzoek 
human-centered te maken, ligt de focus juist 
op de kijker en kan er een product of service 
worden ontworpen, die zich juist richt op hen. In 
dit onderzoek wordt er daarom, in tegenstelling 
tot veel andere onderzoeken, niet de focus 
gelegd op statistieken van kijkcijfers, kijkgedrag 
en business-modellen, maar ligt de focus op de 
waarden en behoeftes van gebruikers.

Voor het vakgebied van UX Design is dit 
onderzoek bovendien relevant, omdat televisie 
nog steeds een zeer belangrijke rol speelt in het 
leven van de consument. Het ontwerp van de 
TV interface en de interacties tussen gebruiker 
en televisie is echter minder ontwikkeld dan 
veel andere platformen. Bij deze scriptie wordt 
daarom onderzocht hoe deze interactie tussen 

televisie en gebruiker kan worden versterkt.
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Er zijn verschillende soorten consumenten. In dit 
onderzoek wil ik me vooral richten op de nieuwe 
mediageneratie (18 t/m 34 jaar) die opgegroeid 
is met DVR en VOD-services. Nielsen (2013) toont 
in haar rapport aan dat deze meer non-lineair 
televisie consumeert dan de oudere generaties 
(figuur 2). Een non-lineair TV-concept is voor 
haar daarom relevanter en zal bij die generatie 
meer aansluiting vinden. Van hun behoeftes met 
betrekking tot ontspanning en specifieke TV-
consumptie miste ik nog nodige inzichten. Deze 
bracht ik gedurende het onderzoek in kaart. In 
hoofdstuk 5 is een persona te vinden die de 
doelgroep en bijbehorende inzichten reflecteert.

1.7 Doelgroep

figuur 2: Leeftijdsverhouding van (non-)lineaire TV gebruikers (Bron: Nielsen)
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Deze scriptie ligt ten grondslag aan een 
interactief product. Het (creatieve) onderzoek 
bevat conclusies die zijn doorvertaald naar 
ontwerprichtlijnen. Het interactieve product is 
vervolgens op iteratieve wijze tot stand gekomen 
en vormt de oplossing op het probleem van de 
doelgroep en opdrachtgever. 

Om deze inzichten te verwerven, resultaten te 
analyseren en conclusies te trekken zijn er enkele 
methodes gebruikt, elk met zijn eigen doel 
en resultaat. Deze methodes zijn gekoppeld 
aan deelvragen die onderdeel zijn van de 
onderzoeksvraag. De details en verantwoording 
van de onderzoeksmethodes worden aan het 
begin van elk hoofdstuk behandeld.

Hoe kan interactieve televisie voor de 
gebruiker kwalitatief ontspannen versterken 
en efficiënter invullen in zijn/haar kostbare 
vrije tijd? 
   
1. Wat voor ontspanning heeft de doelgroep 

nodig en waarom?
2. Wat is de waarde en rol van televisie? 
3. Welke ontwikkelingen en aspecten binnen 

TV en interfaces kunnen bijdragen aan 
efficiëntere vrijetijdsconsumptie?

Deze vragen worden over opeenvolgende 
hoofdstukken verdeeld en aan het slot van ieder 
hoofdstuk beantwoord. In hoofdstuk 5 komen de 
bevindingen samen en vormen het conceptueel 
model en de ontwerprichtlijnen die ten grondslag 
liggen aan het interactief product, waarvan het 
proces en de werking worden beschreven in 
hoofdstuk 6. Het afsluitende hoofdstuk geeft 
een eindconlusie van dit onderzoek, waarin 
wordt beschreven in welke mate het ontwerp 
een oplossing vormt voor het probleem en 
waarin wordt gereflecteerd op het (onderzoeks)
proces en interactief product.

1.8 Onderzoeksvraag en 
methoden

Deelvraag 1 Deelvraag 2 Deelvraag 3

Onderzoek

Affinity Test X

Benchmark X

Cultural Probe / 
Media Diary

X

Desk-research X X X

Ecoystem 
Diagram

X

Interviews X X

Wizard of Oz 
Prototyping

X

Analyse

Grafiek X

Persona X X

Tabel X X

Visualisatie X X X
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2.1 Methodiek
2.2 Het belang van ontspanning
2.3 Invulling van optimale ontspanning
2.4 Deelconclusie: optimale ontspanning

Kwalitatief ontspannenIn dit hoofdstuk wordt uiteengezet waarom 
ontspanning belangrijk is voor de mens en welke 
soorten van ontspanning er bestaan. Dit draagt 
niet alleen bij aan het duidelijk maken van het 
belang van dit onderzoek, maar ook geeft het 
inzicht in hoe de behoefte aan ontspanning kan 
worden vervuld. Ook wordt er dieper ingegaan 
op de doelgroep; hoe kijkt zij tegen ontspanning 
aan en hoe vult zij haar vrije tijd in? 

2



Tv As It Should Be - Jasper den Ouden

Pag. 31

Hoofdstuk 2 - Kwalitatief ontspannen

Ten eerste dient onderzocht te worden 
waarom ontspanning belangrijk is en wat er 
gebeurt als mensen te weinig ontspannen. 
Literatuuronderzoek zal uitwijzen waarom de 
mens moet ontspannen en op welke manieren 
dit kan. 

Ten tweede dient onderzocht te worden hoe 
de doelgroep omgaat met vrije tijd, hoe zij het 
beste ontspant en hoe zij deze tijd invult. Daarom 
zijn er acht respondenten (m:5, v:3) gevraagd 
om mee te werken aan affiniteitsonderzoeken 
(zie bijlage 1 voor de onderzoeksopzet). 
De respondenten omschrijven zichzelf als 
consumenten die voornamelijk non-lineair video 
consumeren. Zij zijn tussen de 22 en 29 jaar en 
bevinden zich in verschillende woonsituaties 
(bij ouders inwonend, met partner wonend, met 
huisgenoten wonend, jong gezin).

Afbeeldingen met diverse invullingen van vrije 
tijd zijn voor hen op tafel gelegd en zij mochten 
vijf afbeeldingen kiezen die het beste bij hun 
optimale ontspanning passen. De onderzoeker 
vroeg hun vervolgens waarom zij specifiek voor 
deze afbeeldingen gekozen hadden en knoopte 
door middel van de afbeeldingen een gesprek 
aan. Afbeeldingen kunnen, meer dan woorden, 
verschillende associaties oproepen en zijn 
daardoor geschikter om nieuwe inzichten te 
verwerven. Bovendien geven ze de doelgroep 
meer affiniteit met het onderwerp. Door het 
kiezen van vijf verschillende afbeeldingen blijkt 
bovendien op welke uiteenlopende manieren 
de respondent kan en wil ontspannen. Een 
restrictie van deze methode is dat respondenten 
een richting opgestuurd worden qua denken. Zij 
kunnen geen andere keuze maken dan de opties 
die door de ontwerper aangeboden worden. 
Om de invloed van deze restrictie te beperken, 
wordt er door de onderzoeker doorgevraagd 
op de keuzes en worden de respondenten 
gestimuleerd om eigen input te geven.

2.1 Methodiek

figuur 3: Resultaat van een affiniteitsonderzoek 
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Ontspanning is sinds mensenheugenis een 
belangrijk onderdeel van overleven. Niet alleen 
draagt ontspanning bij aan een gezonde 
levensstijl, maar ook resulteert een juiste mate 
van relaxen in meer productiviteit bij werk- en 
sportgerelateerde taken (Schwartz, 2013).

Een mens moet regelmatig ontspannen. Zowel 
je lichaam als je geest geeft aan wanneer zij 
naar ontspanning neigt. Dit merk je aan snelle 
irritaties, hoofdpijn of letterlijke spanning in je 
spieren. In principe gebeurt dit ongeveer na elk 
anderhalf uur, waarin je hersenen actief bezig zijn 
(Dement & Kleitman, 1957 ; Schwartz, 2013). Als 
je deze signalen op lange termijn negeert, zul 
je al snel ervaren dat je emotioneel instabieler 
wordt, productiviteit verliest en sneller last krijgt 
van stress en overspanning wat uiteindelijk zelfs 
kan leiden tot een burn-out. (Tyrrell, n.d.) (InfoNu.
nl, 2011)

In gesprekken die gehouden werden met de 
doelgroep gaf zij aan ontspanning belangrijk 
te vinden. Ze vindt het belangrijk om negatieve 
of werkgerelateerde gedachten opzij te kunnen 
zetten, fysiek rust te nemen en om sociale 
contacten op peil te houden. De respondenten 
stelden dat het nodig is om zich af te kunnen 
sluiten van uitdagingen en problemen om zich 
heen. Dit stelt hen in staat om zich gelukkig en 
gezond te voelen. 

Bovendien helpt ontspanning de doelgroep om 
geconcentreerd te blijven op werk en andere 
productieve activiteiten. Door af en toe even 
afstand te nemen en de gedachten ergens 
anders op te zetten, komt voor hen de focus 
terug.

Deze wisselwerking van concentratie op werk en 
behoefte aan ontspanning is te verklaren aan de 
hand van de Basic-Rest Activity Cycle theorie van 
Kleitman en Sances (1970). Deze respectievelijke 

fysioloog en slaapdeskundige ontdekten dat 
mensen, als zij slapen, constant wisselen tussen 
een diepe slaap en een lichte slaap. Deze twee 
statussen wisselen elkaar elke 90 minuten af. 
Een paar jaar later ontdekte Kleitman (1963) dat 
mensen deze cyclus ook doorlopen als zij wakker 
zijn. Mensen schakelen dan tussen mindsets 
van alertheid en vermoeidheid. Hoewel het 
lichaam aangeeft dat er beter een pauze kan 
worden nemen (status van vermoeidheid) wordt 
geprobeerd dit te onderdrukken met koffie en 
engergiereserves in het lichaam (Schwartz, 2013).

Voor de doelgroep is het niet praktisch en 
op zakelijk niveau soms niet mogelijk om elk 
anderhalf uur te moeten wisselen van een 
ontspannende activiteit naar een activiteit waar 
alertheid vereist is. Slechts één respondent gaf 
aan tijdens werkuren wel regelmatig een pauze in 
te lassen. Theoretisch zou dat efficiënte omgang 
met lichaam en productiviteit zijn (Schwartz, 
2013), maar in de praktijk gaat dit zelden op.

2.2 Het belang van 
ontspanning

“Ontspannen helpt je even lekker te 
relaxen en je even afsluiten van de 
problemen of uitdagingen die om je 
heen gebeuren. Het maakt je ouder 
denk ik.” - Boris

“Ik vind ontspannen belangrijk, want 
ik merk dat het meer rust in mijn 
hoofd geeft. En als ik ergens druk 
mee bezig ben kan ik me daarop 
dan weer beter concentreren. Het 
helpt me om in het geheel lekkerder 
in m’n vel te zitten.” - Bodine
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In veel bedrijfstakken binnen Europa is het 
principe ‘werken’ namelijk aan een ontwikkeling 
onderworpen, die voor dergelijke pauzes en 
ontspanning gevolgen heeft; innovatie en 
flexibiliteit op de werkvloer zorgen ervoor 
dat werk en privé elkaars grenzen vervagen. 
Binnen een seconde kan een mail zijn verstuurd 
met weer een nieuwe spoedklus. Deze mail is 
bovendien niet alleen te openen op de laptop, 
maar komt automatisch ook binnen op tablet 
en mobiele telefoon. Thuiswerken is bovendien 
een begrip dat steeds meer ingeburgerd raakt 
(figuur 4 ; CBS, 2013).

Vandaag de dag moet de werknemer zich 
bewijzen door harder en langer te werken 
dan zijn collega’s (Schwartz, 2013). Er wordt 
niet meer raar opgekeken als een pauze en 
de bijbehorende ontspanning overgeslagen 
wordt of dat er in vakanties nog gewerkt wordt 
(Schwartz, 2013).

Onderzoek wijst juist uit dat ‘More, bigger, faster’, 
een leus die stamt uit de Industriële Revolutie, 
hier niet opgaat (Schwartz, 2007, 2013). Het blijkt 
dat mensen die meer slapen en tussendoor een 
dutje doen, productiever zijn op de werkvloer 
(Schwartz, 2013), maar ‘niets doen’ past niet 
meer in de (eerder beschreven) huidige cultuur. 
Leven in een 24/7 economie, kan nare gevolgen 
kan hebben voor de gezondheid (Presser, 2005).

Aangezien agenda’s van de doelgroep steeds 
voller worden (Schwartz, 2013; Presser, 2005), 
werd er in interviews ook gevraagd of en 
hoe de doelgroep haar ontspanning inplant. 
Het grootste gedeelte van de respondenten 
gaf aan vrije tijd niet in te plannen. Het blijkt 
dat in sommige gevallen het inplannen van 

ontspanning juist stress kan geven, waardoor 
het helemaal niet meer als zodanig aanvoelt. 
Meestal wordt er ontspannen als er toevallig tijd 
over is of als er directe behoefte aan gevoeld 
wordt. ‘s Weekends en ‘s avonds is er vaak tijd 
om te relaxen, maar eventuele afspraken krijgen 
in dit geval altijd de prioriteit.

“Ik vind dat ik geen tijd heb om 
ontspanning in te plannen. Ontspanning 
gebeurt gewoon random.” - Bodine

“Mijn vriend vindt dat ik te weinig vrije tijd 
neem.” - Wendy
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figuur 4: Aandeel thuiswerkers (minimaal een uur per week) (Bron: CBS)
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Nu bekend is waarom de doelgroep 
ontspanning nodig heeft, is het nodig om te 
zien hoe zij zelf het liefste invulling geeft aan 
haar vrije tijd. Belangrijker nog, waarom wil zij 
dit op deze manier invullen? De motivatie achter 
bepaalde keuzes die de doelgroep maakt om 
te ontspannen, kunnen relevant zijn voor het 
televisieconcept. Zijn er misschien fundamenten 
van ontspannen, waarin televisie nog niet kan 
voorzien?
 
Om antwoord te kunnen geven op deze vraag, 
was affiniteitsonderzoek het middel. Uit een 
flink aantal afbeeldingen moest de respondent 
een selectie van vijf maken die voor hem of haar 
optimale ontspanning inhoudt. 

Afbeeldingen die door de respondenten 
werden uitgekozen waren verschillend van aard. 
Niet alleen binnen hun eigen selectie werd er 
gevarieerd binnen activiteiten, maar het is ook 
gebleken dat de respondenten allemaal hun 
eigen invulling geven aan optimale ontspanning. 
Toch waren er een paar patronen te herleiden en 
kwamen enkele fundamenten van ontspanning, 
de diepere waarden, aan het licht.

Ten eerste ondervindt de doelgroep een 
belangrijk verschil tussen lichamelijke en 
geestelijke ontspanning. Hoewel Pancras (2010), 
therapeut en auteur van het boek Chronisch 
Gelukkig, ontspannen als een gevoelskwestie 
omschrijft, maakten respondenten vaak een 
tweedeling tussen activiteiten die mentaal 

ontspannen en activiteiten die fysiek ontspannen. 
Er waren enkele activiteiten die de respondent 
zowel lichamelijk als geestelijk kunnen laten 
ontspannen, zoals televisie kijken en muziek 
luisteren.

Dat veel respondenten dit onderscheid maken is 
te verklaren aan de hand van de wisselwerking 
tussen lichaam en geest. Als het lichaam 
ontspannen is, hoeft dat niet te betekenen dat de 
geest ook ontspannen is of andersom. Iemand 
kan immers nog steeds overgeleverd zijn aan 
vervelende gedachten en problemen, ook al is 
het lichaam volledig uitgerust (InfoNu.nl, 2011). 
Het een kan het ander echter wel versterken. 
Zo kan het gebrek aan geestelijke ontspanning 
stress veroorzaken, hetgeen het lichaam aantast 
(Pancras, 2010). 

De meerderheid van de respondenten nam ook 
activiteiten in de affiniteitselectie op die hielpen 
om (vervelende of vermoeiende) gedachten 
opzij te zetten. De activiteiten die dit konden 
verwezenlijken waren voor iedereen verschillend. 
Waar de ene dat kon door te sporten, deed de 
ander dat liever door te schrijven. De motivatie 
was in ieder geval hetzelfde: ‘het opzij zetten 
van m’n gedachten helpt me om te ontspannen.’ 
Veel respondenten namen hiervoor ook televisie 
in hun selectie op.

Ook diversiteit blijkt bij ontspanning vrij 
belangrijk te zijn. Van de vijf activiteiten die 
de respondenten mochten kiezen vonden ze 

2.3 Invulling van optimale 
ontspanning

“Met ontspanning hoef ik mijn hoofd 
niet op school of andere dingen te 
richten.” - Mike

“Dingen opschrijven helpt me om het kwijt te 
raken. Niet alleen ‘verwerk’ ik het, maar ook 
schrijf ik het letterlijk van me af. Je kan het altijd 
opzoeken als je het weer nodig hebt.”  - Wouter
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het belangrijk deze zo nu en dan af te kunnen 
wisselen. Alleen maar televisie kijken of alleen 
maar sporten zou hen niet evenveel kunnen 
ontspannen als zo nu en dan met vrienden of 
familie er tussen uit te gaan en af en toe juist een 
momentje voor zichzelf te nemen.

Dat is direct ook het volgende inzicht. In de 
selecties werden ook veel combinaties gemaakt 
tussen individuele activiteiten en gezamenlijke 
activiteiten. Bankhangen (en televisiekijken) met 
partner of gezin was een populaire keuze en ook 
iets met vrienden doen kwam regelmatig terug, 
maar bijna iedereen had ook minstens een 
einzelgänger-activiteit. Iets alleen doen kan heel 
veel rust brengen. 

Wat belangrijk is om ontspanning kwalitatief 
te maken is dat er een bewuste keuze 
wordt gemaakt om te gaan ontspannen. De 
doelgroep gaf aan dat dit op twee manieren 
kan ontstaan: ze merkt dat ze behoefte heeft 
aan ontspanning, dus dan schakelt ze bewust 
over naar een ontspannende activiteit. Soms 
ontspant ze echter, zonder dat daar directe 
behoefte aan wordt gevoeld. Alsnog kan er 
dan bewust ontspanning worden opgezocht. 
Dit gebeurt bijvoorbeeld als er met vrienden 
wordt afgesproken, een bioscoopbezoek wordt 
ingepland, een film aan wordt gezet of er in 
het dagboek geschreven wordt. De doelgroep 
merkt dan wel dat ze ontspant; respondenten 
geven aan dat te merken aan een voldaan gevoel 
van binnen en het tot rust komen van geest of 
lichaam. 

Het kan echter ook zo zijn dat de doelgroep 
bezig is met een ontspannende activiteit, maar 
zichzelf daar niet bewust van is. Soms zetten 

respondent zomaar even de TV aan zonder 
gefocust te kijken of soms fietsen zij een stukje, 
maar zijn ze niet bewust bezig met ontspannen, 
ook al kan fietsen dat normaal gesproken wel 
vervullen. Door in het hoofd om te schakelen: 
‘nu ben ik aan het ontspannen’, halen de 
respondenten meer voldoening uit de  activiteit.

“Crap op televisie kan me wel ontspannen, maar 
niet in dezelfde mate als deze afbeeldingen.”  - 
Niels tijdens affiniteitsonderzoek 

“Ik doe dat soort dingen, omdat ik merk 
dat ik het nodig heb. Misschien is op het 
web rondhangen ook wel ontspannen. 
Nee, dat is meer geestdodend.. Nee, 
ontspanning is eigenlijk iets wat ik 
bewust inzet..” - Wouter
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Dit hoofdstuk had als doel antwoord te kunnen 
geven op de vraag: “Wat voor ontspanning heeft 
de doelgroep nodig en waarom?” Door te kijken 
naar wat ontspanning inhoudt voor de doelgroep 
en hoe zij hier het liefst invulling aan geeft, 
kunnen ontwerprichtlijnen worden opgesteld 
die het televisieconcept kunnen sturen naar haar 
core-functie: ontspannen en vermaken.

In de huidige cultuur wordt veel van werknemers 
verwacht. Het is makkelijker dan ooit om zich ook 
thuis bezig te houden met werk en vrije tijd is 
mede hierdoor steeds schaarser. 

Ontspannen blijft echter erg belangrijk. 
Ontspannen zorgt ervoor dat een mens zich 
gelukkig kan voelen en goed in zijn/haar vel kan 
zitten. Bovendien helpt het om focus te houden 
op belangrijke activiteiten, zoals werk. Als er niet 
genoeg wordt ontspannen, kan dit al snel stress 
veroorzaken of zelfs een burn-out.

Het plannen van ontspanning werkt niet voor 
iedereen. Sommige mensen hebben het nodig, 
want anders komt het er niet van. Anderen 
vinden het juist stressvol om ontspanning in te 
moeten plannen, waardoor het helemaal niet als 
ontspanning aanvoelt.

Hoewel ontspanning volgens Pancras (2010) 
een gevoelskwestie is, geven respondenten aan 
dat ook fysiek tot rust komen tot ontspanning 
behoort. 

Uit de gesprekken met de doelgroep blijkt dat 
optimale ontspanning voor hen bestaat uit de 
volgende fundamenten:

1. Combinatie van fysiek en mentaal 
2. Gedachten opzij kunnen zetten
3. Diversiteit in activiteiten
4. Zo nu en dan een sociale activiteit
5. Bewust zijn van ontspanning

• De gebruiker moet zich bewust zijn dat hij 
ontspant

• De gebruiker moet zijn gedachten opzij 
kunnen zetten

• Het inplannen van ontspanning moet subtiel 
gebeuren en geen harde eis zijn

2.4 Deelconclusie: optimale 
ontspanning

Ontwerprichtlijnen bij dit 
hoofdstuk
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3.2 Definities televisie
3.3 Content consumptie
3.4 Gebruikersvoorkeuren
3.5 Passieve en actieve kijkmodus
3.6 Ontspanning en televisie
3.7 Deelconclusie: de waarde en rol van televisie

De rol van televisieTelevisie speelt in het dagelijks leven nog steeds 
een belangrijke rol. In dit hoofdstuk wordt deze 
rol onderzocht en gespecificeerd. Draagt televisie 
bij aan de optimale ontspanning, die beschreven 
werd in het vorige hoofdstuk?

3
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Om televisie te definiëren worden verschillende 
bronnen gebruikt. Verschillende definities uit 
literaire en internetbronnen worden vergeleken, 
maar ook gaf een een media-ontwerper/on 
demand TV-liefhebber in een interview zijn visie 
over TV. Door deze inzichten te combineren, 
wordt getracht een vaste definitie te geven van 
televisie, zodat deze in het verdere vervolg van 
de scriptie helder is.

Om te kunnen ondervinden wat televisie 
voor de doelgroep betekent en wat hun 
consumptiegedrag is, werd er een mediadagboek 
/ cultural probe uitgezet. Hieraan werkten 
acht respondenten (v:4, m:4) mee, die zichzelf 
omschreven als personen die voornamelijk non-
lineair video consumeren. Zij waren tussen de 
22 en 29 jaar en bevonden zich in verschillende 
woonsituaties (bij ouders inwonend, met partner 
wonend, met huisgenoten wonend, jong gezin). 
Gedurende een week hielden deze respondent 
hun videoconsumptie in het mediadagboek bij. 
Bijlage 2 bevat een uitgebreide beschrijving van 
de onderzoeksopzet van het mediadagboek. 

Twee weken na teruggave van de dagboeken  
werden de respondenten geïnterviewd. 
De antwoorden en inzichten vanuit het 
mediadagboek leidden tot de vragen voor de 
interviews (zie bijlage 3 voor het interviewplan). 
De interviews waren vooral gericht om inzichten 
te verkrijgen in de waarde die televisie voor de 
doelgroep heeft.

In de interviews kwam tevens naar voren wat 
de relatie is tussen televisie en ontspanning. 
Dit gebeurde door de selectie van het 
affiniteitsonderzoek (zie hoofdstuk 2) en het 
daarop gegeven commentaar te vergelijken 
met de antwoorden op de vragen over televisie 
en consumptiegedrag. Zijn er overeenkomsten 
en verschillen? Eerder werd duidelijk dat 
ontspanning uit vijf principes bestaat (zie 
hoofdstuk 2.4). Er werd per principe bekeken 
waar televisie in kan voorzien en waar zij (nog) 
gebrekkig is.

Als laatste, om de rol van televisie in het leven 
van de respondent te achterhalen, werd aan 
respondenten gevraagd om hun ecosystem 
diagram (Hinman, 2012) uit te tekenen. Hierdoor 
werd duidelijk wat de rol van televisie is ten 
opzichte van andere apparaten en in welke 
activiteiten en behoeftes deze voorziet. In het 
ecosystem diagram werden alle apparaten 
opgenomen die de respondent dagelijks 
gebruikt. Deze werden aangevuld met 
activiteiten, benodigde services, communities en 
infrastructuur. Ook werd de respondent gevraagd 
om favoriete activiteiten (apparaatafhankelijk) 
aan te wijzen en deze keuze te onderbouwen.

3.1 Methodiek

figuur 5: Voorbeeld van mediadagboek
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Televisie kent verschillende definities. Enerzijds 
is er het medium televisie, waarbij het toestel 
bedoeld wordt en anderzijds is er de televisie als 
content, waarbij gedoeld wordt op uitzendingen.

Door mediaconvergentie is het echter ook 
mogelijk om deze content te bekijken op 
andere apparaten, waardoor er niet meer één 
vast medium is voor televisie (Jenkins, 2008). In 
deze deze sectie wordt televisie met behulp van 
bronnen geherdefinieerd, waarbij het huidige 
ecosysteem in acht wordt genomen.

Ralph E. Hanson, professor van communicatie 
aan de universiteit van Nebraska en Kearney en 
schrijver van ‘Mass Communication: Living in a 
Media World, deed in zijn klas een experiment. 
Hij vroeg zijn leerlingen om definities van 
televisie en kreeg daar diverse antwoorden 
op (Hanson, 2013). Zij noemden de ‘doos’ 
(apparaat), ‘entertainment’ (ervaring), ‘cable/
satellite providers’ (partijen), maar kwamen 
pas laat op de proppen met ‘uitzending’. Een 
uitzending is voor hen een verouderd begrip 
met de opkomst van vele videostreaming- en on 
demand services. Content via kabel en satelliet, 
broadcast en video-streams. Voor hen betekent 
het een en hetzelfde: televisie. 

Lotz (2007) heeft in haar boek ‘The Television 
Will be Revolutionized’ geprobeerd televisie 
te herdefiniëren. Ze stelt dat televisie niet 
simpelweg techniek of een toestel genoemd 
kan worden. Televisie heeft volgens haar altijd 
als een techniek en als een middel voor cultural 
storytelling gediend (Lotz, 2007). Televisie is 

een ‘raam naar de rest van de wereld’ waar je 
meer van de wereld opvangt en niet meer alleen 
beperkt wordt door je eigen leefomgeving. 
Lotz stelt dat televisie kijken fundamenteel blijft 
bestaan uit een ‘cultural experience’, dat waarde 
heeft omdat gebruikers tegelijk naar diverse 
content kunnen kijken en luisteren (Lotz, 20007). 
Alleen de manier waarop gebruikers televisie 
consumeren en de manier waarop producers 
televisie maken is veranderd: televisie kijken kan 
nu overal en op allerlei apparaten. Kort gezegd 
verschuift de definitie van televisie steeds meer 
naar de ‘experience’ van het kijken en het 
beleven van verhalen, waarbij de gebruiker niet 
meer afhankelijk is van locatie en apparaat.

Titlow (2012) noemt verschillende aspecten, 
waardoor de definitie van televisie veranderd is. 
Vroeger was het een vast begrip: “a very particular 
type of device, which served as the hub of audio-
visual entertainment in a given household” 
(Titlow, 2012). Televisie veranderde door de jaren 
heen (van zwart-wit beeld naar kleur, nieuwe en 
dunne vormen van modellen, hogere kwaliteit 
van video), maar het concept bleef, tot een aantal 
jaar geleden, altijd hetzelfde. Het eerste aspect 
dat hij noemt is content. Waar content vandaan 
komt, is veranderd, maar ook zegt hij net als Lotz 
(2007), dat de manier waarop gebruikers content 
benaderen is veranderd. Creatie en distributie 
dus. Vooral internet heeft hieraan bijgedragen 
(Netflix, Youtube en Hulu). Als tweede en derde 
noemt hij hardware en overall-experience van 
TV kijken. Een televisiekijkervaring bestaat niet 
meer uit één groot scherm op een vaste locatie. 
Doordat internetdiensten als Netflix, YouTube 

en Hulu zo populair zijn geworden, verandert 
de manier van consumeren. Niet alleen is het 
makkelijker om content te produceren, maar ook 
wordt het makkelijker gemaakt om content te 
vinden en bekijken. Zeker ook omdat video’s op 
mobiel, tablet, laptop en pc door internet zeer 
toegankelijk zijn geworden. Titlow (2012) stelt dat 
televisie meer draait om de overall-experience 
van videocontent consumeren, zonder dat dat 
echt af hangt van het type device. Daarentegen 
denkt hij dat televisie, als apparaat met het 
grootste scherm voorlopig nog wel blijft bestaan. 
In principe heeft Titlow het over twee definities 
(in de vorm van apparaat en experience).

Rick LeRoy (persoonlijke communicatie, 4 maart 
2014), één van de oprichters van UNITiD en 
liefhebber van on-demand TV, geeft aan televisie 
twee verschillende definities toe te kennen. 
Enerzijds heb je dat ene grote scherm in je 
woonkamer, anderzijds heb je alle programma’s 
die je op iPad, PC of welk toestel dan ook aan 
het consumeren bent. 

Dit alles suggereert dat televisie inderdaad 
lastig is om onder één begrip te vangen. Ik zou 
daarom graag, vanuit al deze inzichten, twee 
definities aandragen. Deze zal ik in het vervolg 
van de scriptie ook op deze manier gebruiken, 
zodat het voor de lezer duidelijk is welke vorm 
van televisie wordt bedoeld.

1. Televisie als toestel
Een apparaat met een groot scherm, waarbij de 
hoofdfunctionaliteit het tonen van videomateriaal 
is. 

Het principe van ‘dat grote scherm in je 
woonkamer’ zal nog wel een tijdje blijven 
bestaan. Het zorgt immers voor comfort tijdens 
het kijken en het is gemakkelijk. Bovendien is 
het grote scherm nog altijd het beste middel om 
samen te kijken (Titlow, 2012). 

2. Televisie als experience
Het kijken van videomateriaal op welke locatie, 
op welk platform en op welk device dan ook.

Deze definitie gaat om het concept televisie 
kijken, zoals Lotz (2007) en Titlow (2012) 
uiteenzetten. Hierbij gaat het om het consumeren 
van video-content, waarbij de gebruiker niet 
afhankelijk is van locatie, device en tijd.

In deze definities wordt lineaire televisie, als 
uitzendingen, dus eigenlijk ‘overgeslagen’. Dit 
is een bewuste keuze. Televisie is inmiddels 
veel meer dan dat. Juist on-demand content 
ontvangen spreekt erg aan, omdat tijd hierbij 
geen belangrijke rol meer speelt en omdat de 
gebruiker een ruime keuze krijgt, waardoor 
hij altijd content volgens zijn eigen smaak zou 
kunnen bekijken (Netflix, 2013). 

Het is echter niet zo dat lineaire televisie niet 
meer kan bestaan. De komende jaren zal lineaire 
TV, naast non-lineaire TV nog steeds blijven 
groeien (Cassidy, 2013) (Iskold, 2013). Het blijkt 
dat de doelgroep nog regelmatig lineaire 

content consumeert (paragraaf 3.3). Om het 
uiteindelijke TV-concept echter tot een efficiënt 
en kwalitatief ontspanningsmiddel te vormen, is 
non-lineair het uitgangspunt.  

3.2 Definities televisie
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Uit de dagboeken werd duidelijk dat content 
vrij divers is. Zo worden veel minuten besteed 
aan sport, nieuws en films, maar hebben 
programma’s en series overwegend het grootste 
aandeel (zie figuur 6). 

Tijd speelt bij het consumeren van content een 
belangrijke rol. Het type content hangt namelijk 
af van de beschikbare tijd die de gebruiker heeft. 
Een film wordt alleen gekeken als er meerdere 
uren achtereenvolgens vrij zijn, want gebruikers 
zien deze liever in een keer, in plaats van in losse 
delen. Als de gebruiker ongeveer een uur de 
tijd heeft, wordt er vaker gekozen voor series of 
lineaire televisieprogramma’s.

Bovendien is het zo dat lineaire programma’s 
gebonden zijn aan vaste tijdstippen (denk aan 
8-uur journaal, sportwedstrijden en talkshows). 
Bij veel zenders is de programmering ‘s 
ochtends anders dan ‘s middags en ‘s avonds. 
Ook non-lineaire consumptie, waarbij de 
gebruiker niet gebonden is aan die vaste 
tijdstippen, vertoont verschillen in het type 
content gedurende de dag. ‘ s Avonds wordt er 
andere content geconsumeerd (namelijk relatief 
veel series en films) dan ‘s ochtends en in het 
weekend is er weer ander consumptiegedrag 
dan doordeweeks. Het is echter erg lastig om 
deze data en context nuttig te maken in een 
televisieconcept (Vanderbilt, 2013).

3.3 Contentconsumptie

figuur 6: Aandeel van content

33% programma’s

29% series

11% nieuws

18% films

9% sport
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Locatie Type con-
tent

Device Bijzonderheden

OV Korte 
video’s

Telefoon 
(soms tablet 
of laptop)

Vanwege ruimte, tijd, comfort en 
beschikbaarheid is de telefoon 
hier het ideale device. Vanwege 
het kleine scherm worden er geen 
films of series gekeken. Bovendien 
worden medereizigers als ruis gezien 
bij de kijkervaring.

Werk Korte 
video’s

Laptop of 
PC

Kort, als tussendoortje, worden 
wel eens YouTube of video’s op 
Facebook bekeken. Even ter 
afleiding.

Bij 
vrien-
den

Program-
ma’s, films, 
korte 
video’s en 
series

Voorname-
lijk TV

Zodra televisie kijken een sociale 
gelegenheid wordt, wordt dit ook 
daadwerkelijk op een groot scherm 
gedaan. (Koppels soms ook knus 
achter laptop of tablet). Opvallend 
is de keuze in content; wat vinden 
beiden leuk of niet heel vervelend 
om te kijken? Meestal beslist de 
bezitter van de TV de content.

Thuis Program-
ma’s, films, 
korte 
video’s en 
series

Als het kan 
TV, anders 
tablet of 
PC/laptop

Als er tijd is en de kijker echt wil ont-
spannen gaat de televisie aan. Com-
fort en kijkerservaring is daarop het 
grootst. In bed is echter de laptop of 
tablet populairder. Ook een laptop 
of PC wordt nog wel eens gebruikt 
om series te bekijken, maar dat is 
alleen het geval omdat het tevens de  
downloadbron is.

Ook locatie en type device hebben (samen) 
invloed op het consumptiegedrag. De 
ecosysteem diagrammen (zie bijlage 4 voor 
voorbeelden) wezen uit dat het apparaat televisie 
eigenlijk alleen gebruik wordt voor films en 
programma’s. Ondanks dat Smart TV’s functies 
als internetbrowsen en Skypen hebben, wordt 
dit door niemand gebruikt. De doelgroep gaf 
activiteiten op de mobiele telefoon de voorkeur. 
Dit komt omdat zij deze altijd bij zich dragen 
en het belangrijk vinden om met anderen te 
communiceren. 

In de dagboekstudie werd duidelijk dat locatie 
veel invloed heeft op wat voor type content 
bekeken wordt en op welk device dat gebeurt 
(zie tabel hiernaast). 

Vooral de thuislocatie is het nader beschrijven 
waard. Het is zo dat thuis het grote scherm 
over het algemeen de voorkeur krijgt. Dit komt 
omdat kwalitatief hoogwaardige content (series 
en films) het beste uit de verf komt op een groot 
scherm. Bovendien is het ‘gemakkelijker’ kijken 
(geen ondertitels op een priegelig scherm) en 
staat de TV zo gepositioneerd dat meerdere 
mensen tegelijk kunnen kijken met optimaal 
comfort (luie stoelen en bank). Gebruikers stellen 
dat de kijkervaring beter is dan op een tablet of 
een laptop, vanwege het geluid (dat harder en 
vloeiender is) en de beeldkwaliteit (het scherm is 
groot, helder en heeft een hoge resolutie).

Wanneer wordt dan de laptop of tablet gebruikt? 
Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een tweede kijker 
met een andere interesse. Het wordt als gezellig 
ervaren om samen op de bank te zitten, zelfs 
als beide personen iets anders aan het doen of 
kijken zijn. Een laptop of tablet wordt ook veel 

gebruikt als de televisie niet binnen bereik is, 
bijvoorbeeld in bed. Een laptop of computer 
worden ook veel gebruikt, omdat het voor veel 
respondenten de downloadbron is. Ze vinden 
het dan te veel gedoe om de downloads naar TV 
over te zetten of te streamen, ook al zouden ze 
daar liever op kijken.

Locatie speelt dus een grote rol bij het 
consumeren van televisie. Het grote scherm is het 
meest geliefd, maar dit is statisch en niet mobiel. 
Op het moment dat ze het apparaat televisie 
niet kunnen gebruiken, zouden gebruikers op 
andere apparaten, die juist wel mobiel zijn, 
willen consumeren. 

Hoofdstuk 3 - De rol van televisie
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Ieder individu binnen de doelgroep geeft aan 
dat zij eigen kijkvoorkeuren heeft, die zij niet 
met iedereen deelt. Het komt daarom voor 
dat gebruikers bepaalde stukken content 
alleen kijken of hun content verdelen onder 
verschillende personen of groepen (zie figuur 
7a). In dit voorbeeld zouden deze vrienden bij 
voorkeur het genre crime samen kijken, omdat 
hier hun smaak overeenkomt.

Kijkhistorie maakt een belangrijk deel uit van 
deze voorkeuren. Zo bepaalt de gebruiker aan 
de hand van eerder bekeken content of hij/zij 
dergelijke content nog eens wil zien of of hij/zij 
dit item ook geschikt vindt voor vrienden.

Naast kijkhistorie heeft het ontdekken van 
(nieuwe) content (content discovery) te maken 
met deze voorkeuren. Zo wil de gebruiker 
het liefst content vinden die bij zijn smaak 
past. Netflix (2009) maakt voor deze content 
discovery uitstekend gebruik van de kijkhistorie 
en voorkeuren door een zeer geavanceerd 
recommendation-algoritme in te zetten 
(Vanderbilt, 2013).

De respondenten gaven in hun dagboek 
en de interviews aan dat zij nieuwe content 
vooral ontdekken door vrienden. TV-content 
is bovendien onderwerp van menig gesprek 
(Knowledge@Wharton, 2012). De doelgroep 
geeft aan dat het kijken van content (voornamelijk 
bij series) het leukst is als ze er met anderen 
over (na) kan praten. Het gebeurt daarom vaak 
dat vrienden ‘nieuwe’ content aanraden. Deze 
content slaat aan, omdat de vrienden goed op 

de hoogte zijn van elkaars smaak. Zoals figuur 
7b aantoont: de gebruiker heeft een unieke 
smaak, die op bepaalde vlakken overeenkomt 
met de smaak van vrienden. Van iedere vriend 
ontvangt de gebruiker daarom weer andere 
contentadviezen en met een bepaalde vriend 
praat hij/zij ook na over andere soort content 
dan dat hij/zij met een andere vriend zou doen.

Echter, suggesties van vrienden is voor content 
discovery bij de doelgroep vaak nog niet 
voldoende. Als de gebruiker nog twijfelt over 
een bepaald(e) programma, film of serie, wordt 
vaak een database geraadpleegd. Een algemene 
gebruikersbeoordeling is daar gewenst. “Als 
‘iedereen’ dit stuk content goed vindt, moet dat 
wel zo zijn”. Dit principe, waarin een individu 
geneigd is om met de massa mee te gaan, wordt 
social proof genoemd (Cialdini, 1994). Ook kan 
een preview zoals een trailer of beschrijving de 
gebruiker daadwerkelijk over de streep trekken.

Doordat de doelgroep meer waarde ziet in 
content die zij met vrienden kan bespreken, is 
het belangrijk dat vrienden naar hetzelfde stuk 
content kijken. Zij kunnen dit fysiek samen doen, 
maar het komt regelmatig voor dat zij asynchroon 
en afzonderlijk van elkaar consumeren en het 
enkele dagen later met elkaar bespreken.

Hoofdstuk 3 - De rol van televisie

3.4 Gebruikersvoorkeuren

figuur 7a: Gebruikersvoorkeuren

figuur 7b: Napraten over en aanraden van content verschilt per vriend
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Hoewel non-lineaire content zeer in trek was, 
kwam lineaire TV vaker in de mediadagboeken 
terug dan verwacht (zie figuur 8). Dit terwijl de 
doelgroep is uitgezocht op hun non-lineaire 
kijkgedrag.

In de gesprekken die op de mediadagboeken 
volgden, gaven de gebruikers toe inderdaad 
nog wel eens lineaire televisie te kijken. Zij gaven 
hiervoor enkele redenen op. Ten eerste vinden 
zij dat het soms makkelijker is om ‘gewoon 
zomaar’ de televisie aan te zetten en te zappen, 
zonder iets te hoeven kiezen. Ten tweede volgen 
zij zo nu en dan live-programma’s, waarbij on 
demand niet mogelijk is of waarbij live kijken het 
programma waardevoller maakt, bijvoorbeeld 
om spoilers (informatie of onthulling over een 
stuk content, die de spanning en verrassing voor 
de gebruiker kan bederven) te ontlopen. Tot slot 
maakt de doelgroep nog wel eens gebruik van 
lineaire televisie als zij bij bepaalde tijden ‘weet’ 
dat er iets op televisie komt. Veel programma’s 
hebben vaste tijden en kijkers kunnen dan op dat 
moment inschakelen als kwestie van gewoonte. 
Ook films die de gebruiker wel bevallen en die 
hij/zij (toevallig) tegenkomt in de gids, worden 
nog wel eens via lineaire televisie bekeken.

In de dagboeken kwam ook naar voren er 
bij televisieconsumptie veelal sprake is van 
nevenactiviteiten. Er wordt bijvoorbeeld bij 
gegeten, met de telefoon gespeeld of op 
internet gebrowsed. Dit gebeurt uit verveling of 
uit het belang van multitasken. De keuze om zich 
ook bezig te houden met een nevenactiviteit 
wordt door de kijker bewust gemaakt en komt 
vaker voor bij lineaire televisie dan bij on demand 
content. 

Er zijn twee situaties waarbij de doelgroep bij 
televisie een nevenactiviteit inzet. De eerste 
situatie is wanneer content saai is of simpel te 
volgen. De doelgroep hoeft dan niet de volle 
aandacht te hebben voor de content. Zij hebben 
dan genoeg aan de audio en/of als er informatie 
ontbreekt is de content nog steeds goed te 
begrijpen. De andere situatie die zich voor doet, is 
dat de televisie zelf juist dient als nevenactiviteit. 
De tv staat dan aan als ‘achtergrondgeluid’, 
waarbij de gebruiker zich op dat moment met 
‘belangrijkere’ zaken bezighoudt.

Het komt echter ook voor dat de doelgroep zich 
juist afsluit van nevenactiviteiten. Vanzelfsprekend 
staat de motivatie om dit te doen in contrast: 
de content is complex en lastig te volgen. De 
kijker is geïnteresseerd en wil niets missen. 100% 
aandacht is vereist en/of gewenst. Vaak wordt dit 
soort content aangezet on demand. 

3.5 Passieve en actieve kijk-
modus

figuur 8: Aandeel lineaire en non-lineaire content 
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Er kan daarom onderscheid tussen twee 
verschillende kijkmodi worden gemaakt: passief 
en actief (zie figuur 9). In de passieve kijkmodus 
houdt de gebruiker zich voornamelijk bezig met 
nevenactiviteiten. Dit komt veel voor bij lineaire 
televisie. De reden hiervoor is dat gebruikers 
dan zo maar wat aanzetten en zich niet bewust 
bezighouden met de televisie. 

In de actieve kijkmodus is de gebruiker gefocust 
en erop gebrand om een stuk content in zijn 
geheel te volgen. Daarbij houdt hij/zij zich niet 
of nauwelijks bezig met nevenactiviteiten. Dit 
komt veel voor bij non-lineaire televisie. Hij/zij 
wil hierbij volle aandacht voor de content, omdat 
hij/zij het anders niet kan volgen of om niets te 
willen missen.

Lineaire televisie, waar passieve kijkmodus het 
beste bij past, is eenvoudig aan te zetten. De 
gebruiker hoeft alleen maar te zappen en laat 
het programma staan wat het beste bij het 
moment en bij hem past. Non-lineaire televisie, 
waar de actieve kijkmodus vaker voor komt, is 
daarentegen lastiger om snel aan te zetten. Er 
gaat een moeilijk keuzeproces aan vooraf, omdat 
er meer opties zijn.

figuur 9: Passieve kijkmodus (boven) 
en actieve kijkmodus (onder)
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In deze paragraaf wordt er dieper ingegaan 
op de combinatie van ‘rol van televisie’ en 
‘de fundamenten van ontspanning’. Zijn er 
belangrijke overeenkomsten en inzichten binnen 
deze twee gebieden? Bepalen de fundamenten 
van ontspanning voor een groot deel hoe 
televisie als ontspannend middel kan dienen?

De totstandkoming van de fundamenten 
van ontspanning is in hoofdstuk 2 uitvoerig 
beschreven. De fundamenten die toen aan het 
licht kwamen, waren als volgt:

1. Combinatie van fysiek en mentaal 
2. Gedachten opzij kunnen zetten
3. Diversiteit in activiteiten
4. Zo nu en dan sociale activiteit
5. Bewust zijn van ontspanning

Om het onderzoeksdoel, televisie als kwalitatief 
en efficiënt ontspanningsmiddel, te kunnen 
verwezenlijken zouden in ieder geval enkele van 
deze fundamenten verwerkt moeten worden in 
televisie.

3.6 Ontspanning en televisie Combinatie van fysiek en mentaal
Voor sommigen is televisie kijken een combinatie 
van fysiek en mentaal ontspannen. Anderen 
vinden dat televisie vooral het ‘mentale’ stukje 
verzorgt en kunnen door televisie niet per se 
fysiek tot rust komen. Eén van de redenen om op 
de televisie (als apparaat) te kijken is in ieder geval 
comfort. TV-kijken op een luie stoel of hangend 
op de bank krijgt van de doelgroep de absolute 
voorkeur. Het staat buiten kijf dat televisie voor 
afleiding zorgt, mits er daadwerkelijk kwalitatieve 
content wordt gekeken. 

Gedachten opzij kunnen zetten
Eén van de belangrijkste kwaliteiten van de 
televisie is het opzij kunnen zetten van andere 
gedachten. Zodra videocontent wordt aangezet, 
vergeten de kijkers de wereld om zich heen en 
worden al snel in het programma of de serie/
film gezogen. Hier geldt: des te interessanter en 
leuker de content, des te sterker het effect. Vaak 
kan on-demand content deze behoefte dan ook 
sneller vervullen dan lineaire televisie. 

Diversiteit in activiteiten
Hierin schiet televisie nog te kort. Mede door 
de opzet van sommige programma’s (en vooral 
series) heeft televisie een bepaald ‘zuigend’ 
effect, waardoor veel kijkers het lastig vinden om 
te stoppen (Romano, 2013). Voor content-makers 
en providers is dit een absoluut voordeel, maar 
voor de gebruiker, die ook iets anders met zijn tijd 
wil doen, niet bepaald. Het zou goed zijn voor de 
gebruiker om af en toe ook een andere activiteit 
in te zetten die zijn ontspanning daardoor 
kwalitatiever maakt of zelfs weer overgaan op 
een productieve taak.

Zo nu en dan een sociale activiteit
Veel respondenten gaven aan het gezellig te 
vinden om met het gezin of met de partner naar 
televisie te kijken. Er ligt echter een addertje 
onder het gras: de doelgroep heeft het hier 
over lineaire televisie en content die haar niet 
erg kan bekoren. Bij content die zij écht willen 
volgen en waar zij de aandacht bij willen houden, 
willen gebruikers niet gestoord worden en 
wordt ‘erdoorheen praten’ als irritant ervaren. 
Daarentegen vindt de doelgroep het wel leuk 
om na te praten over dit soort content. 

Bewust zijn van ontspanning
Als de gebruiker bewust een programma/film/
serie aanzet is dit vaak on-demand. Hij of zij heeft 
dan een specifiek doel voor ogen, namelijk om 
zich te laten vermaken door een specifiek stuk 
content die hij of zij daar geschikt voor acht. Het 
kijken ervan stemt hem/haar gelukkig. Lineaire 
televisie, een stuk content dat zomaar wordt 
aanzet en niet bewust wordt geconsumeerd, kan 
de kijker ook gelukkig maken of laten lachen, 
maar heeft een minder sterk effect.
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Dit hoofdstuk had als doel om antwoord te 
geven op de vraag: “Wat is voor de doelgroep 
de waarde en rol van televisie?” Daarbij werd 
gekeken naar het consumptiegedrag van 
gebruikers, wat voor rol televisie (als experience) 
speelt en tot slot naar wat raakvlakken zijn 
tussen ontspanningsfacetten uit hoofdstuk 2 
en de rol van televisie. Vanuit deze inzichten 
kunnen vervolgens ontwerprichtlijnen worden 
opgesteld, die het televisieconcept concreter en 
reeëler maken en de richting wijzen naar een ‘TV-
concept dat de gebruiker kwalitatief en efficiënt 
kan laten ontspannen’.

Televisie is tegenwoordig meer dan uitzendingen 
bekijken. TV kan nu ook op laptops, tablets en 
mobieltjes worden ontvangen en als gebruiker 
heb je door de vele media-services bijna overal 
toegang tot alle content. Het begrip televisie 
neigt daarom steeds meer naar de ‘experience 
van videocontent bekijken’.

Uit het dagboekonderzoek, de ecosysteem 
diagrammen en de interviews wordt een 
aantal dingen duidelijk. Zo dient de televisie 
als een belangrijk middel om te ontspannen 
en ter afleiding. Soms is de TV slechts een 
achtergrondactiviteit. Nieuwe content wordt 
ontdekt door er met vrienden over te praten. Zij 
zijn goed op de hoogte van elkaars voorkeuren 
en raden daarom bijna altijd kwalitatieve en 
relevante content aan. Trailers en algemene 
beoordelingen worden daarnaast gebruikt als 
‘naslagwerk’. Naast het on-demand consumeren, 
waarbij de gebruiker 100% aandacht voor de 
content wil, wordt regelmatig lineaire televisie 
gekeken, vooral vanwege de laagdrempelige 
activatie. Bij lineaire televisie heeft de doelgroep 
niet altijd de volle aandacht nodig.

Televisie kan veel behoeftes binnen ontspanning 
vervullen. Echter, lang niet allemaal en doordat 
er veel lineaire (“crap”) content wordt gekeken, 
ook niet zo efficiënt als zou kunnen.

3.7 Deelconclusie: de waarde 
en rol van televisie

• Gebruikers zouden altijd content moeten 
zien die hen interesseert

• Gebruikers moeten vaak en veel nieuwe 
content kunnen ontdekken

• Het aanzetten van kwalitatieve content 
moet kunnen binnen enkele seconden

• Vrienden zijn belangrijkst in het aanraden 
van content

• Gebruikers zouden bij het kiezen van 
content een beoordeling moeten kunnen 
inzien

• Gebruikers moeten extra informatie over 
een stuk content kunnen inzien

• ‘Samen’ kijken van content moet worden 
gestimuleerd

Ontwerprichtlijnen bij dit 
hoofdstuk
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Usability bij televisie bestaat grotendeels 
uit gemak en wordt daarom een lean-back 
experience genoemd (Nielsen, 2009). Lineaire 
televisie is met één knop geactiveerd en kan 
daarna uren passief geconsumeerd worden. 
Non-lineaire televisie is lastiger te gebruiken, 
omdat er een keuze gemaakt moet worden. 
Vooral de interface van de televisie (en interactie 
met behulp van afstandsbediening) laat nog wel 
eens te wensen over (Nielsen, 2004 ; Honan, 
2012). Dit hoofdstuk gaat in op de efficiëntie 
van televisieconsumptie en bijbehorende 
ontspanning. Hoe kan het gemak van lineaire 
televisie naar een interface voor on-demand 
worden vertaald?

Er bestaat een flink aantal concepten die 
ingaan op televisie en/of films. Aangezien 
de scope van dit onderzoek zich richt op 
laagdrempelige en kwalitatieve ontspanning, 
waarbij toegankelijkheid van kwalitatieve 
content een belangrijke rol speelt, kan het tot 
bruikbare inzichten leiden om enkele van deze 
concepten onder de loep te nemen. Wat maakt 
deze diensten succesvol en waar mankeert het 
juist aan? Wat kan meegenomen worden uit 
deze services qua usability en ontwerp? Om 
daar achter te komen, moeten deze services 
geanalyseerd worden. 

4.1 Methodiek
4.2 Usability en problemen van hedendaagse televisie
4.3 Andere concepten
4.4 Transparantie van gebruik
4.5 Deelconclusie: transparanter maken van TV

Usability van TV

4
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De huidige problemen met televisie worden 
vooral uit eerder genoemde interviews 
gehaald. Ook worden enkele internetbronnen 
geraadpleegd. Deze internetbronnen worden 
grotendeels gebruikt om het stukje ‘usabillity’ 
en ‘interfaces’ te onderzoeken, waarbij de 
interviews juist meer op situationele problemen 
en televisie als concept ingaan.

De analyse van bestaande diensten en apps 
gebeurde aan de hand van een benchmark. Er 
is hier gekozen voor een benchmark, anders 
dan bijvoorbeeld een Harris Profile (Roozenburg 
en Eekels, 1998). Het heeft voor dit onderzoek 
namelijk alleen waarde om te zien of een 
bestaande dienst al aan eisen en wensen van 
de doelgroep voldoet. De selectie is ook in 
functionaliteit te divers om deze goed met 
elkaar te kunnen vergelijken. De selectie van 
services en apps werd gedaan aan de hand 
van relevantie, dat wil zeggen; services die 
ook ingaan op non-lineaire consumptie en 
die het gemakkelijker maken om kwalitatieve 
content te vinden en te bereiken. De aspecten 
waar deze concepten op worden getoetst zijn 
vanuit conclusies uit de doelgroep opgesteld 
en vanuit eerder genoemde ontwerprichtlijnen. 
Aan de hand van deze inzichten kunnen nieuwe 
ontwerprichtlijnen worden opgesteld en/of 
wordt duidelijk wat voor rol het bij dit onderzoek 
ontworpen televisieconcept kan spelen tussen 
de concurrenten.

Deze inzichten uit beide onderzoeken worden 
samengevoegd en aangevuld met literatuur en 
casestudies om te ondervinden hoe de interactie 
tussen gebruiker en televisie ‘transparanter’ kan 
worden. Ook wordt verder uitgelegd waarom 
die transparantie gewenst is aan de hand van 
literatuur en referenties naar eerder genoemd 
gebruikersonderzoek.

4.1 Methodiek

figuur 10: Desk-research was de meest gebruikte methode voor dit hoofdstuk
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De doelgroep gaf aan enkele problemen met 
de televisie van vandaag te hebben. Ook zijn er 
enkele issues die ten grondslag liggen aan de 
beperkingen die de doelgroep aankaartte. 

Een van die issues is de overvloed van content. 
Doordat er zoveel content beschikbaar is, mede 
vanwege de produsage-trend (Bruns, 2008), is 
het maken van een kijkkeuze lastig. Dat is een 
van de belangrijkste redenen dat er nog veel 
lineaire televisie wordt geconsumeerd door de 
doelgroep. 
 
Een andere reden dat er zoveel lineaire televisie 
wordt geconsumeerd is dat het lastig is om 
kwalitatieve content naar de televisie te krijgen. 
Downloads staan op de laptop en het is te veel 
moeite om deze naar de televisie te krijgen via 
USB of HDMI. Ook streamen werkt niet altijd naar 
behoren en gaat ten koste van de beeldkwaliteit. 
On demand services via televisie moeten worden 
bediend met een afstandsbediening, wat lastig 

navigeert en meer ergernissen met zich mee 
brengt dan ontspanning (Nielsen, 2004 ; Honan, 
2012).

Kwalitatieve en relevante content is ook wel te 
vinden op lineaire TV. Een nadeel is dat deze 
een bepaalde zendtijd heeft, waar niet van 
afgeweken kan worden.

Een ander nadeel van lineaire televisie is reclame. 
Elke respondent gaf in de mediadagboekstudie 
aan een hekel te hebben aan reclames. Zij duren 
te lang en zijn slecht gespand (spannende 
stukken, vlak voor climax). Een respondent gaf 
zelfs aan een film op lineaire televisie bij het 
begin direct op pauze te zetten en een kwartier 
later te kijken, zodat hij zelf kan bepalen welk 
reclameblok hij overslaat, als het echt spannend 
wordt.

Wat de doelgroep ook altijd probeert te 
vermijden zijn spoilers. Lineaire televisie is 

hiervoor geschikt, omdat het eerste moment 
dat content beschikbaar wordt gesteld, vaak via 
broadcasting gebeurt. Netflix experimenteert 
echter met binge-watching, waarbij zij een heel 
seizoen van een serie in één keer beschikbaar 
stelt. Hierbij is het gevaar van spoilers veel 
groter, omdat kijkers snel op elkaar voor kunnen 
lopen. Ook het belangrijke nabespreken van de 
content gebeurt dan minder (Kuperinsky, 2014).

Een nadeel, wat al vaker in deze scriptie is 
aangehaald, is het niet bewust consumeren van 
televisie. Dit komt bij lineaire TV meer voor dan 
bij non-lineaire TV. De televisie staat dan vaker 
aan op de achtergrond, waarbij het niet de 
hoofdactiviteit betreft. Er wordt dan niet heel 
bewust geconsumeerd. Als de televisie wordt 
aanzet met de intentie om een programma te 
kijken waar de gebruiker zin in heeft, is het effect 
van ontspannen groter.

Hoofdstuk 4 - Usability van TV

4.2 Usability en problemen 
van hedendaagse televisie

Afbeelding: HBO

“Voor films kijk ik in de TV-gids. Dan kijk ik 
wat voor film er op de televisie komt en dan 
denk ik van: ‘Hé, dat is eigenlijk wel een 
goede film.’ Dan download ik hem zelf en 
dan kijk ik hem zelfs in hogere kwaliteit en 
dan heb je ook niet die achterlijke reclames.” 
- Boris
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Enkele inzichten voor de interface zouden 
kunnen voortkomen uit bestaande concepten 
voor televisie. Om hier achter te komen werden 
enkele concepten onder de loep gelegd aan 
de hand van een benchmark. Zij werden vooral 
geanalyseerd op eerder genoemde richtlijnen 
en op conclusies uit het onderzoek. 

vNetflix heeft bijna alles wat de doelgroep graag 
wil. Het is vrij eenvoudig om een film of serie aan 
te zetten en het aanbevelingsysteem is vandaag 
de dag één van de meest geavanceerde 
algoritmes (Vanderbilt, 2013). Bovendien is het 
niet duur. (Subtiel) inplannen van tijd is in geen 
enkele service meegenomen, dus ook bij Netflix 
niet. Dit komt omdat de focus bij TV-services 
nooit eerder lag op ontspanning in de grote 
zin. Bovendien is het aanbod van Netflix nog 
altijd klein, niet altijd actueel (De Groot, 2014 ; 
Schipper, 2013) en is het maken van een keuze, 
ondanks een gepersonaliseerd overzicht, niet 
altijd even makkelijk. Dit komt omdat er nog 
steeds veel opties voorgeschoteld worden.

XBMC, Apple TV en Chomecast zijn (onder 
andere) media-players. Hierdoor is hun aanbod 
groter, omdat deze je als gebruiker in staat 
stellen zelf content ‘toe te voegen’. Hiervoor zijn 
extra stappen nodig, wat de laagdrempeligheid 
enigszins schaadt.

Wat in veel services opvalt is het omgaan met 
(slimme) afspeellijsten. Zo zet Netflix automatisch 
een volgende aflevering klaar van een serie 
die je kijkt, kan je met XBMC slimme filters 
automatische afspeellijsten maken en heeft 

ook IMDB vanwege haar open-source karakter 
een fiks aantal watchlists, die in de smaak 
zullen vallen. Noemenswaardig is het simpele, 
maar toch geavanceerde filteringsysteem van 
SynopsiTV. Hierbij kan je films laten aanraden op 
basis van genre, acteurs, rollen, jaartal, regisseur/
schrijver, speelduur en waardering (van vrienden) 
en hierbij zijn allerlei combinaties mogelijk. Dit 
kan echter flink wat tijd kosten en bovendien 
stelt het de gebruiker niet in staat om direct af 
te spelen.

Wat mist is één samenhangend concept. 
Een concept waar de gebruiker content kan 
ontdekken, kan verzamelen en kan bekijken. 
Hij/zij heeft toegang tot alle content, maar die 
moet eenvoudig kunnen worden gereduceerd 
tot relevante content. Het is daarom belangrijk 
dat vrienden in deze keuze betrokken worden. 
Niet alleen om snel tot kwalitatieve content te 
komen, maar ook om deze met hen te kunnen 
bespreken. Efficiëntie van consumptie kan 
bovendien worden verbeterd. Het concept zou 
subtiel rekening kunnen houden met de agenda 
en het zou net zo makkelijk moeten werken als 
lineaire televisie: binnen enkele seconden veel 
content achter elkaar kunnen bekijken.

Hoofdstuk 4 - Usability van TV

4.3 Andere concepten

Netflix XBMC IMDB Apple 
TV

Chrome 
cast

Letter
Boxd

Synopsi
TV

Vrienden 
belangrijke rol 
in ontdekken

X nvt nvt nvt X X

‘Samen’ kijken X nvt nvt nvt X X

Eenvoudige 
bediening

X X X X

Content 
binnen enkele 
seconden 
afspelen

X X nvt X X nvt nvt

Kwalitatieve 
content 
ontdekken

X X X X

Sutbtiel 
inplannen van 
tijd

Groot en nieuw 
aanbod

/ / / / / /

Multiplatform X X

Prijs €7,99 Gratis Gratis €111,- €35,- Gratis Gratis

/ : in beperkte mate aanwezig
X : aanwezig
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technologie en attributen moeten transparanter 
worden om de kijkexperience te vergroten.

Het gaat hierbij niet om transparantie in de zin 
van bewustzijn van alle richtlijnen en restricties 
met betrekking tot een product of dienst, maar 
om het feit dat een platform een verbeterde 
service levert in plaats van afleidingen (Weiser, 
1996).

Om manieren te vinden om transparantie 
bij televisie toe te passen, werden diverse 
cases onderzocht waarbij de focus lag 
op het vinden van intuïtieve, snelle en 
laagdrempelige interactieprincipes. Deze 
konden dan in ontwerprichtlijnen worden 
gegoten, als deze ook relevant voor de 
interactie met televisie (en content) zouden zijn.

TV dient vanwege haar lean-back karakter 
eenvoudig te bedienen zijn. Een van de redenen 
dat er zo veel (lineaire) televisie gekeken wordt, 
is doordat je met één druk op de knop content 
voor je neus hebt. Hoe zou deze eenvoud 
kunnen worden doorvertaald naar een non-
lineair gefocust televisietoestel? Zijn er misschien 
andere interacties nodig?
  
Het bekijken van kwalitatieve televisie heeft in 
het ecosysteem van gebruikers hier en daar wat 
drempels. Hier zijn enkele redenen voor.

Veel gebruikers maken gebruik van downloads 
om hun favoriete series, films en programma’s 
te kunnen bekijken. Door te downloaden zijn zij 
niet afhankelijk van contracten (House of Cards 
exclusief bij Netflix, Game of Thrones exclusief 
bij HBO, etc.), zijn zij goedkoop uit en hebben 
ze hun content het snelst (in Nederland komen 
films en series officieel later uit dan in Amerika). 
Het downloaden kost echter moeite. Zo willen 
sommige gebruikers er het liefst ondertitels bij 
hebben en moeten de video’s minstens van HD-
kwaliteit zijn. Downloaden is natuurlijk illegaal en 
ook daarom is een alternatief gewenst.

Niet alleen het downloaden zelf bevat drempels. 
Het afspelen van deze downloads is niet 
gemakkelijk. De doelgroep bekijkt dit soort 
kwaliteitcontent het liefst op het grote scherm. 
Hier heeft zij echter nog extra attributen of 
services voor nodig. Zo moet zij het overzetten 
naar USB of een NAS (Network-attached 
Storage) of een streaming device (zoals Apple 
TV) aanschaffen.

Downloads zijn niet de enige manier om 
kwalitatieve content te bereiken. Ook on demand 
services zijn populair onder de doelgroep. Het 
is echter onhandig om vanuit verschillende 
services (en interfaces) programma’s te moeten 
kiezen. Hier is zij wel toe verplicht, vanwege 
eerder genoemde exclusiviteit van netwerken. 
Streaming services hebben bovendien niet de 
meest actuele content in Nederland en moet in 
sommige gevallen voor worden betaald.

Er kan worden gesteld dat non-lineaire televisie 
niet zo makkelijk en laagdrempelig te bereiken 
en activeren is als lineaire televisie. Hierdoor is 
het nauwelijks mogelijk om kwalitatieve content 
te consumeren zonder daar kostbare tijd en 
moeite in te steken.

Deze drempels hebben te maken met het 
gemak waarmee je een attribuut hanteert om 
je doel te bereiken. Van den Eede (2010) noemt 
dit ‘transparency of use’ en geeft hiervoor de 
volgende definitie: je bent je niet bewust van de 
aspecten van de technologie als je hier gebruik 
van maakt. In principe kijk je door de technologie 
heen. Heidegger (1962) maakt hierbij een 
onderscheid tussen attributen die ready-to-hand 
en present-at-hand zijn. Bij ready-to-hand ben je 
je nauwelijks bewust van de tool, maar maak je 
je alleen druk over het doel wat je met de tool 
wilt bereiken (transparant). Een ready-to-hand 
attribuut kan echter veranderen in een present-
at-hand attribuut, als deze bijvoorbeeld kapot 
gaat of als deze niet (meer) geschikt is om het 
beoogde doel te verwezenlijken (ondoorzichtig). 
Het apparaat televisie en de bijbehorende 

4.4 Transparantie van gebruik
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De draagbare projector is een project van 
Microsoft voor de nabije toekomst (Clayton, 
2012). Het idee dat er op elk moment een 
‘scherm’ kan worden opgeroepen door de 
gebruiker brengt vele mogelijkheden met zich 
mee. Zo kan je je content altijd bij je hebben en 
afspelen waar je ook bent. Hierdoor heb je je 
content binnen enkele secondes geactiveerd en 
kan een interface om te selecteren bijvoorbeeld 
gewoon op je hand worden geprojecteerd.

Takeaways: 
Een interface of een scherm dat je altijd bij 
je draagt, stelt je in staat om content overal 
te bekijken en bedienen. In principe heeft de 
doelgroep altijd een mobiel op zak, waardoor 
deze ‘de projector’ kan vervangen en als 
permanente interface kan gelden. 

Hoofdstuk 4 - Usability van TV

Wearable Projector

Afbeelding: Kurzweil
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Qleek is een product/dienst, waarbij bestanden 
tastbaar zijn in de vorm van een soort schijven 
(Vanhemert, 2014). Het slaat de brug tussen de 
analoge en digitale wereld, waarin vrienden 
elkaar fysiek bestanden kunnen geven en 
deze vervolgens thuis gebruiken en opslaan. 
Het concept komt voort uit Weisers (1996) 
idee over calm computing, waarbij hij stelt 
dat technologieën meer naar de achtergrond 
moeten verdwijnen en minder aandacht op 
moeten eisen (transparantie).

Takeaways: 
Door bestanden (weer) tastbaar te maken 
kunnen deze als natuurlijke producten met elkaar 
gedeeld worden en komen digitale en analoge 
wereld dichter bij elkaar.

Tv As It Should Be - Jasper den OudenHoofdstuk 4 - Usability van TV

Qleek



Battin (2013), Student Strategic Product Designer 
aan TU Delft, schreef een artikel over adaptive 
interfaces bij ingewikkelde gadgets, waarbij de 
user interface beetje bij beetje de gebruiker 
leert hoe het product te gebruiken. Hierbij gaat 
hij uit van het principe dat ook bij games wordt 
toegepast. Om een verbeterde user experience 
mogelijk te maken kunnen ontwerpers volgens 
Battin veel leren van de ‘flow-theorie’ van 
Csikszentmihalyi (1990). Om iets onder de knie 
te krijgen moet er genoeg uitdaging zijn, maar 
mag het voor gebruikers niet te moeilijk zijn.

Battin maakt in zijn artikel gebruik van een 
voorbeeld met een afstandsbediening voor de 
televisie. De televisie is immers een complex 
product, vanwege haar vele features. Voor 
sommige (beginnende) gebruikers kan dit zelfs 
zo complex zijn, dat het voor hen te moeilijk is 
om de TV volledig te bedienen.

Battin stelt daarom een interface voor zoals 
video games het doen. De gebruiker begint 
met een simpele interface, waarbij alleen 
basishandelingen beschikbaar zijn. Elke 
handeling levert punten op en bij een bepaald 
aantal punten worden nieuwe complexere 
handelingen in de interface mogelijk gemaakt 

Op deze manier leert de gebruiker de interface 
stap voor stap te gebruiken en de televisie 
volledig te bedienen. 

Takeaways:
Complexe interacties kunnen stap voor stap 
geleerd worden, waarbij uitdaging en skills goed 
in balans moeten blijven.

Tv As It Should Be - Jasper den Ouden

Pag. 77

Hoofdstuk 4 - Usability van TV

Adaptive UI

Afbeelding: Battin (2013)
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Aan het begin van 2014 kondigde Sony een 
cloud-based TV service aan inclusief live TV, video 
on demand en DVR (Bohn, 2014). Hiermee kan je 
tussen alle content zoeken die Sony beschikbaar 
heeft, dit opslaan in de cloud en vervolgens op 
al je Sony-apparaten (70 miljoen verschillende) 
gebruiken. Hoewel ‘live TV’ nog niet werd 
gespecificeerd, is het idee van een volledig in 
elkaar overeenlopend (TV-)ecosysteem iets waar 
Sony naar probeert te streven en zal een dergelijk 
ecosysteem een oplossing zijn om de drempels 
van verschillende devices en de vaste en lokale 
locatie van content weg te nemen (Bohn, 2014).

Takeaways:
Content in de cloud maakt een overeenlopende 
ervaring eenvoudig en stelt je in staat om  je 
content snel en op welk apparaat dan ook te 
bereiken.

Hoofdstuk 4 - Usability van TV 

Cloud-based

Afbeelding: Wpmedia



In een sessie die werd gehouden met Daan van 
Klinken, interaction designer bij UNITiD, werd 
een prototype voorgelegd van het beoogde 
concept. Daan gaf als advies meer de ‘core’ van 
het product uit te lichten. “Onnodige functies 
eruit en echt kijken wat het belangrijkste is 
voor de gebruiker. Wat wil hij/zij bereiken? 
Maak dat mogelijk.” Door onnodige features 
te verwijderen en de focus te leggen op de 
belangrijkste functionaliteiten wordt het product 
minder complex en daardoor sneller en met 
minder fouten te bedienen. In dit geval ging 
het om zo snel mogelijk kwalitatieve content 
te kunnen afspelen, waarbij na deze feedback 
functies als profiel bekijken, instellingen en 
content prioriteit geven werden geëlimineerd 
en het aantal stappen om bij content te komen 
werd gereduceerd.

Takeaways:
Het product maakt het voor de gebruiker 
mogelijk een bepaald doel te bereiken, waar de 
focus in zijn geheel op moet worden gelegd in 
het ontwerp.
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Hoofdstuk 4 - Usability van TV

Core van het product



• Content is overal toegankelijk
• De smartphone wordt gebruikt als bediening 

voor de televisie

Tv As It Should Be - Jasper den OudenHoofdstuk 4 - Usability van TV

Dit hoofdstuk had als doel om te onderzoeken 
welke ontwikkelingen binnen TV en 
interfaces kunnen bijdragen aan efficiëntere 
vrijetijdsconsumptie. Daarbij werd gekeken 
naar enkele TV-concepten en services, werden 
interviews en internetbronnen geraadpleegd om 
problemen met de interactie tussen gebruiker 
en TV toe te lichten en werden case studies 
toegepast die dienden als inspiratie voor 
laagdrempelige interactieprincipes. Vanuit deze 
inzichten kunnen vervolgens ontwerprichtlijnen 
worden opgesteld, waarbij de focus ligt op 
kwalitatieve content snel en gemakkelijk 
beschikbaar stellen.

Er zijn enkele facetten waarin het product dat uit 
dit onderzoek voortkomt nog kan onderscheiden 
ten opzichte van andere services:

• Snel en efficiënt toegang tot het afspelen 
van content

• Vrienden de belangrijkste rol om kwalitatieve 

content te ontdekken
• Naast afspelen, ook verzamelen en 

organiseren
• Subtiel rekening houdend met beschikbare 

tijd en gedrag

Om snel en efficiënt consumeren te realiseren, 
zijn er mogelijkheden onderzocht om interactie 
tussen TV en gebruiker transparanter te maken. 
Zo is het gewenst om content in de cloud te 
hebben, zodat deze altijd bereikbaar is en om de 
telefoon als bediening te gebruiken, omdat de 
doelgroep deze altijd bij zich heeft en interacties 
hierop makkelijker en intuïtiever werken dan 
met een televisie. Door het product zo veel 
mogelijk bij de core-features te houden, wordt 
deze minder complex en sneller te gebruiken. 
Mochten er toch ingewikkelde features gewenst 
zijn, kunnen deze op een game-achtige manier 
worden gepresenteerd, waarbij de gebruiker de 
interface stap voor stap leert, maar wel al kan 
gebruiken.

4.5 Deelconclusie: 
transparanter maken van TV

Ontwerprichtlijnen bij dit 
hoofdstuk
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Conceptueel model

5.1 Persona
5.2 Conceptueel model
5.3 Ontwerprichtlijnen

In dit hoofdstuk komen de voorgaande 
onderwerpen samen. Dit hoofdstuk geldt als 
een bundel van het onderzoek en tegelijkertijd 
als opstapje naar het interactieve product. 
Wat er in dit hoofdstuk beschreven wordt, 
vormt eigenlijk de brug van het onderzoek 
naar het product. Daarom wordt eerst het 
persona voorgesteld, die de conclusie vormt 
van de gebruikersonderzoeken. Vervolgens zal 
het conceptueel model de gewenste situatie 
beschrijven in combinatie met het product. De 
al eerder beschreven ontwerprichtlijnen maken 
deze gewenste situatie mogelijk en worden 
daarom in een overzicht onder elkaar geplaatst 
met een korte beschrijving.

5
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Nu op zowel het gebied van ontspanning als 
videoconsumptie meer bekend is over de 
doelgroep, kunnen de gebruikers gerichter 
worden beschreven. Aan de hand van een 
persona wordt een weerspiegeling van de 
doelgroep gepresenteerd.

Hoofdstuk 5 - Conceptueel model

5.1 Persona

Mieke Scholte

Leeftijd

Woonplaats

Beroep

Woonsituatie

Devices

23 jaar

Rotterdam

Student

Samenwonend

Mobiel, tablet, laptop, tv

Mieke hecht veel waarde aan ontspanning. 
Ze maakt op school lange dagen, heeft een 
bijbaantje en moet ook regelmatig huiswerk 
maken. Om school van zich af te zetten en haar 
hoofd leeg te maken heeft ze haar ontspanning 
hard nodig. Dit helpt haar vervolgens weer om 
zich juist te focussen op haar schoolwerk.

Ze probeert twee keer per week een rondje te 
hard te lopen met haar vriend. Fysiek bezig zijn 
helpt haar om dingen van zich af te zetten. ‘s 
Avonds gezellig een filmpje of serie kijken vindt 
ze ook erg ontspannend. Dit doen ze dan ook 
regelmatig.

Mieke heeft een uiteenlopende smaak. Ze volgt 
veel series samen met haar vriend. Daarnaast kijkt 
ze enkele programma’s zelf, die ze in (schaarse) 
loze momentjes voor zichzelf terugkijkt op haar 
tablet of laptop. Op haar mobiel kijkt ze slechts 
YouTube-video’s en Facebook-filmpjes als ze in 
de trein zit.

Haar vriend downloadt de series en streamt ze 
naar de televisie. Zelf weet ze niet hoe ze dit 
moet doen, dus als ze alleen is kijkt ze series vaak 
op haar laptop via RTL Gemist. Mieke is eerder 
thuis dan haar vriend en zet dan vaak de televisie 
zomaar aan, terwijl ze nog even aan haar school 
werkt.

Veel series die ze samen kijken worden 
voorgesteld door haar vriend. Hij krijgt op zijn 
werk regelmatig van collega’s aanraders te horen. 
Mieke en haar vriend hebben veelal dezelfde 
smaak en meestal na een aflevering of twee zijn 
ze allebei al ‘hooked’. Met vriendinnen heeft zij 
het nu en dan (via WhatsApp of face-to-face) 
over GTST en real-life shows, die zij vaak later 
ziet dan de rest, omdat ze deze programma’s 
niet vaak live kijkt.

Game of 
Thrones

Big Bang 
Theory

GTST

“Als ik veel heb ingepland op een 
dag, sla ik ontspanning als eerste 
over. School en werken zijn sowieso 
belangrijker.” - Mieke

“Vind veel series echt heel leuk. Ik wil 
daarbij niet al te ver achterlopen op mijn 
omgeving.” - Mieke

“Ik vind het maar een hoop gedoe om 
downloads op de TV te krijgen.” - Mieke

“Ik zou in plaats van ‘loze TV’ vaker 
series aan moeten zetten die ik volg.” - 
Mieke



Tv As It Should Be - Jasper den Ouden

Pag. 89

Het conceptueel model toont de conclusies van 
het onderzoek in één overzicht. In dit model staat 
de gebruiker centraal (paars). Het model gaat uit 
van twee hoofdaspecten, namelijk: kwalitatieve 
content en gemak.

Kwalitatieve content wordt bepaald aan de 
hand van de voorkeuren van de gebruiker. Als 
deze voorkeuren gelijkenissen vertonen met 
de smaak van (een van) zijn vrienden kunnen zij 
hierover praten en content aan elkaar aanraden. 
Zij bekijken deze content dan vaak ‘samen’. 

Dat samen kijken kan op twee verschillende 
manieren gebeuren. Enerzijds kan je fysiek samen 
en synchroon content bekijken. Dit gebeurt vaak 
bij gezinnen of als de gebruiker een partner 
heeft. Anderzijds kan je apart en asynchroon 
naar hetzelfde programma kijken, waarbij je dit 
later met elkaar bespreekt. Dit komt vaak voor bij 
(groepen) vrienden.

Het andere hoofdaspect, gemak, wordt 
bepaald door twee factoren. Dit zijn ubiquity en 
transparantie. Gemak houdt in dat de gebruiker 
snel en laagdrempelig toegang heeft tot het 
bekijken en activeren van zijn content.

Ubiquity betekent dat content zich overal 
bevindt. We noemen dit ook wel in the cloud. 
De content staat op een bepaalde online 
server, waardoor deze overal en op elk moment 
geraadpleegd kan worden.

De andere factor, transparantie, gaat over 
interactie en interface. Gemak wordt namelijk 
ook bepaald door transparantie van gebruik van 
apparaten. Hoe transparanter die interactie is, 
des te sneller en eenvoudig wordt het voor de 
gebruiker om zijn content te raadplegen. Door 
deze interacties transparanter te maken, worden 
de drempels van elk platform weggenomen.

Hoofdstuk 5 - Conceptueel model

5.2 Conceptueel model

Cloud

KWALITATIEVE 
CONTENT

Snel en laagdrempelig 
toegang

Samen Apart Kijken
&

Samen Kijken

Interface
&

Interactie

Content is
overal

SAMEN
KIJKEN

TRANS
PARANTIE

UBIQUITY

GEMAK

figuur 11: Conceptueel model
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Televisie wordt gebruikt als ontspanningsmiddel. 
Het ontwerp dient aan de volgende richtlijnen te 
voldoen om de doelgroep in de behoefte van 
het ontspannen te kunnen voorzien.

De gebruiker moet zich bewust zijn dat hij 
ontspant
Efficiënt ontspannen gebeurt alleen als je je 
bewust ‘inzet’ om te ontspannen. 

De gebruiker moet zijn gedachten opzij kunnen 
zetten
Ontspanning is nodig om ‘vervelende of drukke’ 
gedachten even uit je hoofd te zetten. Het 
ontwerp moet zich richten op het hoofd vullen 
met andere gedachten. 

Het inplannen van ontspannen moet subtiel 
gebeuren en geen harde eis zijn
Het ontwerp maakt het mogelijk om 
ontspanningstijd eenvoudig en snel in te 
plannen, maar dit moet voor de gebruiker niet 
aanvoelen als verplicht. Ontspanning verliest 
dan zijn kracht.

Het aanbod van content is gigantisch en de tijd 
is maar beperkt. Het is daarom belangrijk dat 
de gebruiker snel aan kwalitatieve content kan 
komen.

Vrienden zijn belangrijkst in het aanraden van 
content
Vrienden weten ook precies van elkaar waar ze 
van houden en raden elkaar content aan.

Gebruikers moeten bij het kiezen van content 
een algemene beoordeling kunnen inzien
Voordat gebruikers hun definitieve keuze maken 
om een bepaald stuk content te kijken, wordt er 
vaak gekeken naar de beoordeling (IMDB). Een 
laag scorende film wordt minder snel gekozen.

Gebruikers moeten vaak en veel nieuwe content 
kunnen ontdekken
Het is van belang dat er vaak en veel nieuwe 
content wordt ontdekt, die voor de gebruiker 
relevant is. Op die manier kan het kijken van 
irrelevante content, die ontspanning niet efficiënt 
vervult, worden vermeden. 

Gebruikers moeten extra informatie over een 
stuk content kunnen inzien
Gebruikers maken hun keuze door een trailer te 
bekijken of door de beschrijving te lezen om te 
zien of het echt in hun straatje lijkt te vallen.

Een gepersonaliseerd aanbod, op basis van 
algoritmische en user-driven suggesties, helpt 
om content te filteren. Bovendien zouden 
vrienden naar dezelfde content moeten kijken.

Gebruikers zouden altijd content moeten zien 
die hen interesseert
Kwalitatieve en relevante content kan de 
gebruiker veel meer ontspannen en vermaken 
dan ‘crap’. Vaak is de keuze voor een kwalitatief 
stuk content lastig om te maken. 

‘Samen’ kijken van content moet worden 
gestimuleerd
Content van televisie vormt het onderwerp van 
menig gesprek. De doelgroep gaf aan content 
meer te kunnen waarderen als je er met anderen 
over kunt (na)praten. Daarvoor moeten vooral 
vrienden van de gebruiker ongeveer hetzelfde 
hebben gezien als hij/zij. 

Televisiekijken moet ontspannen zijn ‘without 
effort’. Een groot on-demand aanbod zet de 
gebruiker echter voor lastige keuzes, waardoor 
activatie moeite kost.

Het aanzetten van kwalitatieve content moet 
kunnen binnen enkele seconden 
Met één druk op de knop wordt lineaire 
content afgespeeld. Hetzelfde gemak zou 
voor kwalitatieve (on-demand) content moeten 
kunnen gelden!

De smartphone wordt gebruikt als bediening 
voor de televisie
Het is niet efficiënt om via de afstandsbediening 
op televisie content te moeten kiezen. Aangezien 
de doelgroep bijna altijd haar smartphone op 
zak heeft en deze veel makkelijker te bedienen is 
kan dit in verbinding met de televisie resulteren 
in snelle toegang tot content.

Content is overal toegankelijk
Hiervoor zijn twee redenen te noemen. 
Gebruikers kijken het liefst op de televisie, maar 
deze is statisch en niet mobiel. Als de TV niet 
gebruikt kan worden, maken ze gebruik van 
apparaten, die juist wel mobiel zijn. Ten tweede 
downloaden zij vaak op de laptop of pc. Omdat 
het niet eenvoudig is om deze content naar de 
TV te krijgen, kijken de gebruikers dan op de 
downloadbron. Hierin moeten zij dus schikken.

Hoofdstuk 5 - Conceptueel model

5.3 Ontwerprichtlijnen
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Vanuit de conclusies uit het onderzoek, 
het persona, het conceptueel model en de 
ontwerprichtlijnen is een product ontworpen, dat 
de oplossing is voor het ontwerpvraagstuk. In dit 
hoofdstuk wordt het concept uitgelicht en het 
ontwerpproces gedetailleerd omschreven.

6.1 Het proces naar het concept
6.2 Concept: Bucket
6.3 Voordelen stakeholders
6.4 Schetsen
6.5 Interactie-ontwerp en prototypes
6.6 Eindprototype
6.7 Validatie van het concept
6.8 De waarde van Bucket

Interactief product

6
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Hoofdstuk 6 - Interactief product

Vanuit persona’s en richtlijnen kon ik al snel 
enkele concepten op poten te zetten. Vlugge en 
duidelijke schetsen maakten de conceptideeën 
duidelijk en werden het middel om de ideeën 
voor te leggen aan UNITiD en de doelgroep. In 
deze fase lag de focus vooral op het verkennen 
van de ontwerprichtlijnen en wensen van de 
doelgroep. Het waren daarom geen volwaardige 
en grote concepten, maar spraken slechts een 
of twee richtlijnen aan. Zie figuur 12 voor een 
eerste conceptschets, die uiteindelijk leidde tot 
het definitieve concept.

Vlak na de eerste conceptfase werd een 
brainstormworkshop met zes respondenten 
ingepland. Hiervoor waren een aantal redenen:

• Interpretatie van onderzoeksresultaten 
terugkoppelen naar doelgroep om 
eventuele misinterpretaties tijdig op te 
vangen

• Grootste wensen en behoeften van 
doelgroep blootstellen

• Nieuwe conceptideeën opdoen

Uit de brainstormsessie kwamen diverse ideeën 
vanuit de doelgroep naar voren (bijlage 16 voor 
foto’s) en werd er commentaar gegeven op 
de eerdere concepten. De video-on-demand 
concepten van de respondenten, waarin 
vrienden primaire aanraders waren, kwamen 
in grote lijnen overeen met mijn eigen ideeën. 
Dit gaf aan dat mijn onderzoek en concepten 
aansloten op de wensen van de doelgroep.

Aan de hand van de brainstorm werd de lijst 
met concepten gereduceerd naar twee. Deze 
twee concepten werden verder uitgebreid met 
functionaliteiten en storyboards. Uiteindelijk 
werd er een enquête verspreid onder de 
doelgroep, waar zij mochten kiezen tussen beide 
concepten en waarin zij onderbouwden op welke 
grond deze keuze gemaakt werd. Eén concept 
kreeg overduidelijk de voorkeur (79%).

6.1 Het proces naar het 
concept

figuur 12: Eerste conceptschets
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Bucket is een uitgebreide watchlist. Gebruikers 
kunnen videocontent toevoegen aan hun 
lijstje via bestaande services als Netflix, IMDB, 
YouTube, Facebook en EPG’s (Electronic 
Program Guides). Zo ontstaat er een poeltje aan 
content, die je nog wilt zien. Vanaf elk apparaat 
kan de gebruiker eenvoudig video toevoegen en 
op elk apparaat heb hij/zij ook toegang om deze 
content te kijken.
     
Een speciale functie van Bucket is de mogelijk-
heid om een afspeellijst te genereren op basis 
van je voorkeuren, gewoontes en agenda. Zo 
maakt hij een korter afspeellijstje voor je als je 
de volgende dag vroeg op moet en vult hij hem 
juist goed aan als je een ‘lazy TV sunday’ hebt.
     
Het concept is grof gezegd ‘Pocket’ voor 
videocontent. Door video’s toe te voegen 
aan je watchlist kunnen afspeellijsten worden 
gegenereerd. De content op je watchlist en 
afspeellijsten zijn op al je apparaten (van je 
mobiel tot en met je TV) beschikbaar.

Content discovery is een belangrijk onderdeel 
binnen Bucket. Zonder een gevulde lijst heb 
je immers ook geen content om te bekijken. 
Vrienden spelen hierin een belangrijke rol. 
Zij kunnen direct video’s toesturen, maar ook 
is er een speciale feature waar de gebruiker 
suggesties krijgt (waarvan veel uit het lijstje van 
vrienden) via het algorimte op basis van zijn 
voorkeuren en eerder gemaakte keuzes.
     
Daarnaast zijn er veel terugkerende 
programma’s, die voor de gebruiker vaste kost 
zijn. Denk bijvoorbeeld aan series of Wie is de 
Mol afleveringen die hij/zij elke week wil kijken. 
Deze hoeft uiteraard niet elke keer weer opnieuw 
aan de lijst te worden toegevoegd. 
      
Geautomatiseerde afspeellijsten houden niet 
alleen rekening met voorkeuren, agenda en 
gewoontes. Ook vrienden en de actualiteit van 
content zijn betrokken bij de samenstelling 
ervan. Als vrienden bepaalde afleveringen kijken, 
die ook op de lijst van de gebruiker staan, zullen 

die eerder in zijn/haar eigen programmering 
voor komen dan programma’s die hij/zij alleen 
volgt. Afleveringen die zeer tijdsgebonden zijn 
(die anders vervelende spoilers veroorzaken) 
worden ook sneller op de afspeellijsten gezet. 
Natuurlijk is de gebruiker niet verplicht om 
de voorgestelde lijsten te bekijken. Het is ook 
mogelijk om een hele nieuwe lijst aan te maken 
en deze handmatig te beheren.
     
Ook al wordt het de gebruiker niet verplicht om 
op een bepaald tijdstip TV te gaan kijken en dus 
te ontspannen, helpt Bucket wel om efficiënt te 
consumeren, omdat hij subtiel rekening houdt 
met andere geplande activiteiten. Bovendien is 
het bekijken via Bucket ook nog eens effectief: 
in principe bestaat de content alleen nog uit 
kwalitatieve en relevante items. 

Zie bijlage 6 voor het storyboard van dit concept.

Hoofdstuk 6 - Interactief product

6.2 Concept: Bucket
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In brainstorms is er ook nagedacht over de 
stakeholders. De focus lag, zoals het onderzoek 
op voorhand voorschreef, altijd op de gebruikers, 
maar er is nagedacht over hoe Bucket ooit 
enigszins reëel ingezet zou kunnen worden.

Er werd besloten dat een model à la Spotify 
geschikt zou zijn. Door het gratis aan te bieden, 
maar daar goede restricties aan te geven 
(reclames tussendoor, maximale afspeeltijd van 
10 uur, maximum aantal afspeellijsten / items in 
je lijst, beperkt HD) kunnen gebruikers Bucket 
eerst ervaren. Daarna kunnen ze een Premium-
account afsluiten, waarbij deze restricties 
wegvallen. Omdat de gebruiker toegang krijgt 
tot alle content kan de vaste maandprijs rond 
30-40 euro zijn (huidig televisie-abonnement zou 
in principe niet meer nodig hoeven zijn). Net als 
bij Spotify krijgt de maatschappij gewoon een 
aandeel bij elke ‘view’. Bovendien kunnen zij 
ook verdienen bij de gratis variant, vanwege de 
reclames.

Een ander voordeel voor de stakeholders is het 
‘ontdekt worden’. Omdat het systeem draait 
om gebruikers die elkaar programma’s en series 
aanraden, is er weinig promotie nodig en worden 
er veel views gegenereerd door deze mond-
tot-mond-reclame. Mocht dit niet voldoende 
zijn, zou er nagedacht kunnen worden over een 
‘uitgelicht’-sectie in de app, waar programma’s, 
series en films door de leveranciers kunnen 
worden gepromoot.

Hoofdstuk 6 - Interactief product

6.3 Voordelen stakeholders
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Schetsen zijn het volledige ontwerp- en 
onderzoeksproces van belang geweest. Aan 
het begin waren de eerste conceptschetsen 
belangrijk om ideeën over te brengen aan 
UNITiD en de doelgroep en in de latere fase, toen 
het uiteindelijke concept ook in fijnere details 
bekend was, om mogelijkheden te ontdekken en 
te communiceren. Zo werd de flow uitgeschetst 
en werd er geëxperimenteerd met de logische 
plaatsing van elementen. Vanuit de schetsen kon 
er al veel feedback worden gegeven en waren 
er snelle iteraties en verbeteringen mogelijk. Zie 
bijlage 10 voor meer voorbeelden van schetsen.

Hoofdstuk 6 - Interactief product 

6.4 Schetsen
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Iteraties tekenden ook deze fase van het ontwerp. 
Het interactie-ontwerp bevatte meerdere 
versies, die telkens verwerkt werden tot clickable 
prototypes. Zo konden er door middel van 
feedback vanuit UNITiD en doelgroep snel 
verbeterslagen worden gemaakt.

Eerste versie
Vanuit de schetsfase stond er al snel een eerste 
interactie-ontwerp klaar (figuur 13 en bijlage 
11). Het was van belang hier snel een eerste 
low-fidelity prototype van te maken, zodat 
feedback ten grondslag kon liggen aan een 
verbeterde versie. Deze eerste versie werd 
voorgelegd aan UNITiD. Uit de feedback bleek 
dat de app vrij complex was en de flow was niet 
logisch genoeg. Zo waren er flink wat stappen 
nodig om bij de content te komen en waren 
sommige functionaliteiten lastig te vinden. Er 
werd aangeraden kritisch te kijken naar welke 
functionaliteiten echt nodig zijn en de rest te 
schrappen om de app te kunnen versimpelen.

Hoofdstuk 6 - Interactief product

6.5 Interactie-ontwerp en 
prototypes

figuur 13: Startscherm van eerste prototype
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Tweede versie
In de tweede versie werd de app meer ingericht 

naar de belangrijkste functionaliteiten (figuur 

14 en bijlage 12). Het beginscherm veranderde 

bijvoorbeeld van oningedeelde video’s naar 

afspeellijsten, zodat de gebruiker sneller 

bij zijn te kijken video’s kon komen. Enkele 

andere belangrijke veranderingen waren het 

onzichtbaar maken van het ingekorte menu 

(alleen te bereiken met een bepaalde gesture) 

en het op de voorgrond zetten van de inbox 

(wat de belangrijkste functionaliteit is van de 

app). Ook werd er een functie ontworpen, 

waarbij de gebruiker de modus van de app kon 

wisselen: van verzamelstand naar afspeelstand. 

In de verzamelstand kon de gebruiker zijn 

afspeellijsten beheren en content toevoegen. 

In de afspeelstand diende de telefoon als 

afstandsbediening en kon de gebruiker video’s 

selecteren om op zijn televisie af te spelen. 

Deze versie werd voorgelegd aan UNITiD en 

de doelgroep en ontving veel feedback. De 

‘verstopte’ gestures waren voor veel repondenten 

een probleem en ontwerpers merkten terecht op 

dat de app daardoor een hoge leercurve had en 

dat er daardoor een beginnersflow nodig zou 

zijn. Zowel de doelgroep als de ontwerpers vanuit 

UNITiD en junior ontwerpers vanuit CMD waren 

te spreken over de aanbeveelfunctionaliteit. 

Deze werd ontworpen, waarbij de eenvoudigheid 

van Tinder en het ontwerp van Jelly en Tinder als 

inspiratie dienden. De gebruiker kon aanbevolen 

content accepteren en verwijderen door een 

stapel ‘kaartjes’ door te werken. Op deze manier 

was het voor de gebruiker leuk om de Bucket 

aan te vullen en kon dit ook snel gebeuren. Deze 

functionaliteit was te bereiken via de inbox, 

wat wél een verkeerde ontwerpkeuze bleek te 

zijn. In deze inbox vond de gebruiker namelijk 

alle content, die nog niet ingedeeld was in 

afspeellijsten. Door op een knop te drukken 

kwamen de aanbevelingskaarten naar boven 

en werd deze content aangevuld. Testpersonen 

gaven aan dit verwarrend te vinden. Voor een 

volgende versie zou een oplossing moeten 

worden bedacht voor deze inbox in een inbox. 

Een ander belangrijk probleem met dit ontwerp 

waren de twee verschillende modi. Dit maakte 

de app onnodig complex. Functies waren niet 

in elke modus beschikbaar en terugschakelen 

kon alleen via het menu (dat er in beide modi 

anders uitzag). De gebruikers hadden zichtbaar 

problemen om het verschil tussen beide modi 

in te zien en snapten niet dat sommige functies 

anders of weg waren. Cooper (2012) stelt mede 

om deze redenen modi binnen het ontwerp zo 

veel mogelijk te vermijden.

Hoofdstuk 6 - Interactief product

figuur 14: Startscherm (links) en aanbevelingsscherm (rechts) van tweede prototype
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Laatste versie
In de laatste versie werd de feedback verwerkt 
(bijlage 13). Bovendien werd het ontwerp nog 
meer gericht op de core van het product en de 
wensen van de gebruiker. De gebruiker moest zo 
snel mogelijk content kunnen afspelen zonder 
moeilijke keuzes te maken en zo snel mogelijk 
content kunnen toevoegen. Nutteloze functies 
als profiel en instellingen werden daarom 
geschrapt.

In deze versie werden ook gestures vermeden. 
Om de app te versimpelen werd er gekozen om 
de focus te leggen op afspeellijsten en deze te 
categoriseren. De categorieën werden bepaald 
aan de hand van de flow uit voorgaande versies. 
De afspeellijsten werden daarom als volgt 
gecategoriseerd:

• Alle video’s (afspeellijst met alle video’s)
• Archief (video’s die al door gebruiker werden 

gezien)
• Niet ingedeelde video’s (de inbox uit 

voorgaande versies; video’s die je niet aan 
eigen afspeellijsten hebt toegevoegd)

• Aanbevolen (automatisch gegenereerde 
afspeellijsten)

• Eigen afspeellijsten

Hiermee werd ook direct het inbox-in-inbox 
probleem opgelost. De aanbevelingen werden 
namelijk verplaatst naar de topbar van de app, 
zodat deze altijd snel bereikbaar zou zijn.

De twee modi werden ook geëlimineerd in deze 
versie van het ontwerp. Vanuit de app was het nu 
mogelijk om zowel af te spelen als toe te voegen 
en vanuit de mediaspeler uit de app kon met een 
knop de content op televisie worden bekeken.
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In deze laatste versie voerde ik veranderingen 
vanuit de feedback door en maakte ook visuals 
voor de app. Op de volgende pagina’s worden 
de belangrijkste schermen gepresenteerd met 
een korte beschrijving en onderbouwing. Meer 
visuals zijn te vinden in bijlage 15.

Hoofdstuk 6 - Interactief product

6.6 Eindprototype

figuur 15: iPhone met Bucket, die een aflevering van Game of Thrones naar de TV streamt
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Video’s toevoegen aan bucket Inbox

Het toevoegen van video’s aan Bucket is heel 
gemakkelijk. Aangezien Bucket multiplatform 
is, kan de gebruiker via zijn/haar smartphone of 
tablet content toevoegen en zelfs via zijn/haar 
internetbrowser.

De browser herkent titels van video-content, 
waardoor bij rechtsklikken het knopje ‘Add to 
Bucket’ tevoorschijn komt. Zo kan de gebruiker 
bijvoorbeeld video’s toevoegen vanuit IMDB, 
maar ook als iemand erover praat op Facebook.

Video’s toevoegen kan ook via de inbox in 
Bucket. Hierbij sturen vrienden content naar 
elkaar, waarbij gebruikers deze suggesties 
kunnen accepteren en toevoegen aan hun lijst of 
zij kunnen ervoor kiezen deze af te wijzen. 

Door op de afbeelding te tappen, begint 
de trailer te spelen. Bovendien wordt er een 
algemene score van de video getoond.  Zo 
wordt het voor de gebuiker makkelijker om een 
juiste keuze te maken. 
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Startscherm / Aanbevolen Menu

De gebruiker komt, zodra hij/zij Bucket opstart, 
op dit scherm terecht. De app maakt op basis 
van alle video’s die de gebruiker toevoegde 
aan Bucket automatisch afspeellijsten. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de agenda van 

de gebruiker, met de actuatliteit van de content 
en selecteert hij zo veel mogelijk content die 
vrienden van de gebruiker al hebben gezien, 
zodat zij hier over kunnen napraten. De gebruiker 
kan via dit scherm dus razendsnel TV-kijken.

Mocht de gebruiker liever zijn/haar eigen video’s 
bekijken, is dat mogelijk via het menu. Hier staan 
alle handmatige afspeellijsten, die de gebruiker 
zelf kan beheren door er video’s aan toe te 
voegen en te verwijderen.

Via de bovenste knoppen in het menu kan de 
gebruiker navigeren naar ‘Aanbevolen’, ‘Alle 
video’s’, ‘Reeds bekeken’ en ‘Niet ingedeeld’. 
Video’s die de gebruiker toevoegt via de browser 
of inbox komen in laastgenoemde terecht.
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Afspelen Afspelen (info en streamen naar TV)

Zodra de gebruiker op een video in een 
afspeellijst drukt, opent de speler zich en begint 
de geselecteerde video direct te spelen. De rest 
van de afspeellijst staat in een lijstje weergeven.

Via het menu kan de gebruiker extra info krijgen 
over het huidige stuk content, het aanraden aan 
vrienden of beoordelen. Door op de video te 
drukken opent het volgende scherm zich.

Daardoor komen er extra opties voor de 
video tevoorschijn. Zo kan de video door- of 
teruggespoeld worden en kan deze op pauze 
worden gezet. Bovendien kan de video met een  

druk op de knop naar de TV worden gestreamd.
Het infoscherm bevat een algemene beoordeling 
en een beschrijving. Bovendien kan de gebruiker 
zich op het stuk content abonneren.
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Uiteraard brachten de veranderingen ook in de 
laatste versie nieuwe vragen en onzekerheden 
met zich mee. Daarom werd ook dit prototype 
bij de doelgroep (vier respondenten) getest. 
Interacties en features die mogelijk problemen 
zouden kunnen opleveren werden van tevoren 
genoteerd en hier werd een testplan (bijlage 
7) voor opgesteld. Door een scenario door te 
lopen met respondenten kon de app worden 
getest op flow, plaatsing van elementen en zou 
blijken of beoogde interacties werkelijk zo door 
de gebruiker geïnterpreteerd werden. 

Het bleek dat er nog enkele interacties in 
de app onduidelijk waren, dat de gebruikers 
soms andere verwachtingen hadden bij acties 
of dat zij op zoek gingen naar een feature die 
(nog) niet beschikbaar was. Ook bleek dat 
bepaalde interacties nu in orde waren, omdat 
de respondenten deze snel konden vinden en 
het resultaat van hun actie gelijk was aan hun 
verwachtingen.

De belangrijkste inzichten vanuit deze testfase 
zijn terug te vinden in bijlage 8.

Sommige problemen loste ik in de eindversie 
van mijn product op en enkele andere van deze 
problemen nam ik mee in de aanbevelingen in 
het volgende hoofdstuk.

Hoofdstuk 6 - Interactief product
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Test-
situatie

Titel content Tijdsduur tot 
afspelen

Cijfer 
(1-10)

Opmerkingen

Lineair 1 Harry From 
Holland

1 minuut en 13 
seconden

7 Na zappen gekozen voor dit pro-
gramma.

Lineair 2 Workaholics 32 seconden na 
Lineair 1

7 Doorzappen en gekozen voor dit 
programma.

On de-
mand

Melissa & Joey 10 minuten 9 Moet gedownload worden en wordt 
vervolgens op PC gekeken.

Bucket 1 Revolution 
1x01

4 minuten en 45 
seconden

7,5 Trailer bekeken en toegevoegd aan 
lijst.

Bucket 2 Hannibal 1x01 - - Trailer bekeken en afgewezen.

Bucket 3 Edge of To-
morrow

n.v.t. 8 Toegevoegd aan lijst zonder trailer 
te bekijken. Tom Cruise heeft goede 
actiefilms.

Bucket 4 The Hobbit: 
The Desolation 
of Smaug

n.v.t. 9 Al 2x gezien in bios. Leuk om films 
nog eens te kijken. Toegevoegd aan 
lijst.

Bucket 5 Suits 4x01 n.v.t. 8,5 Volgt serie. Af en toe wat langdradig. 
Deze aflevering nog niet gezien. Toe-
gevoegd aan lijst.

Als laatste testte ik het concept zelf. Kon Bucket 
inderdaad kwalitatieve content aanbieden en 
kon dit ook op een efficiënte manier? Om dit 
te kunnen testen, stelde ik een ander testplan 
(bijlage 9) op. Voor dit onderzoek wilde ik 
minimaal drie kwalitatieve gebruikerstesten 
uitvoeren. Deze gebruikers vielen allen in de 
doelgroep en hadden al eerder meegewerkt 
aan een of meerdere onderzoeken voor mijn 
afstuderen. 

Aan de hand van een gepersonaliseerd 
interactief prototype schotelde ik de gebruiker 
een scenario voor, waarbij hij/zij zo snel mogelijk 
een kwalitatief stuk content aan moest zetten 
(iets wat hij/zij op dat moment graag zou willen 
zien). Ik vroeg dit om te doen bij lineaire televisie, 
vervolgens hun favoriete on demand manier 
(Netflix, streamen, download aanzetten, etc.) en 

als laatste met mijn interactief product. De tijd 
die hiervoor nodig was, werd getimed en de 
respondent vulde ook op een schaal van 1 tot 10 
een score in hoeverre hij/zij de gekozen content 
relevant vond voor deze situatie en voor hem/
haar in het bijzonder. Deze resultaten werden 
vervolgens met elkaar vergeleken. 

De gepersonaliseerde prototypes worden aan 
de hand van daadwerkelijke suggesties van 
vrienden in elkaar gezet. Deze vrienden zijn 
door mij benaderd en ik heb vijf  suggesties 
vervolgens in het prototype verwerkt om de 
situatie, wanneer de app echt zou werken, zo 
goed mogelijk na te bootsen.

De resultaten van deze testen staan in de 
volgende tabellen:

Hoofdstuk 6 - Interactief product

6.7 Validatie van het concept Test Mike
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Test-
situatie

Titel content Tijdsduur tot 
afspelen

Cijfer 
(1-10)

Opmerkingen

Lineair Je zal het maar 
zijn...

1 minuut en 24 
seconden

7 Na zappen gekozen voor dit pro-
gramma.

On de-
mand

Boerenliefde 1 minuut en 13 
seconden

n.v.t. Door UPC-interface heen gebladerd. 
Omschrijvingen gelezen en gekozen 
voor Nederlandse film, omdat ze deze 
allemaal wil zien.

Bucket 1 Suits 1x01 8 minuten en 31 
seconden

8,5 Trailer bekeken en toegevoegd aan 
lijst. Veel humor en leuke acteur.

Bucket 2 Winters Tale n.v.t. 7 Trailer bekeken en toegevoegd aan 
lijst. Omdat Russell Crowe erin speelt.

Bucket 3 Divergent n.v.t. 8 Trailer bekeken en toegevoegd aan 
lijst. Lijkt op Hunger Games.

Bucket 4 Game of Thro-
nes 4x10

n.v.t. 9 Volgt serie. Goede serie. Deze afle-
vering nog niet gezien. Toegevoegd 
aan lijst.

Bucket 5 Once Upon A 
Time 1x01

- - Begin van trailer gekeken, herkende 
de serie en leek haar niets.

Test-
situatie

Titel content Tijdsduur tot 
afspelen

Cijfer 
(1-10)

Opmerkingen

Lineair The Bloody 
Tales of Europe

25 seconden 7 Geschiedenis interessant, maar pro-
gramma was vrij traag. Zette TV aan 
op National Geographic en zapte niet. 
Kijkt bijna altijd naar deze zender.

On de-
mand

Orange is the 
New Black

30 minuten 8 Download vaste serie. ‘s Ochtends 
downloaden, ‘s avonds kijken.

Bucket 1 Borgias 1x01 5 minuten en 47 
seconden

8 Herkende de serie (vaker aangera-
den), bekeek trailer en voegde toe 
aan lijst.

Bucket 2 Me, Myself & 
Irene

- - Trailer niet gekeken en afgewezen. 

Bucket 3 Vikings n.v.t. 7 Trailer bekeken en toegevoegd aan 
lijst. Lijkt op Game of Thrones.

Bucket 4 Lincoln n.v.t. 7 Kende de film al, maar was destijds 
in slaap gevallen. Trailer bekeken en 
toegevoegd aan lijst.

Bucket 5 The Hobbit: 
The Desolation 
of Smaug

n.v.t. 7 Geen fan van de film, maar wel leuk. 
Beter dan deel 1. Toegevoegd aan 
lijst.

Test Wendy Test Bodine



Tv As It Should Be - Jasper den Ouden

Pag. 123

Aan de hand van de testresultaten en de 
koppeling van de onderzoeksresultaten, de 
ontwerprichtlijnen en het ontwerp wordt in deze 
paragraaf beschreven of Bucket het antwoord 
biedt op de onderzoeksvraag. Zorgt Bucket 
ervoor dat er op efficiënte manier content 
gekozen kan worden? Is deze content kwalitatief 
en relevant voor de gebruiker?

Lineaire televisie kwam uit de test als snelste 
methode. Respondenten hadden binnen twee 
minuten een stuk content voor zich die zij wilden 
bekijken. On demand content kostte relatief veel 
tijd en werd vaak op de computer bekeken, wat 
minder comfort biedt dan op de bank bij een 
televisiescherm.

Het scenario van Bucket, waarbij de respondenten 
eerst aangeraden content toevoegden en daarna 
bekeken, duurde gemiddeld 6 minuten en 20 
seconden. Het viel hierbij op dat er in totaal tien 
van de vijftien trailers werden bekeken en dat 
er uiteindelijk twaalf van de vijftien suggesties 
werden toegevoegd aan de watchlist. Het 
doorlopen van de inbox kostte de gebruiker 
daarom veel tijd. Als de inboxprocedure in 
het scenario overgeslagen werd, hadden 
respondenten binnen 30 seconden hun content 
geactiveerd. Dit is dus even snel, al dan niet 
sneller dan lineaire televisie.

De inbox is volgens de gebruikers juist sterk aan 
het concept, ook al kan het tijd in beslag nemen. 
Doordat vrienden content leveren, hoeven zij zelf 
niet te zoeken en omdat vrienden veel van de 
smaak van de respondent weten, is de gebruiker 

ook sneller geneigd om trailers te bekijken en de 
content uit te proberen.

Een ander voordeel van de inbox is dat deze 
‘geleegd’ kan worden op de momenten dat 
er juist even geen televisie wordt gekeken. De 
volgende keer dat dat de gebruiker wil kijken, 
heeft hij/zij de content al uitgezocht en klaar 
gezet. De tijd die in de test nodig was om 
content te activeren via Bucket is daarom niet 
heel realistisch.

De efficiëntie van het concept zit hem dus 
vooral in het moment van gebruik. Op loze 
momenten kan er via de telefoon simpel en 
intuïtief (vanuit vrienden) worden georganiseerd. 
Als ontspanning ingezet wordt, kan de content 
die zich in de cloud bevindt, binnen 30 seconden 
worden geactiveerd, zonder lastige menu’s 
door te moeten bladeren met een omslachtige 
afstandsbediening. De content wordt 
geactiveerd door erop te tappen in een interface, 
die door de gebruiker zelf wordt beheerd. Het is 
zelfs zo dat Bucket met aanbevolen afspeellijsten 
automatisch relevante content indeelt en deze 
al op voorhand voor de gebruiker klaarzet. Het 
is aan de gebruiker om een keuze uit zijn eigen 
lijsten te maken of om voor deze makkelijke en 
snelle weg te kiezen.

Hoe zit het dan met de kwaliteit van de content? 
Bij lineaire televisie is deze kwaliteit het laagst. 
Deze content scoort gemiddeld een 7 en 
respondenten vinden het ‘wel grappig’ om te 
zien, maar zullen het niet per sé nog eens willen 
zien of een volgende aflevering willen bekijken.

Hoofdstuk 6 - Interactief product

6.8 De waarde van Bucket

““Ik denk dat de app de handigste manier is om 
content tot je te nemen. Je krijgt suggesties en 
kan dan content toevoegen. Vrienden weten 
vaak wat je leuk vindt. Hierdoor vind je ook 
nieuwe series of films die je waarschijnlijk niet 
zelf gevonden had.”  - Mike

“Ik vind het leuk dat vrienden je dingen 
aanraden. Je hoeft niet zelf te zoeken, het 
wordt gewoon voorgeschoteld. Zo kom je ook 
dingen tegen waarvan je niet had verwacht dat 
je het leuk zou vinden, maar ook dingen die je 
al een keer eerder aangeraden zijn, maar nooit 
de moeite voor nam het ergens op te slaan.” - 
Bodine

“Ik keek bijna elke trailer, omdat deze komen 
van mensen die ongeveer dezelfde smaak als ik 
hebben. Ik zie dan al snel of ik een film of serie 
leuk vind of niet. Van vier van de vijf beviel het 
me wat ik zag.” - Wendy
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On demand content kost enige moeite, maar 
de gebruikers hebben het daar voor over. 
Downloaden kost wat tijd, Netflix kost geld, maar 
de gebruikers hebben dan wel een ruim aanbod 
en kunnen precies kijken wat en wanneer zij 
willen. De content is bijna altijd relevant en kan 
de gebruiker goed ontspannen.

Bucket heeft zichzelf bewezen als een waardig 
concept en een geschikt alternatief voor de 
huidige on demand diensten. Van de vijftien 
items werden er twaalf gekozen om te kijken 
en deze konden vervolgens besproken worden 
met de vriend(en) die de items stuurden, wat het 
voor de doelgroep leuker maakt om te kijken. De 
gemiddelde score van de gekozen content komt 
op 7,8. Ongeveer de helft van alle items scoort 
hoger dan een 8 en wordt door de doelgroep als 
relevante content bestempeld.

Kan Bucket lineaire TV daadwerkelijk vervangen? 
Waarschijnlijk niet. Zoals het onderzoek al 
eerder uitwees, hebben veel gebruikers de 
televisie aan staan als achtergrondgeluid of 
als nevenactiviteit. Het blijkt dat suggesties 
vanuit vrienden bijna altijd kwalitatieve content 
is, waarbij een actieve kijkmodus vereist of 
gewenst is. Daarentegen is het een goed 
alternatief voor huidige on demand diensten, 
vanwege zijn unieke aard: laagdrempelig 
geschikte content verzamelen en snel bekijken.

“Als ik in bed lig zou het een ideaal moment zijn 
om door de app heen te lopen. Dan heb ik alle 
rust om alleen maar filmpjes te kijken. Op de 
bank zou ik dat minder snel doen.”  - Bodine
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Conclusie

7
Dit onderzoek diende om antwoord te geven op 
hoe interactieve televisie kwalitatief ontspannen 
voor de gebruiker kan versterken en efficiënter 
kan invullen in zijn/haar kostbare vrije tijd. Het 
aanbod van TV-content is met de jaren enorm 
gegroeid en een geschikte keuze maken is 
daarom lastig. Mede doordat TV-kijken voor 
gebruikers met lastige keuzes gepaard gaan, is 
de ontspannende rol van TV verslechterd.

In dit hoofdstuk worden de conclusies van het 
onderzoek uiteengezet en wordt beschreven, 
met behulp van het product Bucket, wat nodig 
is om gebruikers door middel van TV weer 
effectief en efficiënt te kunnen laten ontspannen. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met enkele 
aanbevelingen voor vervolgonderzoek en voor 
het perfectioneren van Bucket.
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Ontspannen is nodig om je gelukkig te kunnen 
voelen en om goed in je vel te zitten. Het helpt 
om focus te houden op belangrijke activiteiten, 
zoals werk. Bij onvoldoende ontspanning kan er 
vaak stress of een burn-out ontstaan.

Kwalitatief ontspannen bestaat uit vijf factoren: 
lichamelijk tot rust komen, gedachten opzij 
kunnen zetten, bewust zijn van ontspanning, 
het doen van sociale activiteiten en het doen 
van diverse activiteiten. Televisie kan vooral 
voorzien in de eerste drie. De gebruiker kan 
zijn gedachten opzij zetten, zodra de televisie 
aan gaat en het effect is alsmaar sterker als de 
content interessanter en leuker bevonden wordt. 
Het bewust aanzetten van een film of serie helpt 
om een voldaan gevoel te krijgen. Het is daarom 
vooral on demand content die kwalitatief 
ontspannen kan vervullen.

Kwaliteit en keuze van content wordt ook 
bepaald door vrienden. Vrienden zijn goed 

op de hoogte van elkaars smaak. Zij praten na 
over content en dat verhoogt de waarde van 
die content. Vrienden raden elkaar ook content 
aan, wanneer zij raakvlakken hebben op genres. 
Zo kan de gebruiker nieuwe content ontdekken 
en heeft hij/zij meteen iemand om zijn/haar 
gedachten erover te delen.

Lineaire televisie wordt nog regelmatig 
geconsumeerd. Dit komt voornamelijk vanwege 
de laagdrempelige activatie. Binnen 30 seconden 
heeft de gebruiker immers content voor zich, 
zonder na te hoeven denken wat hij/zij wil zien. 
On demand methodes bevatten veel drempels. 
Zo is er een te groot aanbod en zijn interacties 
met een afstandsbediening niet optimaal. Ook 
downloads zijn geen optimale methode, omdat 
dit tijd en moeite kost. Bovendien is de download 
naar de televisie krijgen niet makkelijk (USB of 
vanaf PC doorstreamen). On demand TV is niet 
transparant genoeg en niet zo laagdrempelig als 
lineaire TV.

Het doel van dit onderzoek was om TV user-
centered te ontwerpen en om TV-kijken voor de 
consument te personaliseren, waardoor hij/zij 
zijn/haar vrije tijd efficiënter en effectiever kan 
invullen.

Bucket zorgt ervoor dat personalisatie van 
content op natuurlijke wijze geschiedt: via 
vrienden. Gebruikers kunnen door middel 
van een inbox snel suggesties van vrienden 
accepteren of afwijzen om hun lijst te vullen. 
Zo wordt niet alleen nieuwe content ontdekt, 
maar wordt ook het ‘samen kijken’ van content 
gestimuleerd.

Om de toegang tot content voor de gebruiker zo 
snel en laagdrempelig mogelijk te maken, wordt 
bij Bucket de content in de cloud opgeslagen. 
Bovendien hoeft de gebruiker niet meer via 
de omslachtige afstandsbediening de TV te 
bedienen, maar kan dit doen door middel van 
zijn content-organisatietool: zijn smartphone.

Hoofdstuk 7 - Conclusie

7.1 Conclusies van het 
onderzoek

7.2 Bucket als antwoord op de 
onderzoeksvraag
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Mijn onderzoek richtte zich op on demand 
videokijkers tussen de 18 en 34 jaar. Alle conclusies 
en ontwerprichtlijnen uit dit onderzoek en de 
ontwerpkeuzes zijn naar inzichten vanuit deze 
doelgroep gevormd. Het is daarom raadzaam 
om te achterhalen of er andere wensen en 
behoeftes zijn met betrekking tot ontspanning en 
televisie bij andere TV-kijkers (lineaire TV-kijkers 
en jongere of oudere doelgroepen). Bovendien 
zijn er voor dit onderzoek niet meer dan acht 
respondenten benaderd en deze woonden bijna 
allemaal in de regio Rotterdam. Een controle-
onderzoek op grotere schaal binnen dezelfde 
doelgroep zou conclusies definitief kunnen 
bevestigen. 

Het onderzoek en bijbehorende ontwerp waren 
onderdeel van een visieproject en het ontwerp 
bevatte elementen die (nog) niet konden 
worden verwezenlijkt. Niet elke televisie heeft in 

2014 bijvoorbeeld de mogelijkheid om met het 
internet verbonden te zijn. Vervolgonderzoek is 
nodig om na te gaan welke technieken en trends 
komende jaren hun opmars gaan maken om te 
controleren of het product over vijf jaar reëel kan 
zijn.

Dit onderzoek was gericht op de waarden van de 
gebruiker. Het product dat hieruit voortkwam was 
daarom ook volledig gefocust op de behoeftes en 
wensen van de gebruiker, waardoor de belangen 
van stakeholders vanuit de business meer naar 
de achtergrond werden gedrukt. Ik heb wel 
nagedacht over een verdienmodel voor Bucket, 
maar deze is misschien niet geheel realistisch. 
Vervolgonderzoek zou kunnen uitwijzen wat de 
belangen zijn voor andere stakeholders, maar ik 
ben van mening, als ik zie wat Bucket voor de 
doelgroep kan betekenen, dat de focus altijd op 
de gebruiker zou moeten liggen.

Hoofdstuk 7 - Conclusie

7.3 Aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek
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Hoofdstuk 7 - Conclusie

Ik heb sommige feedback vanuit gebruikerstesten 
doorgevoerd in het eindproduct, maar vanwege 
gebrek aan tijd zijn er nog verbeterpunten. 
Daarnaast zijn er naar aanleiding van opmerkingen 
vanuit de doelgroep en UNITiD nog aspecten 
die zouden kunnen worden toegevoegd of 
gewijzigd om Bucket te perfectioneren.

• Notificaties zouden kunnen worden 
toegevoegd, waarbij deze duidelijk 
te onderscheiden zijn van de inbox. 
Notificaties bestaan uit: nieuwe afleveringen 
van programma’s waarop de gebruiker zich 
heeft geabonneerd en relevante activiteiten 
van vrienden en de gebruiker.

• De zoekfunctie uitbreiden met filters 
en suggesties op basis van eerdere 
zoekopdrachten en eerder toegevoegde 
items.

• Het knopje om de content te streamen 
naar de televisie is een bestaand iOS-
pattern, waardoor ik aanraad deze intact te 
houden. Aangezien het van belang is dat 
elke gebruiker dit knopje weet te vinden, 
zouden coach marks (Pttrns, n.d.) kunnen 
worden overwogen om de gebruiker hierop 
te attenderen.

• Een gebruiker zou een vriend in de app 
moeten kunnen bedanken, zodat de vriend 
weet dat zijn suggestie een goede was 
(figuur 16). Zo leert deze vriend de smaak van 
de gebruiker nog beter kennen. Bovendien 
wordt een gesprek over dit stuk content dan 
gestimuleerd, mochten de vrienden elkaar 
treffen. 

• Bucket is nu ontworpen voor iPhone, maar 
uiteindelijk zouden er ook ontwerpen 
moeten komen voor desktop, tablets en 
andere mobiele telefoons.

7.4 Wishlist voor Bucket

figuur 16: Notificatie van Bucket
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Bij een affinteitsonderzoek kiest de onderzoeker 
van tevoren een aantal afbeeldingen uit 
omtrent een onderwerp. Bij een sessie met een 
respondent legt hij deze afbeeldingen voor en 
vraagt hij de respondent een aantal afbeeldingen 
te kiezen, die hij bij zichzelf vindt passen. Bij het 
selecteren wordt ‘hardop denken’ toegepast en 
de onderzoeker vraagt door op gemaakte (en 
niet gemaakte) keuzes.

Onderzoeksdoel
1. Kunnen begrijpen hoe de doelgroep zijn 
behoefte tot ontspanning vervult en waarom

Onderzoeksopzet
Acht respondenten (m:5, v:3) hebben meegwerkt 
aan het affiniteitsonderzoek. Zij omschrijven 
zichzelf als personen die voornamelijk non-lineair 
video consumeren. Zij zijn tussen de 22 en 29 jaar 
en bevinden zich in verschillende woonsituaties 
(bij ouders inwonend, met partner wonend, met 

huisgenoten wonend, jong gezin). 

Het onderzoek werd de meeste keren (5 
keer) uitgevoerd bij respondenten thuis. Een 
enkele keer vond het onderzoek plaats op het 
werk van de respondent (1), een algemene 
ontmoetingsplaats (1) en bij de onderzoeker 
thuis (1). 

Opzet van sessie
• Kaartjes uitstallen op tafel. 
• Vraag: “Als je denkt aan je optimale 

ontspanning, welke vijf kaartjes vind je daar 
het beste bij horen?” 

• Respondent laten praten bij het selecteren 
van de kaartjes. Triggeren met vragen: 
“Waarom doe je die weg, waarom twijfel je, 
waarom juist deze en niet deze die er veel 
op lijkt?”

• Selectie laten uitleggen. Goed doorvragen 
om waarden te achterhalen.

Bijlagen

Bijlage 1: Affiniteitsonderzoek 
opzet

figuur 17: Voorselectie van afbeeldingen
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Aangezien dit deel van het onderzoek er vooral 
op uit was om video-consumptie en de context 
daarvan te definiëren, werd het dagboekje in 
een speciaal sjabloon ontworpen. Het ontwerp 
van het boekje vraagt specifiek om belangrijke 
contextuele gegevens (tijdstip, tijdsduur, type 
content, device, nevenactiviteit) en de motivatie 
achter de video-consumptie. Op die manier 
werd de respondent gestuurd om de essentiële 
data in te vullen, maar was er nog genoeg 
ruimte voor vrije invulling van gegevens. Het 
dagboekje moest laagdrempelig zijn en mocht 
de respondent niet te veel tijd kosten. De 
respondenten konden daarom gebruik maken 
van bijgeleverde stickers . Naast het bijhouden 
van geconsumeerde video-content voor de 
gehele week, werd er elke dag een unieke 
vraag gesteld over televisie en het bijbehorende 
consumptiegedrag. 

In de eerste fase van het onderzoek was vooral 
het mediadagboek een belangrijk middel om 
gebruikersdata te verkrijgen. Middels het boekje 
werd getracht de relevante omgevingsfactoren 
van televisie-consumptie bij gebruikers boven 
water te krijgen. Volgens Martin en Hanington 
(2012) is een mediadagboek bovendien een 
geschikt middel om de doelgroep meer inzicht 
te geven in hun eigen consumptiegedrag en 
meer gevoel te creëren bij het onderwerp, 
waardoor vervolginterviews beter tot hun recht 
komen. Santafe (2013), user research blogger op 
webcredible, omschrijft een dagboekstudie als 
een bruikbaar middel om gebruikersgedrag en 
contextuele acties in kaart te brengen. 

Er moet gezegd worden dat het mediadagboek 
niet leidend moest zijn voor inzichten. De 
resultaten van de studie konden voornamelijk 
worden gebruikt om de vervolginterviews beter 
in te richten en de doelgroep meer affiniteit 
te geven met hun consumptiegedrag en het 
onderwerp.

Bijlagen

Bijlage 2: Mediadagboek

figuur 18: Voorbeelden van ingevulde mediadagboeken
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Het interview werd in dezelfde sessie gehouden 
als het affiniteitsonderzoek en de interviewvragen 
over ontspanning. De vragen waren vooral 
gericht op (opvallende) inzichten vanuit het 
dagboekonderzoek. Zij gingen in op motivatie 
achter het consumptiegedrag en bevatten ook 
enkele algemene vragen over televisie.

Onderzoeksdoel
1. Achterhalen wat voor de doelgroep de rol en 
waarde is van televisie.

Onderzoeksopzet
Dezelfde acht respondenten (m:5, v:3) van 
het affiniteitsonderzoek en het interview 
over ontspanning, hebben meegwerkt aan 
deze interviews. Zij omschrijven zichzelf als 
personen die voornamelijk non-lineair video 
consumeren. Zij zijn tussen de 22 en 29 jaar en 
bevinden zich in verschillende woonsituaties 
(bij ouders inwonend, met partner wonend, 
met huisgenoten wonend, jong gezin). Zes van 
de acht respondenten hadden van tevoren het 
mediadagboek ingevuld.

Het interview werd de meeste keren (5 keer) 
gehouden bij respondenten thuis. Een enkele 
keer vond het interview plaats op het werk van de 
respondent (1), een algemene ontmoetingsplaats 
(1) en bij de onderzoeker thuis (1). 

Vragen en activiteiten binnen het interview
• 1. Wat televisie betreft; wat vind je handig 

aan je tablet en mobiel?
• 2. Meestal worden series en films nog op TV 

gekeken. Waarom doe je dat?
• 3. Het valt op dat er niet veel puur naar TV 

gekeken wordt. Vaak pak je je mobieltje, 
tablet of laptop erbij of ben je aan het eten. 
Waarom is dat? Wat je op je mobiel doet, 
heeft dat ook te maken met wat je kijkt? (is 
TV aanleiding voor iets opzoeken, wil je er 
met mensen over praten?)

• 4. Lineair TV kijken kwam nog opvallend 
veel terug, terwijl ik mijn doelgroep heb 
uitgezocht op non-lineair TV-kijkers. Wat is 
voor jou de reden dat je lineair TV kijkt?

• 5. Wat zijn de voordelen van non-lineair 
kijken? (Maar waarom doe je dit niet altijd?)

• 6. Kijk je andere dingen als je met iemand 
anders bent? Waarom? Hoe wordt bepaald 
wat je dan kijkt?

• 7. Kan je wat meer vertellen over hoe je 
beïnvloed wordt bij kiezen wat je kijkt? (DAG 
1 VAN PROBE)

• 8. Ik hoorde van veel respondenten dat je 
bewuster om ging met je video-consumptie 
vanwege het boekje.  Vind je dat je te veel 
nutteloze dingen kijkt? Te lang kijkt? Wat is 
jouw kijk op je video-consumptiegedrag?

• 9. Kan je TV in vijf steekwoorden 
(meegenomen) beschrijven?

Bijlagen

Bijlage 3: Interviewplan 
televisie

Bijlage 4: Voorbeelden van 
ecosysteem diagrammen
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[00:00:02.17] Interviewer: In principe bestaat het interview uit drie stappen. De eerste is je ecosystem diagram en dat klinkt moeilijker 

dan dat het is. Dat ga ik straks uitleggen. De tweede is... en dan heb ik een paar leuke afbeeldingen bij me, dan gaan we kijken 

welke afbeeldingen het beste bij jou vrijetijdsbesteding passen. En als derde gaan we gewoon in op het boekje dat je hebt ingevuld 

en wat anderen hebben ingevuld en wat vragen. En dan heb ik hier ook nog leuke kaartjes die daarbij kunnen helpen.

[00:00:32.18] Respondent: Nou, ik ben heel benieuwd, joh!

[00:00:33.21] Interviewer: Dus dat wordt meer dan alleen een statisch interview!

[00:00:37.22] Respondent: [lachen]

[00:00:38.21] Interviewer: Laten we maar gelijk beginnen.

[00:00:39.18] Interviewer: Ik heb hier een schetsblokje. [Pakt schetsblok en legt dat voor respondent neer] Ik heb hier stiften. [Pakt 

stiften] Kan je tekenen?

[00:00:55.12] Respondent: Ik ben niet creatief, maar ik kan het altijd proberen. Ik ben goed in het tekenen van schema’s.

[00:01:01.10] Interviewer: Nou, dat mag ook! Nou, dat zijn wel genoeg kleurtjes. Dan gaan we stap voor stap in kaart brengen wat 

voor apparaten jij gebruikt en waarvoor. Eigenlijk heel simpel.

[00:01:15.01] Respondent: Oké.

[00:01:15.28] Interviewer: Als je bijvoorbeeld kijkt naar vandaag. Dan mag je een kleurtje kiezen.

[00:01:22.05] Respondent: Nou, ik kies groen.

[00:01:23.23] Interviewer: En als je dan kijkt naar vandaag: wat voor apparaten heb je allemaal gebruikt? Die mag je op dat vel 

tekenen.

[00:01:29.22] Respondent: Is dat ook werkgerelateerd, of...?

[00:01:33.05] Interviewer: Bijvoorbeeld?

[00:01:34.17] Respondent: Want dan is het lastig, want ik heb vandaag heel de dag gewerkt. Dus dan is het gewoon simpel om een 

computer te tekenen.

[00:01:39.27] Interviewer: Ja. Dan mag je een computer tekenen. Maar je moet wel rekening houden dat er nog dingen bij moeten 

worden geschreven. Dus niet al te groot en een beetje ruimte eromheen of zo.

[00:01:49.26] Respondent: Nou, oké. Dat is goed. [Tekent]

[00:02:03.06] Interviewer: Een laptop zelfs!

[00:02:04.00] Respondent: Ja, met een tweede beeldscherm!

[00:02:05.07] Interviewer: Met een tweede beeldscherm.

[00:02:08.09] Respondent: Maar die staat niet in de TV Diary, maar dat maakt niet uit.

[00:02:10.04] Interviewer: Nee, dit is ook los van de diary even.

[00:02:14.24] Respondent: Oké.

[00:02:22.15] Respondent: Dit is wel heel klein. Lijkt meer op een Vtech, kindercomputer, maar goed.

[00:02:23.22] Interviewer: [lachen] Nou, het is duidelijk.

[00:02:29.15] Respondent: Ik ga niet heel het toetsenbord tekenen, hè.

[00:02:30.14] Interviewer: Nee.

[00:02:37.12] Respondent: Nou, toch wel, want anders... Zie je dat? Dat is echt heel creatief, maar... Hm... Oh, ja! Ik heb hier ook nog 

een aquarium op m’n bureau staan met visjes erin.

[00:03:03.21] Interviewer: Ja, hij is mooi!

[00:03:03.21] Respondent: Ja. Nou, m’n bureau doe ik niet tekenen.

[00:03:08.26] Interviewer: Heb je nog andere apparaten?

[00:03:11.15] Respondent: Ja, ik heb vandaag me een beetje verveeld, dus ik heb ook heel de tijd op m’n mobiel zitten spelen.

[00:03:17.20] Interviewer: Die kan je dan nog bijvoorbeeld hier tekenen.

[00:03:21.11] Respondent: Oké. Ik heb wel veel geyoutubed vandaag, denk ik. [tekent] Nou, lijkt meer op een Android-ding maar 

goed.

[00:03:42.05] Respondent: Moet een appel voorstellen. Hier zit nog een stipje, zo. Nou, goed oké!

[00:03:45.18] Interviewer: [lachen] Nog andere apparaten?

[00:03:48.26] Respondent: Ik heb m’n iPad niet gebruikt. Even denken, hoor... Nee.

[00:03:56.03] Interviewer: Is het bijvoorbeeld wel zo dat je je iPad normaal gesproken wel echt veel gebruikt? Als je bijvoorbeeld 

kijkt naar de dag ervoor.

[00:04:04.19] Respondent: Ja, ik heb hem wel veel gebruikt ja. Beetje internetten denk ik. Ik ben bezig met een nieuwe computer te 

kopen. Beetje dingetjes kijken op Alternate, gebruik ik hem wel voor. Zit vaak te Facebooken.

[00:04:15.15] Interviewer: Misschien is het wel handig dat je hem toch maar tekent.

[00:04:18.21] Respondent: Ja, oké. Laten we dat doen.

[00:04:19.11] Interviewer: Dan kijken we niet specifiek naar vandaag.

[00:04:21.09] Respondent: Oké. 

[00:04:42.11] Interviewer: Tablet. Oké.

[00:04:43.03] Interviewer: Ehm. Geen TV?

[00:04:46.17] Respondent: Niet gebruikt.

[00:04:47.17] Interviewer: Oké.

[00:04:48.05] Respondent: Jawel! Gisteren heb ik wel the Walking Dead nog gekeken. Laatste aflevering. Dus moet de televisie ook 

even tekenen?

[00:04:53.12] Interviewer: Zou mooi zijn.

[00:05:01.06] Respondent: [tekent] 

[00:05:09.19] Interviewer: Een Samsung TV!

[00:05:10.17] Respondent: Ja, jongen! Tweeëndertig inch. Een zwarte. Was in de aanbieding. Superding man, Smart TV. Gebruik 

alleen de Youtube-app en Funda-app.

[00:05:19.14] Interviewer: Ja?

[00:05:20.16] Respondent: Ja.

[00:05:21.24] Interviewer: Op TV?

[00:05:23.13] Respondent: Op TV, ja. Moet alleen nog een keer zo’n toetsenbordje kopen.

[00:05:26.14] Interviewer: Ja, dat is wel handig. 

[00:05:27.15] Respondent: Anders zit je met die afstandsbediening... Te sms’en jongen...

[00:05:32.00] Interviewer: Ehm... Nou, ja. Dan heb je nu alle apparaten getekend. Dan mag je een nieuw kleurtje pakken.

[00:05:40.06] Respondent: Dan gaan we nu voor een Hollands kleurtje.

[00:05:42.01] Interviewer: En dan mag je eigenlijk per apparaat opschrijven wat voor activiteiten je daarmee doet. Als je bijvoorbeeld 

kijkt naar weer vandaag en gister. Wat denk je dan: wat zijn nou echt de activiteiten die ik daar vaak mee doe? Per apparaat.

[00:06:05.12] Respondent: Ja. YouTube! En dan zijn het wel videoclips eigenlijk. Moet ik dat erbij schrijven?

[00:06:16.02] Interviewer: Ja. 

[00:06:22.23] Respondent: Moet Facebook er ook bij?

[00:06:23.24] Interviewer: Ja, maar Facebook is dan eigenlijk de service. Dus wat is de activiteit die achter Facebook zit?

[00:06:31.24] Respondent: Kijken wat andere mensen aan het doen zijn. Social media. Maar dat is ook weer zo breed.

[00:06:35.19] Interviewer: Ja, kijken wat andere mensen aan het doen zijn.

[00:06:37.09] Respondent: Ja. Moet ik dat er ook effe..?
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[00:06:40.08] Interviewer: Ja.

[00:06:40.16] Respondent: Oké. Facebook! Iedereen in de gaten houden. Ja, hier hoort eigenlijk ook wel Spotify bij; muziek 

luisteren. Die kutreclames ertussendoor, echt jongen...

[00:07:19.08] Interviewer: Account kopen, man.

[00:07:21.04] Respondent: Nou, ik heb KPN thuis.

[00:07:23.25] Interviewer: Dus krijg je het gratis?

[00:07:25.04] Respondent: Ja, klopt. Maar dan moet ik ook een telefoon erbij nemen. Dus of ik dan tien euro erbij betaal voor de 

telefoon die we allemaal niet gebruiken of ik betaal tien euro voor Spotify Premium zelf, dus dat heft elkaar een beetje op.

[00:07:34.11] Interviewer: Ja.

[00:07:36.02] Respondent: Dus Spotify. Ja, ik ga WhatsApp niet noemen, want dat is niet echt een activiteit. Nou, ook Facebook 

zet ik hierbij.

[00:07:46.28] Interviewer: WhatsApp mag wel als activiteit worden bestempeld.

[00:07:48.25] Respondent: WhatsApp? Oké. WhatsApp to me man! Ehm... Dit is gedownloade series kijken. Moet je ook specifiek 

de serie weten of niet? 

[00:08:06.11] Interviewer: Nee. Walking Dead is dat.

[00:08:12.09] Respondent: Ja, moet je echt niet kijken. Ja, dat is ook wel YouTube. Ja, dat is eigenlijk ook meer met muziek. 

Aangezien ik op m’n werk niet kan downloaden. Ja, werkgerelateerd, ja autocat. Maar dat is helemaal niet zo spannend. Ik zet het 

er wel bij hoor. Werkgerelateerd. En werken.

[00:08:57.14] Respondent: Ik denk dat dit het wel zo is.

[00:08:58.09] Interviewer: Ja?

[00:08:59.08] Respondent: Ja.

[00:09:00.04] Interviewer: Oké. Ehm... Ja, eigenlijk heb je dat al een beetje gedaan. Welke sites, services of communities heb je 

nodig? Maar je hebt eigenlijk al opgeschreven Youtube, Facebook, Spotify.

[00:09:11.22] Respondent: Ja, ja. 

[00:09:13.06] Interviewer: Behalve bij deze nog niet.

[00:09:15.29] Respondent: Ja, dat is op basis van.. Dat is gedownloade content met behulp van de PirateBay en met NAS, maar.. 

Torrents.

[00:09:25.09] Interviewer: Torrents.

[00:09:28.22] Respondent: Voorheen gebruikte ik altijd de nieuwsgroepen.

[00:09:30.27] Interviewer: Maar?

[00:09:31.10] Respondent: Daar ben ik een beetje van afgestapt, want dan moet je per sé een abonnement nemen. Dat kost ook 

weer een tientje en je hebt ook van die eh... Hoe heten die rechten nou, joh? Het is niet BREIN die dat doet, maar er is een of andere 

instantie die zeg maar die downloads die er dan op worden gezet op die server, die zorgen ervoor dat die download, dat als jij iets 

downloadt dat je het dan incompleet binnenhaalt.

[00:09:57.27] Respondent: En dat je het ook niet meer met par-bestanden de boel compleet kan maken. 

[00:10:02.20] Interviewer: Dus je hebt er eigenlijk geen fuck aan?

[00:10:03.27] Respondent: Joh. Daar komt het op neer. Dat is echt heel kut.

[00:10:06.23] Interviewer: Maar je betaalt wel tien euro?

[00:10:07.14] Respondent: Ja. DRM heet het. Weet jij wat dat is, DRM?

[00:10:12.24] Interviewer: Nee.

[00:10:13.07] Respondent: Moet je maar eens een keer opzoeken.

[00:10:15.05] Interviewer: Maar je hebt er dus niks aan?

[00:10:15.18] Respondent: Je hebt er niks aan, nee. Ja sommige films die nieuw zijn. Die staan er dan incompleet op. Ookal heb je 

dan een P-server. En als je dan eh... Ja, wat oudere films kan je wel compleet downloaden.

[00:10:27.26] Interviewer: Maar je kan ze ook niet afspelen dan, als je ze incompleet hebt?

[00:10:31.14] Respondent: Klopt, want je moet ehm... Je downloadt zeg maar een heleboel rar-bestanden.

[00:10:33.19] Interviewer: Ja.

[00:10:33.26] Respondent: En die moet je dan uitpakken en daar komt dan een bestand uit, dus dat zijn een film of een serie. Maar 

met behulp van ehmm... par-bestanden kan je het zeg maar weer checken en eventuele incomplete bestanden kan je dan weer 

repareren.

[00:10:48.12] Respondent: Nou, dan worden dus bijvoorbeeld tien procent reparatiebestanden meegeleverd, die kan je dan 

downloaden, maar soms is dat te weinig en dan kan je die film gewoon niet uitpakken of serie of wat dan ook wat je downloadt...

[00:11:00.08] Interviewer: Daarom kan je gewoon beter met torrents werken.

[00:11:01.14] Respondent: Juist! En ik doe via een proxyserver, benader ik gewoon de Piratebay en kan ik gewoon downloaden. 

[00:11:07.11] Interviewer: Ja.

[00:11:07.20] Respondent: En nu met die nieuwe internetverbinding van KPN gaat het net zo snel als met de nieuwsgroepen, dus. 

[00:11:11.28] Interviewer: Ja. Oké. Ehm... Dan mag je een nieuw kleurtje pakken. 

[00:11:22.12] Respondent: Paars.

[00:11:22.20] Interviewer: En dan gaan we nu kijken per activiteit wat voor infrastructuur daar onder ligt. Dus wat heb je ervoor nodig 

om het te laten werken? Eh. Bijvoorbeeld een internetverbinding nodig? Een account? Ehm... Provider, dekking? Zulk soort dingen.

[00:11:42.24] Respondent: Nou, dat is heel simpel. Op mijn werk heb ik wi-fi. Ons TA-netwerk. En daar zit deze jongen op. Dus dat 

is gewoon wi-fi. En dat is hetzelfde als voor deze jongen. Nee, deze zit via een LAN-aansluiting. Dus, netwerk.

[00:12:04.07] Respondent: Maar dat gaat dan wel via het internet. Ook wi-fi. Deze soms wel vierG, af en toe werkt het niet helemaal. 

En deze zit ook gewoon thuis op het netwerk.

[00:12:36.05] Respondent: Eigenlijk missen we hier nog iets. [pakt andere stift en tekent] 

[00:12:47.24] Interviewer: NAS.

[00:12:48.06] Respondent: Ja! En dan doe ik soms eigenlijk ook wel eens muziek luisteren. Met die jongen. 

[00:13:12.14] Respondent: En die heb ik dan ook gedownload met behulp van een torrent. 

[00:13:21.09] Respondent: Heb je hem?

[00:13:22.00] Interviewer: Ja, ik heb hem.

[00:13:38.19] Interviewer: Oké. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Spotify. Heb je dan een account?

[00:13:42.14] Respondent: Ja, want anders kan je het niet gebruiken.

[00:13:44.10] Interviewer: Dus daar moet eigenlijk ook een account bij.

[00:13:45.18] Respondent: Oké. Gratis. 

[00:13:56.28] Interviewer: Facebook?

[00:13:58.07] Respondent: Ook. Ja. Eigenlijk is WhatsApp natuurlijk ook een account, hè? Das natuurlijk je mobiele nummer, dus.

[00:14:13.10] Interviewer: Ja.

[00:14:16.07] Respondent: Abonnement. A-bo-nne-ment. Oké. Same shit. 

[00:14:32.13] Interviewer: [lachen]

[00:14:39.01] Respondent: Ja, voor Youtube. Ja, dat hangt aan m’n Gmail. Maar dat is... Als je dan een beetje van die dirty filmpjes 

wil kijken, moet je een...

[00:14:51.13] Interviewer: [lachen]

[00:14:53.08] Respondent: Ja, je kan lachen wat je wilt jongen. Ehm... Moet ik hier eigenlijk ook nog bijzetten, hè? Dat ik de PirateBay 

benader via een proxy of... Dat hoeft niet denk ik.

[00:15:02.00] Interviewer: Dat mag je zelf weten. Als jij denkt dat het erbij hoort.

[00:15:04.20] Respondent: Neuh. Nee. Nee.

[00:15:11.04] Interviewer: [lachen]

[00:15:12.21] Respondent: Nee. Oké.

[00:15:14.00] Interviewer: Ja?

[00:15:14.13] Respondent: Ja, ik denk dat we er zo wel zijn ja.

[00:15:17.05] Interviewer: Oké. Nou, dan is de laatste stap... Mag je je laatste kleur kiezen.

[00:15:26.05] Respondent: Poeh! 
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[00:15:27.21] Interviewer: En voor jou is deze misschien iets makkelijker, want je hebt niet heel veel activiteiten. Maar stel je ziet al 

die oranje woorden staan, dat zijn eigenlijk je activiteiten die je met je apparaten doet. En je zou er vijf moeten uitkiezen, ehm.. Ja, 

wat eigenlijk je top vijf van activiteiten is.

[00:15:46.00] Interviewer: En stel, je hebt bijvoorbeeld twee keer YouTube. Je hebt hier Youtube en je hebt hier YouTube. Mag je 

bijvoorbeeld kiezen of je dat liever hier op doet of liever hierop. Dus ook je device zeg maar, is daar bij belangrijk

[00:16:00.22] Respondent: Ja, ik denk dat ik wel voornamelijk de iPad erbij pak, omdat dat makkelijk is. Hè? Dat ding moet je 

opstarten, de computer. En weet ik het allemaal... Ja, dat wordt wel die inderdaad.

[00:16:13.20] Interviewer: Ja, maar ook de activiteit. Het gaat om de activiteit, hè dan.

[00:16:16.25] Respondent: Ja.

[00:16:17.21] Interviewer: Dus stel. Je moet zeg maar vijf activiteiten kiezen die je echt het belangrijste vindt in jouw leven, zeg maar. 

Dus stel je zou er nu echt vijf moeten kiezen van je activiteiten die je echt niet wil missen.

[00:16:29.10] Respondent: [lachen] Kerel. Dat is knap lastig.

[00:16:32.21] Interviewer: Weet ik. 

[00:16:36.21] Respondent: Ja, social netwerken. Of met elkaar contacten dat kan je ook via je telefoon of per sms doen, dus dat is  

niet eens zo belangirjk.

[00:16:44.15] Respondent: Facebook, ja. Dat is eigenlijk uit verveling. Ja. Ik denk toch dat ik voor de gedownloade series ga kijken. 

Dat ik daarvoor ga.

[00:16:53.08] Interviewer: Je mag er vijf, hè?

[00:16:53.20] Respondent: Ja oké. Dan zet ik op één... Mag ik een eh, volg... Top vijf had je het over, hè?

[00:16:58.05] Interviewer: Nee, je mag ook gewoon vijf aanstippen of je mag ook een top vijf maken als je wilt, maar je mag ook 

gewoon vijf onderstrepen zeg maar... Het hoeft niet per sé een rangorde te zijn.

[00:17:07.26] Respondent: Nee, oké. Maar dat is een beetje lastig, want ik heb er niet zo heel veel.

[00:17:10.22] Interviewer: Nee, precies. Daarom zei ik al dat die voor jou misschien wel iets makkelijker is. 

[00:17:13.21] Respondent: Ja. Want ik heb er een, twee, drie... Nou, kerel. Ik vind deze toch wel heel erg belangrijk. [lachen]

[00:17:25.03] Interviewer: Waarom?

[00:17:26.19] Respondent: Nou, ik kan op mijn werk kan ik bijvoorbeeld geen muziek lusiteren. Althans op mijn telefoon heb ik 

muziek staan, maar ja.. Je moet dat ding aan de computer hangen en dan moet je je muziek ernaar toe kopiëren enzo en dat iTunes 

dat werkt niet altijd even snel en makkelijk. 

[00:17:42.27] Respondent: En ja. Je logt in met je Spotify-account en je kan gewoon lekker muziek luisteren wanneer je wilt. Dus ja, 

dit geniet wel echt de nummer één bij mij.

[00:17:50.24] Interviewer: Oké.

[00:17:51.07] Respondent: Ja. En, muziek luisteren via de NAS vind ik ook wel heel belangrijk. 

[00:17:57.10] Interviewer: Waarom vind je die belangrijk?

[00:18:02.23] Respondent: Ja, muziek is toch voor mij wel een beetje mijn ding denk ik. Ja, ik vind muziek gewoon heel erg belangrijk. 

Ik vind het heel erg lekker om er naar te luisteren. Het geeft soms ook gewoon een beetje de rust om je heen. 

[00:18:13.13] Respondent: Ja. En ja, ik heb natuurlijk een gratis Spotify account. Dus ja, de kwaliteit is nou niet heel erg denderend. 

En je hebt heel vaak die reclames, dus ik vind het ook echt wel gewoon beter als je dus je gedownloade muziek die je op je 

netwerkschijf heb staan, dat ik die gewoon lekker kan streamen via m’n iPad.

[00:18:32.08] Interviewer: Ja.

[00:18:33.16] Respondent: Dus die twee dingen. Ik denk dat het daarbij blijft. Series kijken, ja... Ik zet er getalletjes bij, ja? Zullen we 

er een top drie van maken?

[00:18:44.24] Interviewer: Is goed. Waarom kies je die als derde?

[00:18:51.03] Respondent: Nou, als ik ‘s avonds thuis ben, dan wil ik af en toe ook wel een beetje rust hebben. En in plaats van 

muziek luisteren vind ik het ook leuk om een keertje een serie te kijken.

[00:18:59.04] Respondent: Hè, dus als ik van vrienden, dan hoor ik bijvoorbeeld: “Ja, je moet effe dat kijken!” Breaking Bad 

bijvoorbeeld. Een maat van mij spoilde me de hele tijd: “Ja, je moet effe naar kijken!” 

[00:19:05.07] Respondent: Nou, ik ben op een gegeven moment begonnen en kon niet meer stoppen. Dus. Ja. En ik vind het ook 

gewoon leuk om films te kijken. Voornamelijk thrillers en actiefilms.

[00:19:13.16] Respondent: Daar doe je me altijd wel een pleziertje mee, dus.

[00:19:14.12] Interviewer: Oké. Daar gaan we straks meer over praten.

[00:19:18.02] Respondent: Prima.

[00:19:20.03] Interviewer: Nou, dat is stap één. Goed gedaan!

[00:19:21.05] Respondent: Dankjewel.

[00:19:21.25] Interviewer: Je bent geslaagd.

[00:19:23.28] Respondent: [lachen]

[00:19:25.12] Interviewer: Dan gaan we meteen door met de tweede. Dan gaan we dit bakje erbij pakken. Nice.

[00:19:39.21] Interviewer: Als je deze even allemaal uitstalt voor je... [affiniteitafbeeldingen neerleggen op tafel]

[00:19:56.25] Interviewer: We gaan geen memory doen.

[00:19:57.26] Respondent: [lachen] Gelukkig!

[00:20:09.13] Respondent: Ik zie hier ook al een leuke: bios.

[00:20:16.21] Respondent: Weet je wat stom is? Als je bijvoorbeeld een film wil bekijken.

[00:20:20.24] Interviewer: Nou?

[00:20:21.05] Respondent: Je hebt bijvoorbeeld een film, die in Amerika al uit is... In de States. En dan duurt het vervolgens nog een 

half jaar voordat die hier pas in de bios komt. Terwijl je hem al gewoon kan downloaden.

[00:20:29.22] Interviewer: Ja. Beetje raar.

[00:20:40.28] Respondent: Mooie. [onverstaanbaar]

[00:20:43.05] Interviewer: Nou, dit zijn ze. Denk ik. Ja.

[00:20:47.06] Respondent: Oké.

[00:20:49.16] Interviewer: Mijn eerste vraag is: Ehm... Dit [wijst naar kaartjes] is nog even gewoon niet nodig. Als ik het heb over 

ontspanning. Ehm. Plan jij ontspanning echt in?

[00:21:03.29] Respondent: Neuh. Echt totaal niet, nee.

[00:21:16.05] Interviewer: Waarom niet?

[00:21:20.02] Respondent: [lachen] Ehm. Ja, onstpanning is natuurlijk een heel groot begrip, hè? Kijk, sporten kan natuurlijk ook een 

vorm van ontspanning zijn. Dus.

[00:21:33.27] Respondent: Dat heeft er wel een lange tijd ingezeten, dat ik wel met regelmaat op vaste dagen ging squashen. Dus 

dat is zeker wel ontspanning.

[00:21:41.23] Interviewer: Ja.

[00:21:43.05] Respondent: En bankhangen, ja. Een lekker filmpje kijken. Gebeurt ook wel met regelmaat, maar dat is niet echt heel 

vast. Ja, dat is een beetje vaag. Daar heb je niet zo veel aan, hè? Nee.

[00:21:59.10] Interviewer: Nee, oké. Nee, daar heb ik wel wat aan.

[00:21:59.15] Respondent: [lachen] Ja.

[00:22:14.16] Interviewer: Vind je ontspanning belangrijk?

[00:22:21.29] Respondent: Ja. Ik denk dat dat je wel wat ouder maakt, ontspanning. 

[00:22:28.23] Interviewer: Je wordt ouder daardoor bedoel je?

[00:22:30.23] Respondent: Ja. Als ik op z’n tijd.. Om even lekker te relaxen en je even af te sluiten van de problemen of uitdagingen 

die om je heen gebeuren.

[00:22:47.19] Interviewer: Oké.

[00:22:49.22] Respondent: En als ik hier al deze foto’s voor me zie, heeft het allemaal met ontspanning te maken, behalve die dan.

[00:22:51.29] Interviewer: Voor jou niet?

[00:22:54.04] Respondent: Voor mij niet nee.

[00:22:56.16] Interviewer: Ja, dus dat is eigenlijk de volgende oefening. Als je kijkt naar optimale ontspanning en je zou vijf kaartjes 
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mogen kiezen. Wat zou voor jou dan.. Ja, ultieme relax, ontspanning... Welke afbeeldingen geven dat het beste weer?

[00:23:18.01] Respondent: Ik mag er vijf uitkiezen?

[00:23:18.12] Interviewer: Je mag er vijf uitkiezen.

[00:23:20.11] Respondent: Nou, dat is heel simpel. Dan begin ik één met fotograferen. En natuurlijk uiteraard autorijden. 

[00:23:28.09] Respondent: Ehm... Ja, dit ziet er wel erg ontspannen uit, maar dat doe ik dus gewoon echt niet vanuit mezelf, dus 

dat is heel erg lastig.

[00:23:37.08] Interviewer: Waarom niet?

[00:23:37.16] Respondent: [lachen] Ik denk dat ik daar een beetje te onrustig voor ben. Ik kan niet zomaar even lekker op de bank 

gaan zitten en zomaar iets.. Nee, in slaap vallen. Dat is echt niks voor mij.

[00:23:47.28] Respondent: Ik zou liever dan dit doen. Maar dit is dan... Heeft ze een tablet in haar handen of niet?

[00:23:51.27] Interviewer: Dat is een boek.

[00:23:52.24] Respondent: Hm. Lastig. Hm... Ja, jaaa! Dat komt meer in mijn straatje. Ik kan ‘s avonds ook wel lekker op de computer 

zitten, ja. Achter de computer zitten. Die hoort er ook bij.

[00:24:08.16] [Moeder van respondent stapt binnen. Kort gesprek.]

[00:24:36.00] Respondent: Ik zoek een wandeling maken. Een boswandeling maken... Nou, laten we die er ook maar bij doen, hè. 

Ja, dat is ook wel ontspanning.

[00:24:54.29] Respondent: Ja.

[00:24:56.01] Interviewer: Je hebt de keuze gemaakt? 

[00:24:57.03] Respondent: Ja. Duidelijk.

[00:24:59.21] Interviewer: En waarom koos je op het laaste moment toch nog voor die in plaats van een boswandeling maken met 

de hond?

[00:25:05.11] Respondent: Nou, omdat ik dit wel doe. Maar ik ga niet relatief gezien dan een hele lange wandeling maken. Ik denk 

dat dit wel meer in mijn straatje past, dat ik lekker op de bank zit en lekker een filmpje aanknal. Dat is zeker wel... Dan zet je je 

gedachten ook op iets anders. 

[00:25:21.09] Respondent: Dat kan met wandelen uiteraard ook, maar... Met een film kijken, zit je ook... Dan verplaats je je gedachten 

effe helemaal in iets anders, omdat je dan helemaal mee gaat in de film.

[00:25:31.18] Interviewer: Oké. En meegaan in een film? Kan je dat beter uitleggen?

[00:25:40.16] Respondent: Dat is wel een beetje een lastige vraag. 

[00:25:42.10] Interviewer: Heb je daar echt behoefte aan dat je meegaat in een film?

[00:25:45.27] Respondent: Nee, dat gebeurt automatisch. Stel nou voor: je kijkt een spannende thriller, waarbij een of andere 

kinderlokker opgepakt wordt of weet ik veel wat.. Of een of andere kannibaal loopt rond en die loopt dan mensen helemaal af te 

slachten, ja.. Dan ga je gewoon mee in de film. Ja...

[00:26:04.16] Interviewer: Is dat bij elke film zo?

[00:26:04.24] Respondent: Neuh. Zeker niet.

[00:26:08.23] Interviewer: Bij welke films is dat... Hoe merk je dat het wel gebeurt en wanneer niet?

[00:26:19.11] Respondent: Stel nou voor dat Mariska, mijn vriendin, bijvoorbeeld een of andere saaie damesfilm opzet, ja.. Dan moet 

ik er wel om lachen en dan ga ik er wel redelijk in mee, maar ja... Het is niet zo spannend als bijvoorbeeld een thriller met Robert 

DeNiro of weet ik veel wat.

[00:26:38.05] Respondent: En hoe dat komt... Ja... Misschien heeft dat toch met spanning te maken. Dat de spanning in de film toch 

je meesleurt in het verhaal en dat het dan toch in zekere zin  een spanning en ontspanning levert bij iemand.

[00:27:07.11] Interviewer: Oké. En is het echt jezelf in een flim verliezen, is dat de ontspanning voor jou? Of kan je ook ontspannen 

door gewoon iets anders te kijken?

[00:27:19.14] Respondent: Ja, dat kan ook wel, ja.

[00:27:21.11] Interviewer: Zoals?

[00:27:22.03] Respondent: Zoals bijvoorbeeld iets op eh... Ja, Discovery Channel bijvoorbeeld. Hè? Ik ben lekker aan het zappen en 

dan ineens komt er opeens zo’n zender van TellSell voorbij en dan is dat dan ook effetjes van hmm....

[00:27:32.03] Respondent: Dan wil je eigenlijk doorzappen, maar toch boeit het je om even te kijken wat er nou gebeurt weet je. 

Hoeveel zo’n ding nou kost, maar goed. Ehm... Ja, dan kom ik op een gegeven moment uit op Discovery Channel en dan is er iets 

spannends, iets leuks aan de hand, How-it’s-made of weet ik veel wat.

[00:27:50.01] Respondent: Nou, dan ben je toch altijd wel even interessant of er iets van mijn vakgerelateerde dingen de hele tijd 

voorbij komen op de buis, nou dan boeit me dat wel hoe dingen nou gemaakt worden bijvoorbeeld.

[00:27:57.27] Respondent: Topgear. Vind ik ook wel erg leuk. Zeker is het interessant als Jeremy en die andere gast iets leuks doen. 

Ja. Voor de rest...

[00:28:23.16] Respondent: Ja, even over die series he. Als ik bijvoorbeeld de Walking Dead aan het kijken ben en ik heb nog iets van 

twintig series verderop op de server staan en die wil ik dan gaan kijken, dan blijf ik ook nonstop kijken.

[00:28:34.00] Respondent: En dan kijk ik op m’n horloge: “Euh, het is al één uur!”, weet je wel. Ja. Redelijk verslavend.

[00:28:43.27] Interviewer: En dat heb je alleen bij series?

[00:28:45.24] Respondent: Ik kijk ook wel naar films. Niet alleen serie. Ja, een keuze van een film is altijd lastig.

[00:28:58.05] Respondent: Ik kijk altijd op Pathé Thuis. Als ik dan bijvoorbeeld op IMDB.. Dan kijk ik wat de nieuwe release-datums 

zijn, dan ga ik daar een beetje op basis van zoeken op internet of het al te downloaden is met een beetje een goede kwaliteit.

[00:29:28.22] Respondent: Nou, Pathé Thuis, zei ik al. Of MovieMate kijk ik wel eens op. Maar MovieMate is ook een beetje onhandig. 

Dat vind ik een beetje een butt-site. Daar kan je niet echt goed ontleden van wat nou een beetje een goede film is.

[00:29:44.02] Respondent: Op Pathé Thuis dan klik je erop en kan je gelijk de trailer kijken. Ik gebruik ook wel eens de trailersite van 

Apple. Dat zijn altijd wel vrij nieuwe films, dus dat is een beetje lastig. Ik kijk ook altijd minimaal in HD-kwaliteit. Dat ik minimaal in 

720 kijk en niet lager, want anders is het gewoon echt cocky. Ziet er gewoon niet uit.

[00:30:06.25] Respondent: Ja.

[00:30:07.15] Interviewer: Je vindt, als je kijkt, kwaliteit wel belangrijk.

[00:30:10.17] Respondent: Ik vind kwaliteit heel erg belangrijk, ja! 

[00:30:17.17] Interviewer: Oké. Bij Pathé Thuis, gebruik je dat alleen om te ontdekken of koop je ook wel eens iets?

[00:30:22.24] Respondent: Nee, ik koop helemaal niks nee. Dat is eigenlijk heel slecht. Ik koop de laatste tijd wel muziek, maar geen 

films.

[00:30:33.03] Interviewer: Waarom koop je wel muziek en niet films?

[00:30:41.11] Respondent: Moet ik dat echt zeggen? Ik heb sinds kort een platenspeler gekocht. En daar maak ik heel veel gebruik 

van. Vind ik ook echt heel tof, want je neemt zeg maar de moeite om muziek te luisteren. Hè? Je moet die plaat erop leggen, je 

moet hem schoonmaken, je moet alles aanzetten in plaats van alles kwakkeloos downloaden van internet en je luistert het.

[00:31:03.04] Respondent: Bij films is het toch iets anders dan met muziek. Maar ik ben geen audiofiel, want dat vind ik nou weer... 

Das wel een beetje...

[00:31:15.14] Interviewer: Dus je bent meer audiofiel eigenlijk, dan een...?

[00:31:16.12] Respondent: Nee, ik ben geen audiofiel! Een audiofiel kijkt naar z’n goudgeverfde tulpstekkertjes enzo. Das voor mij 

helemaal niet van toepassing.

[00:31:23.06] Interviewer: Maar je bent meer muziekliefhebber dan een filmliefhebber?

[00:31:30.13] Respondent: Beide. Maar als ik m’n klemtoon eigenlijk effe moet leggen op, nu zo, op een van die twee onderdelen 

is het wel echt muziek, ja. Ja.

[00:31:41.04] Interviewer: Oké. Even terug naar de afbeeldingen. Ja, dit plaatje spreekt wel een beetje voor zich.

[00:31:47.01] Respondent: Ja. Zeker. Die staat echt wel op één, ja.

[00:31:52.20] Interviewer: En hoe kan muziek jou dan bijvoorbeeld ontspannen?

[00:31:56.03] Respondent: [lachen] Nou, beetje lastige vraag, Jasper. Hoe kan muziek iemand ontspannen? Hoe kan muziek je 

ontspannen, ja...?

[00:32:17.11] Interviewer: Is het bijvoorbeeld zo dat jij eh... denkt van: oké, nu wil ik even ontspannen. Dat je dan denkt van: oké, 

laat ik even een muziekje op zetten.

[00:32:24.17] Respondent: Ja.

[00:32:24.27] Interviewer: Of is het gewoon van: je zet muziek op en je merkt dat je ontspant.
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[00:32:30.00] Respondent: Nee, ik zet wel bewust een muziekje op als ik wil ontspannen. Kijk, en... Afhankelijk van het genre geeft 

het je natuurlijk ook een drive om te werken. Er wordt bij mij heel veel geouwehoerd op de afdeling. Is echt heel irritant, dus ik heb 

noise-cancelling oordopjes ooit een keer in Singapore gekocht toen ik op vakantie was.

[00:32:50.07] Respondent: En die gebruik ik ook intensief.

[00:32:55.15] Interviewer: Dus eigenlijk is het om... Om even afleiding weg te werken.

[00:32:59.11] Respondent: Ja. Ook. 

[00:33:09.07] Interviewer: Maar eigenlijk... Je luistert muziek tijdens het werken?

[00:33:12.03] Respondent: Ja.

[00:33:12.10] Interviewer: Ontspan je dan ook?

[00:33:14.12] Respondent: Nou, ontspannen tijdens het werken is nou niet goed, nee. Dat is eigenlijk puur voor... om meer 

gefocust te zijn op het werk. Ehm... Ik luister ook wel eens muziek buiten m’n werktijd of buiten het werken om. Dat is dan wel voor 

ontspanning.

[00:33:32.26] Respondent: Hè. Dus ik ga bijvoorbeeld m’n honden uitlaten, dat is dan niet voor lange duur, maar dan zet ik m’n 

oordopjes in m’n oren en dan zet ik gewoon even wat muziek op.

[00:33:48.12] Interviewer: En brengt het je dan ook echt een soort rust? Of is het gewoon eh.. Je vindt het gewoon leuk?

[00:33:56.13] Respondent: Ik vind het gewoon leuk. En afhankelijk van het genre zal het me ook ontspanning geven. Kijk, ik luister 

ook wel eens naar klassieke muziek, dus dat is ook wel lekker.

[00:34:01.08] Respondent: En dat geeft je dan zeker wel een beetje... een eh.. een rust en ontspanning in je.

[00:34:12.19] Interviewer: Oké.

[00:34:13.03] Respondent: Ja.

[00:34:13.09] Interviewer: Autorijden.

[00:34:14.21] Respondent: Ja, jongen. Ja. 

[00:34:19.17] Interviewer: Nog specifiek eh... Snelheid?

[00:34:17.12] Respondent: [Lachen] 

[00:34:24.07] Interviewer: Of ehh... Plekken?

[00:34:28.17] Interviewer: In je eentje of met anderen?

[00:34:29.02] Respondent: In m’n eentje. Dat zeker.

[00:34:34.10] Interviewer: Waarom?

[00:34:38.11] Respondent: Nou, ik moet elke dag naar m’n werk rijden. In Barendrecht. Dus dat is elke dag lekker 20-25 kilometer 

rijden. In totaal 50.

[00:34:47.25] Respondent: Ja, dan hang ik mijn mobiel aan een jackplug en aan de aux-ingang en dan ga ik gewoon lekker knallen, 

jonguh!

[00:34:56.05] Interviewer: [gniffelen]

[00:34:56.22] Respondent: Dus. En als ik naar Gent toe ga, m’n vriendin woont daar. Dat is anderhalf uur rijden. Nou ja, anderhalf uur. 

Ja, op vrijdagmiddag is dat wel leuk met radio Veronica, maar ik vind het ook wel leuk om af en toe mijn eigen muziek te luisteren.

[00:35:10.13] Respondent: En ja, autorijden is ook wel een beetje m’n ding. Ik vind dat lekker. Ik heb m’n oude rammelbakkie niet 

meer, dus. 

[00:35:26.25] Interviewer: Oké.

[00:35:27.16] Respondent: Ik rijd nog wel steeds Volvo, joepie!

[00:35:29.23] Interviewer: Ja?

[00:35:30.06] Respondent: Ja. 

[00:35:31.09] Interviewer: Netjes.

[00:35:32.26] Respondent: Ja, maar goed. Ja. 

[00:35:35.21] Interviewer: Oké. Fotografie?

[00:35:40.25] Respondent: Ja.

[00:35:41.21] Interviewer: Waarom heb je die gekozen?

[00:35:43.08] Respondent: Ehm... Ik heb een spiegelreflexcamera. En die heb ik eigenlijk gekregen van iemand. Die heb ik geruild 

met een beamer ooit een keertje. Echt supergrappig. Doet er niet toe.

[00:35:58.25] Respondent: Ja, ik had ooit eens een keer een beamer gekregen van iemand, maar daar deed ik niets mee. Dus toen 

heb ik dat ding op Marktplaats gezet en halverwege de dag werd ik gebeld door iemand van: “Joh, wil je met me ruilen met een 

Nikon D3000?” “Nou, dat is goed, hoor!”

[00:36:09.13] Respondent: En ja, ik heb ooit eens een keer een andere lens gekocht, een 1805, dan heb je een wat meer all-round 

lens. Ja, dat ding gaat altijd mee op vakantie en ik vind dat gewoon echt supertof om daar foto’s mee te maken.

[00:36:21.07] Respondent: En m’n vriendin heeft dan een kleine compact-camera, een onderwaterding, die heeft ze ooit een keer 

gekregen voor haar verjaardag. En ja, dan zie je wel wat voor leuke filters je aan kan brengen en weet ik het allemaal, maar ja.. De 

kwaliteit is ook niet zo bijzonder als je dat vergelijkt met een spiegelreflexcamera.

[00:36:40.07] Interviewer: Ja.

[00:36:41.07] Respondent: Dus, ja. Dat vind ik gewoon heel erg leuk om te doen als ik op vakantie ben. Lekker foto’s maken.

[00:36:45.12] Interviewer: Maar alleen op vakantie of..?

[00:36:48.06] Respondent: Soms doe ik het ook wel eens als ik bijvoorbeeld naar m’n vriendin toe ga en we gaan een keertje een 

wandeling maken in het bos dan gaat de camera ook mee. Ja, Gent die staat ook meerdere malen al op de rol, dus ja.. Dat is niet 

meer zo heel bijzonder om dat op de foto te zetten.

[00:37:05.14] Interviewer: Maar wat maakt het foto maken dan zo leuk? Is het echt het maken van mooie plaatjes of is het toch ook 

het foto’s delen met vrienden of met vriendin of met familie?

[00:37:16.04] Respondent: Het.. Zeker het delen. Kijk, ik ben op vakantie geweest naar Australië. Nou, ik vond het ontzettend leuk 

om te laten zien hoe het er daar nu uitziet en ook m’n foto’s die ik daar heb gemaakt. Dus ja, dat speelt zeker een rol. Ik vind het 

ook leuk om een beetje te stoeien met het ding.

[00:37:30.28] Respondent: Ik heb ook een polarisatiefilter gekocht op [onverstaanbaar], kostte tien euro. Dat ding werkt super joh. 

Ik vind het gewoon leuk om daar een beetje mee te kutten.

[00:37:40.07] Respondent: Dat je een foto van de zee maakt en je draait die filter een kwart of een beetje rond en dan heb je opeens 

geen schitterende zee meer. Dat soort dingen.

[00:37:53.18] Interviewer: Oké. En als laatste...

[00:37:57.05] Respondent: Computeren!

[00:37:57.11] Interviewer: Computeren.

[00:37:58.17] Respondent: Ja.

[00:37:59.23] Interviewer: En wat doe je dan?

[00:38:00.27] Respondent: Internetten! Ja, gamen man. Dat doe ik ook nog wel eens. Maar dat is echt maar voor vijf minuten, dan 

ben ik het al beu.

[00:38:09.24] Interviewer: Hoe komt dat?

[00:38:10.20] Respondent: Ik weet het niet. Het is dat ik het gewoon saai vind. Het is niet meer boeiend. Weet je, mijn computer is 

wel toe aan vervanging. Dus ik kan alleen Hitman Absolution spelen en World of Warcraft, wat ik niet meer speel, maar goed.. Dat 

speelde ik vroeger. Dat vond ik altijd wel interessant. Lijkt een beetje op the Lord of the Rings.

[00:38:32.11] Interviewer: Ik ken het, ja.

[00:38:33.23] Respondent: Dus ja. Ook downloaden, dat doe ik er ook mee. Ik kan het wel op m’n iPad doen, maar dan moet ik een... 

via annonymous.org de PirateBay openen, dan moet ik die link kopiëren, dan moet ik via een webclient m’n NAS benaderen en dan 

moet ik dat gaan plakken en doen en... No, way! Dan pak ik liever de computer effetjes. Ja.

[00:38:54.02] Interviewer: Want dat gaat een stuk sneller?

[00:38:55.02] Respondent: Ja. En eh... Ja. Dat ben ik eigenlijk wel vergeten te tekenen. Maar nu we het daarover hebben.. Zie je, dat 

was dus niet zo heel erg belangrijk blijkbaar... Toch wel.

[00:39:10.25] Interviewer: [lachen]

[00:39:11.24] Respondent: Kijk, hier zitten er ook speakers in en oordopjes, maar dat is natuurlijk niet zo heel erg bijzonder als wat 

ik op mijn kamer heb staan. Er staan gewoon twee speakers op mijn kamer, waar een veel beter geluid uit komt als ik dan muziek 
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wil luisteren.

[00:39:23.06] Interviewer: Oké, en staan die ook... ?

[00:39:24.23] Respondent: En die staan dan aan mijn computer gekoppeld. 

[00:39:28.02] Interviewer: En niet aan je TV?

[00:39:29.03] Respondent: Niet aan m’n TV. 

[00:39:30.14] Interviewer: Waarom niet aan je tvTV

[00:39:31.20] Respondent: Omdat de TV beneden staat.

[00:39:33.08] Interviewer: Een goeie reden!

[00:39:35.02] Respondent: [lachen] 

[00:39:41.13] Interviewer: Oké.

[00:39:43.03] Respondent: Ja.

[00:39:44.24] Interviewer: Ehhhh... Gebruik je je, dat kan ik natuurlijk gewoon in het boekje opzoeken... 

[00:39:55.00] Respondent: Heb je het een beetje kunnen lezen?

[00:39:56.11] Interviewer: Ja, ja.

[00:39:56.26] Respondent: Gelukkig. Nee, ik heb een beetje een slecht handschrift.

[00:39:59.19] Interviewer: Ik zie wel dat je, als je af en toe ook op je laptop of op je tablet ook wel eens video-content kijkt. 

[00:40:11.06] Respondent: Dat heb ik niet bijgehouden daarin.

[00:40:13.29] Interviewer: Jaha.

[00:40:13.13] Respondent: Jawel?

[00:40:15.20] Interviewer: Af en toe staat er wel een eh.. Een tablet staat erin.

[00:40:18.22] Respondent: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja, de computer niet. Ja, misschien wel. We hebben...

[00:40:26.07] Interviewer: Een laptopje staat erin.

[00:40:26.24] Respondent: Ja. Dat klopt. Ik heb met Mariska, heb ik eh... Kijk, Mariska heeft geen televisie op d’r kamer. En je kan 

natuurlijk wel telenet nemen in België, maar dan heb je alleen Ketnet en Canvas en....

[00:40:39.10] Interviewer: [lachen]

[00:40:39.18] Respondent: Ja, ik heb geen Vlaamse televisiegids, dus dat wordt een beetje lastig. Dus dan kijken we via uitzending 

gemist, kijken we bijvoorbeeld naar... [onverstaanbaar] of Flikken Maastricht of De Wereld Draait Door of wat dan ook, dus. Ja. Dan 

maken we gebruik van laptop om video-content te bekijken.

[00:40:58.00] Interviewer: Dus eigenlijk meer als: bij gebrek aan beters.

[00:41:00.08] Respondent: [gniffelen] Juist, ja. [lachen]

[00:41:03.27] Interviewer: Ehm.. Komt Mariska officieel wel gewoon uit Nederland?

[00:41:07.11] Respondent: Ja, ja. Wat denk jij dan? 

[00:41:10.20] Interviewer: Eh, Vlaams.

[00:41:12.05] Respondent: Ja, no way, jongen. 

[00:41:15.03] Interviewer: Dat heb ik al een keer gevraagd, trouwens! Die studeert gewoon in Gent.

[00:41:17.22] Respondent: Nou, ze werkt in Gent.

[00:41:17.20] Interviewer: Oh, ze werkt.

[00:41:19.02] Respondent: Ja, ik zeg ook studeren, maar dat doet ze niet, dus..

[00:41:21.25] Interviewer: Aha, oke! Ehm, nou ja, dit is helemaal duidelijk. Ehm... Dan gaan we door naar stap drie en dat is even 

over het boekje.

[00:41:32.03] Respondent: Oké.

[00:41:34.02] Interviewer: En wat losse vraagjes, gewoon.

[00:41:35.21] Respondent: Prima.

[00:41:36.13] Interviewer: Ehm.. Nou, daar hebben we het al een beetje over gehad als je bijvoorbeeld kijkt naar je tablet en naar je 

mobiel... Als jij daar films op kijkt. Of op je laptop, want die kan je ook meenemen.

[00:41:48.17] Respondent: Ja, dat is Maris d’r laptop. 

[00:41:50.04] Interviewer: Zeg maar dat is een verschil, want de televisie staat altijd stil. En een tablet of mobiel die kan je natuurlijk 

meenemen. Ehm... Wat vind je nog meer handig aan video kijken op tablet of mobiel?

[00:42:03.19] Respondent: Ehm. Als je nu een laptop vergelijkt met een tablet of een... Nou, ja een telefoon wil ik eigenlijk niet eens 

mee... Die wil ik er eigenlijk een beetje buiten laten, omdat het scherm gewoon echt absurd klein is om daar iets op te kijken. Het 

kan wel, maar ja... Dat is leuk voor als je in de metro zit of in de bus zit ofzo.

[00:42:19.17] Respondent: Dat doe ik nu eigenlijk niet meer. Ehm.. Een tablet is heel snel. Hè? Die klap je open of je klept de cover 

eraf en je kan gewoon gelijk iets doen. Een laptop moet je uit de hoes halen, openklappen, opstarten en ondertussen kan je even 

gaan pissen of wat dan ook en dan issie pas opgestart. Dus dat duurt gewoon heel erg lang.

[00:42:40.01] Respondent: Ehm... Ik denk dat het ook iets makkelijker is om de tablet te pakken. Het is gewoon een handigheid, ja!? 

[00:42:55.27] Interviewer: En als je dat dan bijvoorbeeld vergelijkt met televisie? Met de TV?

[00:42:59.21] Respondent: Ja, een televisie is veel comfortabeler om naar te kijken. Lekker groot scherm en ja, we hebben nu dan 

die netwerkschijf thuis. Vroeger deed ik het dan op een USB-stickje zetten met een of andere player die ik eraan had gehangen, dat 

is ook leuk, maar... Gemakt dient de mens, hè? Dus.

[00:43:23.20] Interviewer: Oké. Het viel op dat in het boekje... Uit de boekjes... Dat er heel veel series en films op, ja, echt op het 

grote scherm worden gekeken. Waaorm is dat denk je? Waarom kijk je bijvoorbeeld een film op TV en niet op eh... op je computer 

of tablet?

[00:43:52.08] Respondent: Zou het denk ik de beleving zijn, denk ik. Ja. Je zit op een groot scherm te kijken. Het is comfortabeler 

sowieso. Maar dat had ik net al gezegd.

[00:44:00.15] Interviewer: Ja, waar komt dat comfortabele dan vandaan?

[00:44:03.09] Respondent: Omdat het een groot scherm is. Je kan lekker op de bank zitten. Maar ja, je kan net zo goed ook de tablet 

pakken. Ja, ik weet het eigenlijk niet, joh! Nou, kijk mijn ouders vinden het ook interessant om ergens naar te kijken. Bijvoorbeeld 

ook the Walking Dead of Breaking Bad, Dexter en weet ik het allemaal. Niet dat ik dat nu... Dat hebben we allemaal al een keertje 

gekeken. The Walking Dead dan niet, daar zijn we dan mee bezig.

[00:44:21.16] Interviewer: Hmhm.

[00:44:22.20] Respondent: Ja. Ik zou het in m’n eentje kunnen kijken op de tablet, maar mijn ouders kunnen... Het is lastig om met 

z’n drieeën naar een klein schermpje te kijken, dus. Daarvoor dient de televisie om met meerdere mensen tegelijk ergens naar te 

kijken.

[00:44:39.06] Respondent: Dus ja. Dat is denk ik wel een goede reden.

[00:44:46.16] Interviewer: Oké! Het viel ook op dat eigenlijk als je TV kijkt, ehmm... Dat je vaak niet puur TV kijkt, maar dat je vaak 

ook andere dingen erbij doet.

[00:45:01.04] Respondent: Ja.

[00:45:02.11] Interviewer: Hoe komt dat?

[00:45:05.01] Respondent: Haha. Pff... Als je bijvoorbeeld een film kijkt. Dan zitten er scenes in die niet boeiend zijn, dan pak je een 

tablet erbij en dan kijk even op Facebook of er iets boeiends te doen is. Of ik kijk even op Nu.nl of er iets spannends is gebeurd 

op onze aardkloot.

[00:45:36.09] Respondent: Ja, de Walking Dead is ook wel vrij voorspelbaar wat er gaat gebeuren, soms ook niet. Meestal wel. Dus 

ja, dan ben ik al gauw geneigd om even wat andere dingen te doen. Omdat het dan gewoon net even niet boeiend is. 

[00:45:58.06] Interviewer: Waarom ben je dan eigenlijk geneigd om iets anders te doen? Je bent toch eigenlijk gewoon bezig met 

TV-kijken?

[00:46:02.19] Respondent: Ja, klopt. Ja op dat moment interesseert het me even niet. Dan zijn er betere dingen om even te doen, 

totdat er iets spannends gebeurd. Ja, dat is... Ja. Ehm. 

[00:46:23.08] Interviewer: Je wilt dan ook niet stoppen met kijken? Want je verwacht wel weer dat er iets interessants...

[00:46:26.21] Respondent: Juist! Ja, ja. Dat zeg je goed. En ja, je zit toch met meerdere mensen te kijken. Soms ben ik ook verplicht 

om eventjes mee te kijken naar waar mijn ouders naar zitten te kijken. Ik weet ff niet naar wat op dit moment, maar goed dat doet 

er niet toe.
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[00:46:44.03] Respondent: Totdat er bijvoorbeeld iets op de buis komt waar we met z’n allen naar willen kijken, terwijl ik dat ook op 

m’n tablet kan bekijken, maar toch wil je dat op het grotere scherm zien en dan moet je toch even wachten en dan pak ik de tablet 

er even bij en dan kijk ik effetjes.... Ja.

[00:46:58.03] Interviewer: En als het dan uiteindelijk begint waar je naar wil kijken, dan..

[00:46:59.15] Respondent: Dan klap ik hem dicht. Ja, dan leg ik hem weg.

[00:47:04.01] Interviewer: Want?

[00:47:08.27] Respondent: Omdat de film dan begint?

[00:47:10.10] Interviewer: En dan wil je wel volledig...

[00:47:14.03] Respondent: D’rin. D’rin zitten, ja. Ja en als het dan niet interesseert, dan pak ik hem weer of dan ga ik naar boven of 

achter de computer zitten.

[00:47:23.29] Interviewer: Oké.

[00:47:24.09] Respondent: Ja.

[00:47:30.05] Interviewer: Ehm... Als we kijken naar jou, eh.. Je hebt natuurlijk niet heel veel gekeken deze week.

[00:47:41.21] Respondent: Klopt. Klopt. Normaal kijk ik wel wat meer televisie. Andere dingen, maar het is een beetje erbij in 

geschoten, omdat het heel erg druk is op mijn werk op dit moment.

[00:47:52.10] Respondent: En ik ook nog moet leren voor mijn tentamen, helaas.

[00:47:56.21] Interviewer: Oh, oh. [onverstaanbaar] Maar goed, als we kijken naar, zelfs in jouw kleine beetje, valt het op dat je nog 

best wel veel live TV kijkt, dus lineair TV.

[00:48:08.05] Respondent: Ja, ja.

[00:48:10.04] Interviewer: Terwijl ik wel jullie allemaal heb uitgezocht als respondent op niet-lineair kijken. Ik merk wel op.. Bijna 

iedereen heeft dat hoor. Niet dat je denkt: “Oh, ik hoor er eigenlijk niet bij!”

[00:48:19.20] Respondent: [lachen] Nee, want ik kijk ook gedwonloade content, dus.

[00:48:24.01] Interviewer: Nee, precies. Je doet het wel. Maar je kijkt ook nog heel veel live TV.

[00:48:26.03] Respondent: Ja.

[00:48:26.08] Interviewer: Kan je uitleggen waarom dat zo is?

[00:48:27.22] Respondent: Ehm, nou op het moment dat we klaar zijn met eten begint het half 8 journaal of het 8 uur journaal. Ja, 

dan kan je dat ook terugkijken op je tablet, maar als de televisie net aan staat en het begint dan, dan ga je gewoon even op de 

bank zitten en kijk je ernaar, dus. Ja.

[00:48:46.23] Respondent: Het is er gewoon op dat moment, dus waarom zou je het dan terugkijken? 

[00:48:56.19] Interviewer: Oké en je zet nooit de TV er echt voor aan? Het is niet zo dat je... “Oké, nu begint het 8 uur journaal. Ik 

ga nu de TV aanzetten.”

[00:49:05.26] Respondent: Ja, dat doe ik wel! 

[00:49:06.22] Interviewer: Dat doe je wel?

[00:49:07.00] Respondent: Ja, dat doe ik wel, ja. Ja. Maar ik kijk bijvoorbeeld voor films, dan eh.. Kijk ik op NU.nl, op de TV-gids. Dan 

kijk ik wat voor film er op de televisie komt en dan denk ik van: “Hé, dat is eigenlijk wel een goede film.” Dan download ik hem zelf 

en dan kijk ik hem zelf in hogere kwaliteit en dan heb je ook niet die achterlijke reclames.

[00:49:34.10] Respondent: Dan zit je er net in en dan krijg je weer een reclameblok van vijf minuten, wat heel erg vervelend is. Ja, 

bij BNN heb je dat dan niet, maar...

[00:49:48.07] Interviewer: En doe je dan bijvoorbeeld kijken naar: “Wat is er vanavond op TV?” en download je het ook gelijk en dan 

ga je het ook die avond kijken? Of is het gewoon van...

[00:49:55.14] Respondent: Ik probeer het wel gelijk die avond te kijken, ja. Ja. Maar soms dan vergeet ik het en dan kijk ik de 

volgende dag: “Hé! Ik heb nog wat gedownload!” En dan kijk ik het dan. Want dan is er bijvoorbeeld de volgende dag niks op de 

buis en dan kijk ik dat.

[00:50:06.17] Interviewer: Eigenlijk kijk je het dus gewoon een soort van half-live.

[00:50:09.23] Respondent: Ja, ja. Zo zou je het wel kunnen omschrijven, ja. 

[00:50:15.14] Interviewer: Opvallend. [lachen]

[00:50:16.25] Respondent: [lachen]

[00:50:18.28] Interviewer: Maar begrijpelijk. Ehm..

[00:50:21.26] Respondent: Als ze de reclames zouden kunnen inkorten, dan eh... Oh ja! Wat ik ook nog wel eens doe is dat ik 

bijvoorbeeld net klaar ben met eten en er komt een film op televisie dan zet ik hem op pauze en dan wacht ik een kwartier en dan 

ga ik vervolgens kijken en dan heb ik dus drie keer de mogelijkheid om de reclames door te spoelen.

[00:50:38.13] Interviewer: En... Wat ga je dan in die pauze doen?

[00:50:41.24] Respondent: Koffie zetten.

[00:50:43.00] Interviewer: Waarom zou je dan niet in de reclame gewoon koffie zetten?

[00:50:46.07] Respondent: Ja, dat zou ook kunnen, ja. Maar ja. Je wil natuurlijk al van tevoren met je kopje koffie op de bank kunnen 

zitten.

[00:50:51.04] Interviewer: Waarom dan?

[00:50:51.18] Respondent: Omdat je dan lekker kan blijven zitten, dan hoef je niet meer op te staan en naar je koffiezetapparaat te 

lopen! Nou, dat is een beetje een slecht argument. Nou, eigenlijk niet.

[00:51:00.23] Interviewer: Nee, hoor. 

[00:51:03.09] Respondent: [lachen] 

[00:51:06.22] Interviewer: Want blijven zitten is lekkerder ofzo, omdat je dan de film niet hoeft te onderbreken?

[00:51:13.17] Respondent: Ja. Nou meestal ontstaan de reclames net op het moment dat er iets spannends gebeurt of wat dan ook. 

Dan is het gewoon makkelijk om gewoon ff... Door te spoelen. Super. Echt heel erg handig.

[00:51:31.01] Respondent: Heb je trouwens een opneempakket?

[00:51:32.27] Interviewer: Een opneempakket?

[00:51:33.26] Respondent: Ja.

[00:51:35.17] Interviewer: Nee.

[00:51:36.00] Respondent: Dus als je UPC of KPN hebt, dan betaal je vijf euro meer en dan kan je opnemen.

[00:51:38.22] Interviewer: Nee, dat heb ik niet. Ik heb gewoon een losse... Een losse video-recorder.

[00:51:43.11] Respondent: Oké.

[00:51:43.28] Interviewer: Maar dan heb je dus geen... Kan ik dus niet TV pauzeren.

[00:51:48.01] Respondent: Dat kan je niet?

[00:51:48.17] Interviewer: Nee.

[00:51:49.01] Respondent: Oké. 

[00:51:50.29] Interviewer: Ik kan zeg maar alleen van tevoren dingen opnemen en dan terugkijken. Das niet handig. 

[00:51:56.02] Respondent: Nou, hoezo niet? Als je net op dat moment niet kan kijken!

[00:51:58.22] Interviewer: Ja, dat is wel handig. Maar sowieso is de kwaliteit heel crappy van dat ding. Dus ik wil sowieso nooit 

dingen openemen, dat vind ik gewoon lelijk. 

[00:52:06.03] Respondent: Downloaden!

[00:52:06.22] Interviewer: En ik vind het wel handig als je zit te kijken en je denkt van; “Oké, ik wil nu pauze of even terug...” Dat 

dat gewoon kan.

[00:52:16.11] Respondent: Ja.

[00:52:16.28] Interviewer: Dat kan ik dus niet.

[00:52:19.16] Respondent: Dus je moet je ouders nog een keertje overhalen om eh...

[00:52:20.06] Interviewer: Ja. Maar die willen dat zelf ook wel, maar...

[00:52:22.24] Respondent: Want jullie hebben nu Digitenne thuis?

[00:52:25.07] Interviewer: UPC.

[00:52:25.26] Respondent: UPC ook. Ooh! Oké. Ja, ja.

[00:52:28.16] Interviewer: Ja, we kijken wel gewoon digitaal, maar niet ehm... Ja, niet met een DVR erbij.

[00:52:34.01] Respondent: Oké.

[00:52:35.17] Interviewer: Maar genoeg over mij.
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[00:52:37.15] Respondent: Mjaaaa. Het gaat om mij!

[00:52:41.09] Interviewer: Waar waren we gebleven? Ja, non-lineair. Oké, duidelijk. Half-live.

[00:52:47.12] Respondent: Ja. [lachen]

[00:52:52.22] Interviewer: Ehm.. Nou, ja dat is dus... Dus je kijkt eigenlijk alleen live TV als de TV toevallig aan staat of omdat er 

bepaalde programmeringen zijn die om 8 uur beginnen?

[00:52:53.21] Respondent: Ja. Dat heb je goed.

[00:53:13.25] Interviewer: Oké. Dat is de conclusie van die vraag! Ehm. Wat zijn voor jou echt de voordelen van non-lineair kijken?

[00:53:20.22] Respondent: Je kan vooruit kijken. Je hoeft niet te wachten op bepaalde dingen. Hè? Op bepaalde afleveringen.

[00:53:35.20] Respondent: Als je bijvoorbeeld zin hebt in een spannende thriller kan je hem downloaden en je kan hem gewoon 

direct kijken. Ja. Het is meer een beetje verwend zijn. Gemak dient de mens. Ja.

[00:54:01.07] Interviewer: Maar gemak dient de mens, zeg je. Maar is downloaden eigenlijk niet veel meer moeite dan gewoon de 

TV aanzetten?

[00:54:08.03] Respondent: Nou, vind ik niet! Nou ja. Het is dat ik... Ik zit sowieso ‘s avonds wel eventjes tien minuten achter de 

computer. Daarvoor heb ik die [wijst op kaartje] ook uitgekozen.

[00:54:28.10] Respondent: En op dat moment dan kijk ik altijd eventjes of er iets is en dan download ik het. En het is binnen tien 

minuten is het binnen. En door die NAS kan ik het gewoon gelijk openen en bekijken. Dus nee, ik vind het nou niet extra moeite.

[00:54:41.10] Respondent: Het is nou niet dat ik het naar een stickie moet kopiëren en het dan in m’n televisie moet stoppen, nee. 

Biedt wel een hoop voordelen. Nee, ik vind het niet veel meer moeite nee. Het apparaat staat toch aan.

[00:54:59.14] Interviewer: Oké. Hm... Je zei net eigenlijk al dat je soms met je ouders kijkt.

[00:55:12.01] Respondent: Ja.

[00:55:12.14] Interviewer: En soms met je vriendin.

[00:55:13.03] Respondent: Ja.

[00:55:14.25] Interviewer: Ehm.. Kijk je dan ook andere dingen, dan dat je alleen zou kijken?

[00:55:27.05] Respondent: Ja, als er een dame bij mij op de bank zit, dan kan ik moeilijk naar Discovery Channel kijken, dus dan moet 

ik... Bij de anderen moet het ook boeiend zijn. 

[00:55:39.21] Interviewer: En hoe bepaal je dan wat je bijvoorbeeld wel gaat kijken?

[00:55:46.03] Respondent: Hoe bedoel je?

[00:55:47.06] Interviewer: Nou, stel jij zit... Jij wil eigenlijk Discovery Channel kijken en je vriendin zit erbij. Dan ga je bespreken: “Wat 

gaan we dan kijken?” Of zet je gewoon iets aan? 

[00:55:57.15] Respondent: Ik zet iets aan. 

[00:56:00.25] Interviewer: Hou je dan onbewust rekening met je vriendin.

[00:56:04.05] Respondent: Ja. Ja. [lachen]

[00:56:12.16] Interviewer: En hoe weet je dan of ze het leuk vindt of niet?

[00:56:14.24] Respondent: Nou, anders pakt ze de afstandsbediening van me af en dan bepaalt zij waar we naar kijken, dus. Beetje 

geven en nemen. Als zij een of andere serie met paarden opzet, dan is het gauw over. Dan bepaal ik weer waar we naar kijken.

[00:56:34.05] Respondent: Maar ja dan is het weer... Dan hebben we het weer over live televisie. Ik denk dat als ik samen met haar 

ben en we willen een film kijken, dan heb ik... Dan bepaal ik wel hoe... naar welke film we gaan kijken met een hele kleine lichte 

input van Mariska zelf.

[00:56:48.29] Interviewer: En waarom is dat zo?

[00:56:51.28] Respondent: Nou, omdat Mariska nou niet echt een goede film kan uitkiezen. [lachen]

[00:56:56.22] Interviewer: Hoe kies je dan een goede film uit?

[00:56:58.24] Respondent: Op basis van het cijfer wat er gegeven wordt op IMDB. Dat is voor mij wel leidend voor een goede film.

[00:57:09.00] Respondent: He, dus je kijkt bijvoorbeeld MovieMate. “Oh, moet je kijken deze film krijgt bijvoorbeeld een drie of 

een twee op een schaal van vijf.” Is dat... Volgens mij... Ja, en dan kijk je vervolgens op IMDB en dan heeft ie bijvoorbeeld een vijf 

of een zeven.

[00:57:29.29] Respondent: Nee, dit is heel vaag. Effe wachten. Ik zeg het niet goed. Op basis van het cijfer kijk ik welke film.

[00:57:35.19] Interviewer: Maar bij MovieMate of bij IMDB? Of allebei?

[00:57:37.28] Respondent: Bij IMDB kijk ik voornamelijk. Bij MovieMatie is het een beetje cocky. En dat is het dan bijvoorbeeld... Op 

MovieMate staat er bijvoorbeeld een vijf van de vijf krijgt en dan is het vervolgens maar een zes op IMDB. Dat is ehh...

[00:57:49.13] Interviewer: Dan ga je hem niet kijken?

[00:57:49.25] Respondent: Juist. Nou, een zes kan nog net door de beugel, maar minimaal een zeven eigenlijk. Bij een zeven boeit 

het me wel.

[00:58:01.21] Interviewer: Oké.

[00:58:02.04] Respondent: Ja. Doe jij dat ook of niet?

[00:58:05.15] Interviewer: Ehmm... Ik kijk wel altijd naar IMDB ja, veel. 

[00:58:08.02] Respondent: Ja. Ik heb die app ook op mijn mobiel. Dat is wel echt heel handig.

[00:58:12.28] Interviewer: En ik kijk niet alleen naar user score, maar ik kijk ook naar de score van critics.

[00:58:16.01] Respondent: Ja, ja. Die zijn altijd voornamelijk iets lager, maar...

[00:58:19.07] Interviewer: Ja.

[00:58:19.21] Respondent: Ja. Dat doe ik... Nou, dat is voor mij niet leidend. Ik kijk er wel naar maar...

[00:58:23.21] Interviewer: Ik kijk tegenwoordig ook wat meer naar.... Naar Academy Award films.

[00:58:29.29] Respondent: Oké.

[00:58:30.13] Interviewer: Dus niet meer echt van die shi... Beetje meer drama en zware films.

[00:58:33.25] Respondent: Ja, ja.

[00:58:34.07] Interviewer: Dus dan vind ik eigenlijk de critic’s score...

[00:58:36.22] Respondent: ... wel belangrijk.

[00:58:36.22] Interviewer: ... belangrijker dan die user score.

[00:58:38.03] Respondent: Ja. Oké.

[00:58:41.11] Interviewer: Maar dat is zeg maar sinds anderhalf - twee jaar, van zulk soort films ben gaan houden.

[00:58:47.08] Respondent: Dat zijn ook arthouse films, zijn dat denk ik. 

[00:58:48.03] Interviewer: Ja.

[00:58:48.15] Respondent: Ja, oké. Hm. Interessant.

[00:58:53.15] Interviewer: En ik ben ook nu dan als er bijvoorbeeld Academy Awards komen, die volg ik dan ook echt. Ik heb dan 

ook meestal wel.. Ik probeer dan wel alle nominaties te zien voordat de oscars worden uitgereikt, zodat ik daar een eigen oordeel 

over kan vellen.

[00:59:05.20] Respondent: Oké. Hm. Dat is wel tof om te doen!

[00:59:09.01] Interviewer: Dat is het ook.

[00:59:10.23] Respondent: Leuk man!

[00:59:11.09] Interviewer: Mijn moeder.. Ik heb mijn moeder daar ook een beetje in meegetrokken, dus wij hebben ook afgelopen 

oscars, zaten wij midden in de nacht... Waren we ons bed uit gegaan om live de oscars te kijken.

[00:59:21.03] Respondent: Even kijken of ons gevoel overeen komt met die van anderen. En was dat ook zo of niet?

[00:59:22.22] Interviewer: Nee! [lachen] 

[00:59:23.27] Respondent: [lachen] Ik denk dat dat ook wel een beetje te maken heeft met ieder zijn smaak, hè?

[00:59:31.03] Interviewer: Ja, dat is ook zo natuurlijk!

[00:59:40.04] Interviewer: Heb jij dan dezelfde smaak als je vriendin of als je ouders?

[00:59:44.10] Respondent: Ehm, nou mijn vader en ik die kijken voornamelijk wel naar dezelfde soort films. Enne.. Ik download 

bijvoorbeeld een film uit ‘97, bijvoorbeeld die ene film met Robert deNiro, die ik beschreef in mijn tv-diary. 

[00:59:58.08] Respondent: Ja, het is grappig. Mijn vader had hem al gezien en zei: “Ja, dat is een goede film en die moet je even 

kijken!”

[01:00:03.03] Respondent: Dus, ja. We zitten wat dat betreft wel op dezelfde lijn. M’n moeder vindt het ook wel interessant om dat 

soort films te kijken, maar die vindt het ook leuk om naar een lekkere drama te kijken ofzo, waar ik dan niets van heb.

[01:00:18.19] Respondent: Maar ja. Dat is dan weer heel raar, want ze had het dan een keer over de film ‘Intouchables’. Heb je die 
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wel eens gezien?

[01:00:23.29] Interviewer: Hmhm.

[01:00:24.26] Respondent: Man, die is zo leuk, hè. 

[01:00:26.22] Interviewer: Hmhm. [lachen]

[01:00:27.03] Respondent: Die zei: “Ja, die moet je downloaden!” Dus ik heb de trailer gekeken en ik denk: “No, fucking way, 

jongen!” Nou, ik had hem gekeken en ik denk: “Die film moet ik echt gewoon nog een keer kijken.”

[01:00:32.08] Interviewer: En waarom ging je hem toch kijken dan?

[01:00:35.10] Respondent: Omdat we hem toen moesten kijken. Er was niks op de televisie en ik kon op dat moment niks vinden op 

IMDB of in de TV-gids of wat dan ook, dus ik was een beetje hopeloos, dus ik dacht: “Nou, weet je wat. Ik download hem maar.” 

En toen zijn we hem gaan kijken.

[01:00:51.20] Respondent: En ik moet je zeggen: “Top!” Echt waar. Leuke film.

[01:00:56.19] Interviewer: Maar... Intouchables krijgt volgens mij op IMDB ook een hoge score...?

[01:00:59.27] Respondent: Ja, dat klopt. Ja. 

[01:01:01.26] Interviewer: En je zei net dat dat echt leidend was.

[01:01:03.20] Respondent: Ja, maar dat valt dan niet in m’n genre.

[01:01:05.11] Interviewer: Oké. Het moet wel in je genre...

[01:01:05.19] Respondent: Ja, sorry, ja. Ja.

[01:01:11.24] Interviewer: Oké, en als je die film gezien hebt, denk je dan ook van: “Oké, nu kan ik voortaan wel vaker naar m’n 

moeder luisteren als ze...”

[01:01:18.25] Respondent: [lachen]

[01:01:19.02] Interviewer: “... Of ik ga naar meer van zulk soort films kijken!”?

[01:01:28.08] Respondent: Weet ik niet. Is lastig. 

[01:01:35.16] Interviewer: Maar we hebben het daar nu toch een beetje over. Over hoe je je laat beïnvloeden met kijken. Is 

het bijvoorbeeld zo dat als je vader, als je weet dat je vader dezelfde smaak heeft als jij, laat je je dan ook makkelijk door hem 

beïnvloeden als hij iets aandraagt?

[01:01:53.05] Respondent: Ja. Ehm... Als ik bijvoorbeeld niks weet te downloaden of niks kan vinden. En dan vraag ik aan hem: “Joh, 

weet jij nog iets?” En dan komt die met een film en dan kijk ik de trailer eventjes en als die dan nog beschikbaar is, want soms issie 

er dan niet... Als die film best wel wat gedateerd is.

[01:02:14.27] Respondent: Dus ja, dan neem ik de gok erop en dan valt ‘ie toch wel goed in de smaak elke keer weer, ja. Buiten dat 

laat ik me best wel makkelijk beïnvloeden, ja.

[01:02:23.05] Interviewer: Ja, in je boekje staat: vrienden, familie, collega’s, websites, commercials en TV-gids. 

[01:02:27.16] Respondent: Ja.

[01:02:28.20] Interviewer: TV-gids heb je net eigenlijk al een beetje verteld.

[01:02:29.26] Respondent: Ja.

[01:02:31.13] Interviewer: Ehm... Collega’s?

[01:02:34.07] Respondent: Ja, ik heb een collega van mij, Jeroen. Die vind het ook heel erg leuk om films te kijken en hij had het 

bijvoorbeeld over eh.. Hoe heet die nieuwe film nou, joh? Zo’n soort van Sparta-film. Hoe heet ‘ie nou, joh?

[01:02:47.10] Interviewer: Sparta-film?

[01:02:48.02] Respondent: Nee, joh. Hoe heet ‘ie nou? Eh.. 300: Rise of an Empire!

[01:02:51.13] Interviewer: Ja, ja!

[01:02:52.01] Respondent: Ja, die ja! En dan heb je het eerste deel. Ehm...

[01:02:56.09] Interviewer: 300. 

[01:02:57.08] Respondent: Ja, waarschijnlijk. Die moet ik nog kijken, maar hij zei: “Joh, die moet je gewoon echt even downloaden.” 

Nou, hij is best wel een getalenteerde, slimme jongen, dus ik ga er ook wel van uit dat hij een beetje films met een hoog cijfer kijkt.

[01:03:11.18] Respondent: Dus dat is eh.. Ja. Hij kwam ermee. Ik heb de trailer gekeken en nou: “Is gewoon goed.”

[01:03:18.04] Interviewer: En doe je dan bijvoorbeeld... Heb je dan echt je vaste personen van wie je tips graag ontvangt?

[01:03:21.02] Respondent: Ja. 

[01:03:25.23] Interviewer: En daar is hij er bijvoorbeeld een van?

[01:03:27.03] Respondent: Ja.

[01:03:28.00] Interviewer: Je vader?

[01:03:28.03] Respondent: Ja.

[01:03:29.00] Interviewer: En?

[01:03:30.21] Respondent: Eh.. Een vriend van mij. Ook een... Luca. Ja, die houdt ook een beetje van.... de oude classic films en 

spannende series. Hij kwam ook met Breaking Bad en dat viel bij mij goed in de smaak, dus ja. Als hij met iets nieuws komt dan is 

het altijd wel goed, dus.

[01:03:49.27] Respondent: Heb je de film ‘City of God’ wel eens gezien?

[01:03:50.29] Interviewer: Nee.

[01:03:52.15] Respondent: Die moet je echt ff kijken, man.

[01:03:53.19] Interviewer: ‘City of God’ of ‘gold’?

[01:03:54.23] Respondent: ‘City of God’.

[01:03:55.27] Interviewer: Nee, niet gezien. Met wie is dat?

[01:03:58.16] Respondent: Het is een Braziliaanse film.

[01:03:59.22] Interviewer: Echt?

[01:04:00.08] Respondent: Ja.

[01:04:02.28] Interviewer: En geen bekende acteurs?

[01:04:05.22] Respondent: Volgens mij speelt die ke... Javier Barden speelt erin. Die kerel uit James Bond.

[01:04:11.03] Interviewer: Ja, ja.

[01:04:15.08] Respondent: Ik moet de Monuments Men ook nog kijken. 

[01:04:17.02] Interviewer: Ik ook, maar die schijnt niet zo goed te zijn.

[01:04:18.15] Respondent: Schijnt die goed te zijn?

[01:04:19.01] Interviewer: Niet zo.

[01:04:20.04] Respondent: Nee, klopt. Hij krijgt ook een beetje een bagger cijfer. Je hebt ook de IMDB top 200. Daar kijk ik... Daar 

maak ik ook wel eens misbruik van. Dit is ‘m. Moet je echt ff kijken. Echt een vette film.

[01:04:39.26] Respondent: Moet je hem niet aan Niels laten zien. Dadelijk durft hij er niet meer naar toe.

[01:04:41.22] Interviewer: [lachen]

[01:04:42.00] Respondent: Zit ‘ie er nu?

[01:04:44.18] Interviewer: Nee, nee, nee.

[01:04:44.26] Respondent: Want wanneer gaat ‘ie trouwen?

[01:04:47.00] Interviewer: Is nog niet gepland. Maar zij komt in april... April is nu. Over twee weken al hier heen volgens mij.

[01:04:54.22] Respondent: Oké. Want zien ze elkaar vaak?

[01:04:59.12] Interviewer: Nee.

[01:05:00.01] Respondent: Dat is wel een beetje lastig, denk ik.

[01:05:01.20] Interviewer: Ja. Ze komt nu weer drie maanden hierheen, dus dan eh..

[01:05:04.18] Respondent: Drie maanden? Ohhhke. Dat compenseert het weer een beetje.

[01:05:07.06] Interviewer: Dus dat mag weer ff dan.

[01:05:08.23] Respondent: Lachen, man.

[01:05:13.02] Interviewer: Ehm... Laten we even doorgaan.

[01:05:13.24] Respondent: Ja.

[01:05:15.11] Interviewer: Nou, beïnvloeding. Helemaal duidelijk. Wat hebben we nog meer? Commercials?

[01:05:21.07] Respondent: Ja, commercials. Ik... Dat, dat... Trailers eigenlijk. 

[01:05:32.12] Interviewer: Trailers. Het zijn meer trailers, ja. Vanaf IMDB?

[01:05:37.04] Respondent: Ja.
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[01:05:37.04] Interviewer: En Pathé Thuis?

[01:05:38.13] Respondent: Ja en soms zie ik ook wel eens op de buis, zie ik bijvoorbeeld een trailer voorbij komen. Wanneer kwam 

ik nou die trailer tegen van ‘Godzilla’. Ja, dat is wel een film die ik wel graag in de bioscoop wil zien waar ik niet op wil wachten. Dus 

dat beïnvloedt mij eigenlijk ook wel.

[01:05:54.26] Interviewer: Hoe onthoud... Onthoud je dat dan dat je die film wil gaan kijken? Of sla je dat ergens op?

[01:06:00.26] Respondent: Ik sla het nergens op. Ik vergeet het niet. Ik sla het op in mijn hoofd en mocht ik het soms vergeten dan 

zie ik ineens iemand van eh: “Yo Bor, wanneer gaan we naar de film!?” Oh, ja we moeten naar Godzilla. Kicken.

[01:06:13.19] Respondent: Of ik zie een trailer voorbij komen op de buis: nu in de bioscoop. En dan denk ik van: “Oh ja, kak.”

[01:06:17.11] Interviewer: Nou, je geeft eigenlijk aan: je gaat naar IMDB, daar kan je trailers checken. Je gaat naar Pathé Thuis, daar 

kan je trailers checken.

[01:06:22.14] Respondent: Ja.

[01:06:24.13] Interviewer: Waarom het een of het ander? Waarom doe je het allebei? Waarom kies je niet voor...

[01:06:30.24] Respondent: Ehm.. Nou, dat is heel simpel. Op IMDB heb je altijd nog... Dat zijn de nieuwste films die je alleen maar 

bijvoorbeeld in cam off-screen kwaliteit kan downloaden, dus dat is een beetje cocky.

[01:06:39.21] Respondent: Dus ja, en m’n minimumgrens ligt toch bij 720. Bij HD. En als je dan op Pathé Thuis kijkt, dat zijn films die 

je al kan downloaden in hoge kwaliteit. Du.. Ja.

[01:06:54.01] Interviewer: Dus eigenlijk is Pathé Thuis jouw zekerheid voor HD-video’s?

[01:06:58.26] Respondent: Juist. 

[01:07:02.02] Interviewer: Oké, duidelijk.

[01:07:03.18] Respondent: Het is eigenlijk niet goed, hè. Je zou het eigenlijk gewoon moeten kopen.

[01:07:06.20] Interviewer: Ja, tuurlijk. 

[01:07:08.01] Respondent: Maar ja... Who cares.

[01:07:08.00] Interviewer: Dat doet niemand.

[01:07:08.14] Respondent: Who cares!?

[01:07:12.24] Interviewer: Ehm... Websites. Ja, websites.. Zijn er nog andere specifieke websites waar je...

[01:07:34.27] Respondent: Nee.

[01:07:36.00] Interviewer: Oké.

[01:07:37.05] Respondent: Misschien dat het me nog te binnen schiet, maar ik denk... Nee.

[01:07:40.11] Interviewer: Dan kan je het ff appen.

[01:07:40.20] Respondent: Ja, doe ik.

[01:07:43.05] Interviewer: Ehm... Ja, ik hoorde van veel respondenten toen ze het boekje terug gaven: “Ja, ik ben eigenlijk door dat 

boekje wel iets voorzichtiger geworden met m’n medium-consumptie, want ik vind dat ik wel heel veel kijk.”

[01:07:56.12] Respondent: Echt waar?

[01:07:57.04] Interviewer: Ja.

[01:07:57.23] Respondent: Oké. 

[01:07:59.04] Interviewer: Dat was bij jou niet het geval?

[01:07:59.04] Respondent: Dat had ik niet.

[01:08:00.10] Interviewer: Jij verontschuldigde je eigenlijk juist van: “Normaal kijk ik juist veel meer.”

[01:08:03.01] Respondent: Juist. 

[01:08:04.02] Interviewer: Ja, dus bij jou gaat het niet helemaal op. Maar is het wel eens dat jij denkt van: “Oké. Ik kijk nu wel echt 

heel lang. Dit is echt eh...”

[01:08:12.18] Respondent: Absurd. 

[01:08:13.16] Interviewer: Ja. Of dat je denkt: “Wat is het eigenlijk zonde van m’n tijd dat ik deze serie of dit programma aan het 

kijken ben.” Heb je dat wel eens?

[01:08:20.20] Respondent: Nou, dat tweede heb ik zeker weten niet. Dat ik het tijdverspilling vind. 

[01:08:25.00] Interviewer: Waarom niet dan?

[01:08:26.04] Respondent: Omdat ik altijd wel series download die me goed in de smaak vallen. Ja, ik had het net al een paar keer 

over Breaking Bad, dat was gewoon echt een serie waarvan ik gewoon non-stop eh.. ben gaan kijken, omdat ik het gewoon heel 

erg boeiend vond hoe het nou elke keer verder ging.

[01:08:44.01] Respondent: Zeker laatste paar afleveringen. Maar daar ga ik niks over vertellen.

[01:08:48.17] Interviewer: [lachen] Oké. Ehm.. Oké. Dat is duidelijk. De laatste oefening al weer.

[01:09:10.15] Interviewer: Heb ik hier ook nog kaartjes voor.

[Praten over hoe interviewer naar het huis van de respondent gekomen is]

[01:09:42.21] Interviewer: Nou, ik heb hier echt heel veel woorden. En die zouden allemaal op TV kunnen slaan. 

[01:09:53.09] Respondent: Ja. Behalve overal. 

[01:09:59.17] Interviewer: Ja, voor jou misschien niet.

[01:10:01.07] Respondent: [lachen]

[01:10:02.22] Interviewer: Waarom vind je die er niet bij passen?

[01:10:04.18] Respondent: Nou, je kan niet overal TV kijken. 

[01:10:08.00] Interviewer: Is dat zo?

[01:10:09.08] Respondent: Ja, je hebt het over de TV.

[01:10:11.03] Interviewer: Ja, ik heb het niet over DE TV. 

[01:10:12.04] Respondent: Oké.

[01:10:12.15] Interviewer: Ik heb het over het fenomeen TV kijken.

[01:10:14.08] Respondent: Oké. TV kijken.

[01:10:16.10] Interviewer: Dus zeg maar... Video-content kijken. Eigenlijk alles wat je in het boekje hebt gedaan.

[01:10:19.02] Respondent: Ja, juist. Ja, ja.

[01:10:23.01] Interviewer: Ehm... Nou. Stel, ik zou je vragen: als je denkt aan video-content consumeren - dat is eigenlijk het goede 

woord - en ik zou vragen welke vijf woorden passen daarbij? Voor jou.

[01:10:53.19] Respondent: Hm.... [lachen] Ja, dat is geinig. 

[01:11:10.14] Interviewer: Welke zeker niet? Die mag je ook eerst weghalen als je wilt.

[01:11:11.27] Respondent: Nou nee, ik pik er wel gelijk de goede eruit, joh.

[01:11:18.14] Respondent: Ik denk dat ik toch voor die ga uiteraard, films. 

[01:11:23.22] Interviewer: Waarom voor films?

[01:11:24.13] Respondent: Omdat ik het gewoon heerlijk vind om naar films te kijken. Ja, is niet echt een heel doordacht antwoord. 

“Vind het leuk om films te kijken.”

[01:11:36.02] Interviewer: Wat is daar dan heerlijk aan?

[01:11:39.09] Respondent: [lachen]

[01:11:40.14] Interviewer: Ja, je vindt het heerlijk om films te kijken, ja.

[01:11:42.13] Respondent: Ja, dat is eigenlijk een heel... Ja... Het is denk ik toch een beetje vermaak en ontspanning. Dat zijn de 

woorden die ik hier al zie. Ja...

[01:11:56.02] Interviewer: Dus eigenlijk: films bieden jou vermaak en ontspanning? Wat niks anders op TV kan doen?

[01:12:06.25] Respondent: Niks anders op TV kan doen?

[01:12:07.20] Interviewer: Ja, bijvoorbeeld een documentaire kan jou niet vermaak en ontspanning bieden?

[01:12:10.01] Respondent: Oh, uiteraard wel. Tuurlijk. Ehm... We hadden het natuurlijk al over Discovery Channel.

[01:12:16.22] Interviewer: Ja.

[01:12:17.06] Respondent: Dus, ja. Dat geeft natuurlijk ook weer een beetje... Dat is ook weer leerzaam. Dus die hoort er ook wel bij. 

Dan moeten we natuurlijk ook... Film, serie. Ja.

[01:12:31.16] Respondent: Maar ik mag er maar vijf. Dus dat wordt een beetje lastig. Ja, of dit zou het wel kunnen zijn, ja.

[01:12:36.09] Respondent: Nja, series. Dat is... Dat zou ook kunnen zijn ‘How it’s made’ is ook een serie, dus. Bijvoorbeeld.

[01:12:45.26] Respondent: Drie op reis vind ik ook leuk om naar te kijken. Dat is ook een serie.
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[01:12:49.27] Interviewer: Ja.

[01:12:50.09] Respondent: Dat is ook leerzaam en ook vermaak. Ja... Vooral Nicolette Kluijver, hè? Maar goed..

[01:12:56.27] Interviewer: [lachen]

[01:12:58.28] Respondent: Dit zijn er vijf en ik denk dat die wel bij mij passen, ja. 

[01:13:01.25] Interviewer: Ja?

[01:13:02.05] Respondent: Ja.

[01:13:03.28] Interviewer: Oké. 

[01:13:05.08] Respondent: Ik zie ook wel een paar andere termen.

[01:13:07.05] Interviewer: Zoals?

[01:13:07.26] Respondent: Ja, nostalgie. Pa met z’n oude films. 

[01:13:11.08] Interviewer: Ja.

[01:13:11.17] Respondent: Ook leuk. Die hoort er eigenlijk ook wel bij. Die mag je er ook wel bijschrijven.

[01:13:20.06] Respondent: Hm, spelshows. Heb je al mensen gehad die die eruit hebben gevist of niet?

[01:13:23.01] Interviewer: Nog niet nee.

[01:13:23.21] Respondent: Oké, hm.

[01:13:25.02] Interviewer: Nou, wel trouwens! Jawel!

[01:13:28.02] Respondent: Ik kwam laatst iemand tegen bij mij op school een tijdje terug. Een docent. Van bouwkunde ofzo. Daar 

heb ik een keertje keuzevak gevolgd bij bedrijfshulpverlening en ineens... Was ik een herhaling aan het kijken, heel kort van eh.... 

Die koffertjes weet je.

[01:13:43.25] Interviewer: Ja, Miljoenenjacht.

[01:13:45.08] Respondent: Beetje kansloos, maar goed. Ik vond het wel effe grappig en ineens zie ik zijn kop voorbij komen. Hij heeft 

er gewoon aan mee gedaan!

[01:13:50.09] Interviewer: Oh echt?

[01:13:50.21] Respondent: Ja, echt super droog.

[01:13:52.10] Interviewer: Dat is wel geinig.

[01:13:52.18] Respondent: Ja, maar ja, die doe ik er niet bij want daar kijk ik nooit naar. Heel af en toe. Dude, dit is het zo denk ik. 

Deze vijf.

[01:13:58.15] Interviewer: Oké.

[01:13:59.15] Respondent: Ja, ja. Nou ontdekken hoort er ook eigenlijk wel bij. Weet je...

[01:14:01.18] Interviewer: Wat is ontdekken dan?

[01:14:03.18] Respondent: Nieuwe dingen ontdekken. Ja.

[01:14:06.09] Interviewer: Nieuwe dingen. Bedoel je dan echt video...

[01:14:07.20] Respondent: Jongen! Waar wil ik naar toe op vakantie!? Dat is toch ook ontdekken?

[01:14:10.05] Interviewer: Oh zo.

[01:14:10.23] Respondent: Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, een beetje op die manier ontdekken. En je kan ook op een andere manier 

ontdekken. Bijvoorbeeld films met... En je hebt natuurlijk een heleboel acteurs van 10 jaar terug, die nu nog actief zijn, maar over 

vijf jaar niet meer terugkomen in een film.

[01:14:26.16] Respondent: Dus ja, dan moet je op een gegeven moment ook een beetje gaan kijken: “Joh, welke nieuwe acteurs zijn 

er? Doen die ook een beetje hun best?” Dus ja, dat zou je natuurlijk ook kunnen zien als ontdekken.

[01:14:36.08] Interviewer: Oké.

[01:14:37.06] Respondent: Ja. Dus.

[01:14:42.09] Interviewer: En leerzaam heb je eigenlijk al verteld. Films heb je eigenlijk ook verteld. Series...

[01:14:46.25] Respondent: Ja, dat is denk ik ook wel vaak naar voren gekomen.

[01:14:49.24] Interviewer: Ja.

[01:14:52.03] Respondent: Ik weet niet of je dat goed vond...?

[01:14:52.03] Interviewer: Ja, je kijkt fucking veel series, ja.

[01:14:56.03] Respondent: Fucking veel jongen!

[01:14:56.01] Interviewer: Ontspannen?

[01:14:57.13] Respondent: Ja. Chillex. Als ik lekker een hele dag gewerkt heb, dat je je niet meer druk wilt maken over bepaalde 

dingen... Werkgerelateerde onderwerpen, denk je van: “Nou... Ik zet lekker wat op.” Televisie aan. Ik zet de televisie aan, ik ga wat 

downloaden en ik kijk wat. Ja, dat geeft een heerlijk afleidend/ontspannend gevoel.

[01:15:32.21] Interviewer: En vermaak? Want je hebt bijvoorbeeld afleiding, die zit er volgens mij ook bij ergens.

[01:15:40.14] Respondent: Ja. Klopt, ja. Afleiding. Daar ja.

[01:15:43.26] Interviewer: Waarom kies je bijvoorbeeld... Je noemt afleiding, maar je hebt...

[01:15:46.24] Respondent: Ja, kijk. Vermaak dan... Kijk, als je je aan het vermaken bent dan ben je natuurlijk in zekere zin ook 

afgeleid, dus ik vind dat eigenlijk wel; afleiding en vermaak en ontspanning zijn wel drie termen die een beetje in één vat gegoten 

kunnen worden bij mij.

[01:16:06.18] Respondent: Je doet het.

[01:16:08.04] Interviewer: Ik gooi het in één vat, hoor!

[01:16:09.06] Respondent: Ja, dat moet je ook gewoon doen. Want dat is ook gewoon zo. Je doet het om... Je hebt automatisch 

afleiding als je iets kijkt, je voelt je er ontspannen bij en het is vermakelijk.

[01:16:21.12] Interviewer: Helemaal top!

[01:16:23.14] Respondent: Ja.

[01:16:25.09] Interviewer: Oké. Nou, dat is het einde al weer, joh.

[01:16:28.05] Respondent: Echt waar, joh!

[01:16:28.26] Interviewer: Ja.

[Afsluiting gesprek]
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Bijlagen

Bijlage 6: Storyboard Bijlage 7: Testplan user-test

Via dit onderzoek wil ik controleren of features 
en interacties duidelijk zijn voor de doelgroep. 
Er zitten enkele ‘verborgen’ knoppen in (zoals 
op pauze zetten en content naar tv krijgen). 
Een belangrijk punt om te testen is ook het 
automatisch ‘verdwijnen’ van gekeken video’s. 
Deze komen in het archief terecht. Kan de 
gebruiker deze video’s terugvinden en wordt het 
als logisch beschouwd? Ook wil ik weten of het 
verschil met eigen afspeellijsten en automatische 
afspeellijsten in de app duidelijk is.

In de hoofdapp (je komt binnen bij het 
startscherm):

1. Je wilt video’s kijken die jouw vrienden al 
eerder hebben gezien, zodat je erover kan 
praten. Waar zou je in de app op tappen?

2. Wat zie je in dit scherm?
3. Hoe zet je de video op pauze?
4. Hoe krijg je meer informatie over hetgene 

wat je nu afspeelt?
5. Je denkt dat een vriend van jou dit ook wel 

een leuke aflevering vindt. Hoe breng je 
hem hiervan op de hoogte?

6. Je wilt dit eigenlijk op je televisie kijken. 
Hoe doe je dat?

7.  Ga terug naar het startscherm.
8. Wat denk je dat het envelopje boven in 

betekent? (Laat tappen: En nu?)
9. Waar komt deze Wreck-it-Ralph vandaan? 

Wat kan je hiermee doen?
10. Sluit je inbox.

In testapp 2:

11. Je hebt Game of Thrones net gekeken. Je 
wilt deze aflevering echter nog een keer 
opzetten. Wat moet je dan doen?

In de hoofdapp:

12. Je hebt zin in een actiefilm en wilt een 
overzicht krijgen met alle films van dit genre. 
Hoe doe je dat?

13. Er zit op het moment niet een film in deze 
lijst die je graag wilt zien, maar toch heb je 
nog zin in een actiefilm. Wat doe je?

14. (Toevoegen) Wat zie je hier? Wat is het 
verschil tussen beide categorieën, denk jij?

15. Hansel & Gretel heb je nog nooit gezien, 
maar je wilt zeker weten of deze film wel iets 
voor jou is. Hoe zou je meer informatie over 
deze film kunnen krijgen?

16. Hoe voeg je deze film toe aan je afspeellijst?
17. Hoe verwijder je hem juist?
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Bijlagen

Bijlage 8: Belangrijkste 
inzichten vanuit user-test

Bijlage 9: Validatie van het 
concept - testplan

Deze test wordt uitgevoerd naast de 
gebruikerstest voor de flow en is erop uit om het 
concept te testen en daarbij de oplossing op de 
hoofdvraag te valideren.

Deze hoofdvraag luidt als volgt:
Hoe kan interactieve televisie kwalitatief 
ontspannen voor de gebruiker versterken en 
efficiënter invullen in haar kostbare vrije tijd? 

In principe moeten er voor deze vraag twee 
facetten getest en beantwoord worden:
• Schotelt het product kwalitatieve content 

voor?
• Maakt het product het mogelijk om sneller 

een keuze te maken voor deze content dan 
bestaande services en diensten?

Onderzoeksopzet - Algemeen
Voor dit onderzoek wil ik minimaal drie 
kwalitatieve gebruikerstesten uitvoeren. Deze 
gebruikers vallen allen in de doelgroep en 
hebben bij voorkeur al meegewerkt met een 
eerder onderzoek voor mijn afstuderen. 

Aan de hand van een gepersonaliseerd 
interactief prototype schotel ik de gebruiker 
een scenario voor, waarbij hij/zij zo snel mogelijk 
een kwalitatief stuk content aan moet zetten (= 
iets wat hij/zij op dit moment graag zou willen 
zien). Ik vraag dit om te doen bij lineaire televisie, 
vervolgens hun favoriete on-demand manier 
(Netflix, streamen, download aanzetten, etc.) en 
als laatste met mijn interactief product. De tijd 
die hiervoor nodig is, zal worden getimed en de 

respondent vult ook op een schaal van 1 tot 10 
een score in hoeverre hij/zij de gekozen content 
relevant vindt voor deze situatie en voor hem/
haar in het bijzonder. Deze kunnen met elkaar 
worden vergeleken. 

De respondent wordt eerst door het (algemene) 
prototype heen geloodst, zodat hij/zei weet hoe 
deze werkt. De respondent is immers al gewend 
om met lineaire televisie en zijn on-demand 
omgeving te werken en zijn de testresultaten 
hier minder van afhankelijk.

Onderzoeksopzet - Kwalitatieve content
In Bucket wordt kwaliteit content grotendeels 
bepaald door wat vrienden denken dat relevant 
is voor de gebruiker. Om dit na te bootsen, vraag 
ik goede vrienden en familie van respondenten 
wat zij hem/haar zouden aanraden om te kijken. 
Hun antwoorden verwerk ik als ‘aanraders’ in de 
gepersonaliseerde app via de inbox (hoe dit in 
het echt ook zou werken). Vervolgens krijgt de 
respondent ‘zijn/haar eigen prototype’ voor zich 
en kan de test doorlopen, gebaseerd op een 
realistische situatie.

Algemene vragen
1. Wat voor cijfers (1-10) zou je geven aan de 
door jou gekozen content? 
2. Wat vond je zelf de fijnste manier om content 
tot je te nemen? Waarom?
3. Wat vond je de minst fijne manier om content 
tot je te nemen? Waarom?
4. Kan je drie dingen noemen die je fijn vindt aan 
Bucket?

De veranderingen in de laatste versie brachten 
nieuwe vragen en onzekerheden met zich 
mee. Daarom werd ook dit prototype bij 
de doelgroep (vier respondenten) getest. 
Interacties en features die mogelijk problemen 
zouden kunnen opleveren werden van tevoren 
genoteerd en hier werd een testplan (bijlage 
7) voor opgesteld. Door een scenario door te 
lopen met respondenten kon de app worden 
getest op flow, plaatsing van elementen en zou 
blijken of beoogde interacties werkelijk zo door 
de gebruiker geïnterpreteerd werden. 

• Respondenten verwachten dat als er op de 
titel van de afspeellijst getapt wordt, dat 
deze zich opent.

• Het was in deze test voor gebruikers niet 
altijd duidelijk dat de afspeellijsten uit 
hun ‘eigen content’ bestaat en daarom 
hadden enkele respondenten verkeerde 
opvattingen, zoals afspeellijsten die met 
content van vrienden gevuld zijn.

• Bij de inbox verwachtten sommige 
respondenten notificaties te ontvangen van 
series en programma’s die zij volgen.

• Het archief werd maar door één respondent 
snel gevonden. De andere respondenten 
keken er overheen of snapten het woord 
‘archief’ niet.

• Respondenten misten een zoekfunctie, 
waarbij je kan zoeken naar titels, genres, 
afspeellijsten en acteurs.

• Het verschil tussen automatische 
afspeellijsten en eigen afspeellijsten was 
(na het zien van het menu) voor iedereen 
duidelijk.

• Het pauzeren, het bedienen van de 
afspeellijst en het aanraden van content 
werd door iedereen begrepen en goed 
uitgevoerd.

• Het knopje om de content te streamen naar 
de televisie werd door de helft in één keer 
gevonden en voor de ander helft was het 
even zoeken. Veel respondenten gaven aan 
deze functionaliteit niet snel zelf te kunnen 
vinden. Zij konden deze nu vinden omdat ik 
er specifiek om vroeg (en daardoor wisten 
ze dat deze functionaliteit ergens te vinden 
moest zijn).

• Bij het scherm waar content toegevoegd kan 
worden aan een afspeellijst werd door geen 
enkele respondent in één keer begrepen 
hoe zij meer informatie konden krijgen over 
een bepaald stuk content.
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5. Kan je drie dingen noemen die graag zou 
toevoegen of veranderen aan Bucket?
6. Hoeveel betaal je nu ongeveer voor televisie?
7. Zou Bucket je huidige televisie en video-
diensten kunnen vervangen? Waarom wel of 
waarom niet?
8. Wat vind je van het idee dat vrienden je inbox 
vullen? Waarom vind je dat?

Bijlagen

Bijlage 10: Schetsen
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Bijlage 11: Wireframes v1
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Bijlage 12: Wireframes v2
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Bijlage 13: Wireframes v3
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Bijlage 14: Experimenten met visuals
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Bijlage 15: Visuals
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Bijlage 16: Foto’s brainstorm- en co-designsessie




