Tv kijken
Televisie kijken kan tegenwoordig op steeds meer verschillende manieren. Ontwikkelingen als
smart-tv en aanbieders als Netflix hebben het televisielandschap veranderd.

1 Hoe kijk je voornamelijk tv?
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Ik kijk alleen Internet tv door het uitblijven van de glasvezel in het
buitengebied.
Ik kijk zelden T,V. Er is niks als ellende en seks op T.V. Voor mij hoeft dat niet.
Er zijn veel te weinig natuur op T.V. Veel te veel moord en doodslag. Je
jeugd ziet dat al genoeg op tablets en tel. n dergelijke.
Nog steeds!!!! Derechtstreekse mogelijkheid blijft belangrijk!
Ook via tablet kijk ik weleens tv, met name in de zomerdag buiten op het
terras.
Via de laptop heb je wel erg klein beeld en onduidelijk en slecht geluid
Voornamelijk Netflix, maar wel op de TV.




Ik kijk veel programma's terug en maak gebruik van Netflix
Ook via smartphone en ipad





Via de laptop
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tablet
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2 Hoeveel uur per dag kijk je gemiddeld tv?
(films/series/tv-programma?s)
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Maar ik kijk zelden TV.
Van mei tot met september minder dan 1 uur

Maximaal 4 uur



Alleen s,avonds

Meer dan 4 uur



Ik zit momenteel ziek thuis, vandaar dat ik veel tv kijk, als ik werkzaam zou zijn,
zou het aantal uren aanzienlijk minder zijn.
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3 Kijk je wekelijks series of films via websites als bijvoorbeeld
Netflix, Videoland of HBO?
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De programma's op tv zijn allemaal hetzelfde. Naast actualiteitenprogramma's kijken we
steeds meer /vaker series.
Dit wisselt nogal. In de wintertijd is het wel gezellig om een film te kijken op Netflix. Zeker
ook met het hele gezin.
Ik kijk voornamelijk documentaires via netfix
Maar ik betaal er niet voor. Kijk veel uitzending gemist, en gratis series, ook word er nog
wel een beetje gedownload
Pas sinds kort.
Ziggo on demand
Durf er niet aan te beginnen, bang voor verslaving ;)
Een serie achter elkaar kijken is wel lekker., maar dan ik weer even een stop er tussen.
Ik heb geen geduld om lang tv te kijken, ik ben liever bezig
Ik heb geen Netflix en weet niet wat HBO betekent
Ik kan mijn tijd beter gebruiken!
Niet via een betaal zender, maar gewoon kijk.nl of npo.nl, uitzendinggemist.nl
Veel te duur
Wel eens van verslaving gehoord ? Alcohol ... Roken ... jawel, maar frites en TV horen
daar net zo goed bij
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
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