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INLE ID ING  

De televisiewereld zit sinds enkele jaren in een versnelde evolutie, gedreven door technologische 

vooruitgang en door nieuwe verwachtingen van de consument. De kijker wil programma’s, video’s en 

films niet langer alleen op een televisietoestel kunnen zien, maar ook op computer, tablet, gsm, “streaming” 

over een internetverbinding in plaats van de oude kabel-tv. En de kijker wil die op afroep kunnen bekijken 

wanneer het hem of haar past, niet wanneer de zender het dicteert.   

Breedbandinternet – ook mobiel – heeft die evolutie mogelijk gemaakt, heeft nieuwe aanbieders van 

programma’s en films laten groeien, heeft de klassieke tv-zenders en mediagroepen gedwongen om er een 

antwoord op te zoeken. De strijd om de kijker woedt in alle hevigheid.  

 

Dat is te zien in Vlaanderen, waar in deze maand september (2020) twee belangrijke nieuwe projecten 

werden opgestart.  

• Primo, het ‘Streamz’ platform, waarin telecomoperator Telenet, die ook eigenaar is van de tv-

zenders Vier en Vijf, de krachten bundelt met DPG Media (met VTM) en de openbare omroep VRT.  

• Secundo, de lancering van het internationale Disney+ in België, via het platform van die andere 

telecomoperator Proximus.  

 

En de strijd is vooral ook – en al langer – te zien in de VS, waar de jongste twaalf maanden allerhande 

nieuwe initiatieven en allianties zijn gestart, zowel van al lang bestaande en befaamde mediagroepen als 

van nieuwkomers, om de concurrentie aan te gaan met de al langer streamende spelers als Netflix, Amazon 

Prime en Hulu. 

 

In deze marktstudie schetsen we een beeld van die snel veranderende markt in de VS – waar het bij 

momenten moeilijk is om door het bos de bomen nog te zien en te weten wat er aan hun takken hangt. 

We brengen de evoluties en nieuwe initiatieven in het tv-landschap in kaart, met name alles wat er inzake 

‘streaming’ aan het gebeuren is, en wat misschien of wellicht ook een impact zal hebben op de 

ontwikkelingen in Vlaanderen en elders in de wereld. 

 

Onze studie is uiteraard bedoeld om Vlaamse bedrijven te informeren. In de eerste plaats alle bedrijven 

die van ver of dichtbij toeleveren aan de tv-markt, en die een betere voeling willen krijgen met de markt 

in de VS, met het oog op het ontdekken van nieuwe business-opportuniteiten en kansen. Maar ook veel 

andere bedrijven hopen we hier nuttig leesvoer te bezorgen. Want wie “tv” of “video” zegt, zegt ook 

“advertenties”. En de verschuivingen in het kijklandschap zullen onvermijdelijk ook verschuivingen 

meebrengen in de reclamebestedingen en in de wijze waarop bedrijven hun doelgroepen kunnen bereiken.  

 

 

Voor de audiovisuele sector in Vlaanderen schuilt er exportpotentieel in de vraag om content, om 

programma’s, series, films om al die kanalen en platforms te vullen. In de VS weet men dat België goede 

regisseurs, cinematografen en acteurs heeft. Van acteurs die meespelen in internationale kaskrakers (Veerle 

Baetens, Matthias Schoenaerts, Johan Heldenbergh, etc.) tot regisseurs die meewerken aan prestigieuze 

internationale films en series: meest recent - en commercieel het meest succesvol - Adil El Arbi en Bilall 
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Fallah (Bad Boys For Life, Beverly Hills Cops 4), maar ook Jakob Verbruggen (House of Cards, The Alienist), 

Felix Van Groeningen (The Broken Circle Breakdown, Beautiful Boy), Lucas Dhont (Girl), Dominique 

Deruddere (Iedereen Beroemd, Flying Home), en Michaël Roskam (The Drop), om maar enkele voorbeelden 

te noemen. Het is duidelijk dat Vlaams talent en durf in de VS kunnen doorstoten. 

 

En er wordt niet enkel individueel talent ingehuurd, er worden ook afgewerkte producten aangekocht en 

verspreid. Er zijn al enkele Vlaamse producenten die de internationale smaak goed aanvoelen. Zo 

bijvoorbeeld productiehuis ‘De Mensen’ met ‘Beau Séjour’, de eerste Vlaamse reeks die door Netflix werd 

aangekocht. Eyeworks Film & TV Drama met de reeks “De Twaalf”. Caviar Group (met een kantoor in Los 

Angeles), dat o.a. de VTM-serie ‘Clan’ en de Eén-reeks ‘Tabula rasa’ lanceerde en al produceerde voor onder 

meer Netflix, Hulu en Amazon. Studio Benidorm, producent van tv-programma’s zoals ‘Benidorm Bastards’ 

en ‘Wat als?’. De combinatie van sterke, originele scenario’s en geïnspireerde regie en cinematografie trekt 

aandacht in het buitenland. Het succes van Vlaamse films en series in de VS toont het belang en het 

potentieel van de audiovisuele industrie als toekomstgerichte sector aan. 

 

De “streaming wars” in de VS tussen diverse aanbieders van “on demand” series en films, zijn in de tweede 

helft van 2019 echt losgebroken en woeden medio 2020 nog steeds in alle hevigheid. Veel nieuwe 

initiatieven zijn de jongste 12 maanden gelanceerd en proberen elk hun deel van het kijkerspubliek te 

veroveren. Ook zonder coronacrisis zou de streamingoorlog er gekomen zijn, maar de pandemie heeft de 

strijd nog feller gemaakt. Enerzijds omdat het “kijkvolume” zoveel is toegenomen, doordat mensen zich 

nu vaker thuis of elders aan een van hun schermen kluisteren; anderzijds omdat de economische impact 

van de lockdowns ook de reclame-inkomsten van de tv-sector aanvreet. De jongste ramingen luiden dat 

de totale bestedingen aan tv-advertenties in de VS over heel 2020 15% lager zullen uitvallen dan in 2019. 

En dan staan alle spelers natuurlijk op scherp.  

 

Netflix, in 1997 opgericht als dvd-verhuurbedrijf, pionierde in 2007 met een streaming-aanbod, en had 

nadien lange tijd het rijk én de groei quasi voor zich alleen. Pas jaren later begon er echt concurrentie te 

komen, van Hulu en van Amazon Prime Video. Maar nu, midden 2020, zijn intussen ook andere 

streamingdiensten zoals o.a Apple TV+, Disney+, HBO Max (WarnerMedia/AT&T) en Peacock 

(NBCUniversal/Comcast) gelanceerd. 

 

Er is een trend naar grotere machtsblokken in de mediawereld. Er is een grote consolidatiebeweging op 

gang gekomen. Grote bedrijven kopen alles over wat ze interessant vinden. Na de overname van Lucasfilm 

(de "Star Wars"-franchise) heeft Disney bijvoorbeeld nu ook de televisie- en filmactiviteiten van 21st 

Century Fox overgenomen. Het is duidelijk dat Disney zich met deze deals wapent om de concurrentie 

met Netflix aan te gaan. Een ander voorbeeld is het telecombedrijf AT&T dat mediabedrijf Time Warner 

heeft overgenomen. Dit soort overnames verstevigen de machtsposities in de entertainmentwereld en 

zullen we wellicht in de toekomst nog meer zien. 
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Een aantal Wall Street analisten zeggen dat de grootste krachtmeting in het streamingtijdperk zal 

plaatsvinden tussen Netflix en Disney+. Netflix leidt momenteel met 182 miljoen abonnees. Sinds de 

lancering in november 2019 heeft Disney+ wereldwijd al 60.5 miljoen abonnees overtuigd (augustus 2020). 

Daarmee overtrof die laatste Hulu's totale abonneebestand van 35.5 miljoen abonnees en bouwde het in 

luttele maanden een abonneebestand op waar Netflix jaren voor nodig had. Apple TV+ komt met 10 

miljoen abonnees (mei 2020) niet eens in de buurt van die cijfers. En diensten als HBO Max en Peacock zijn 

nog maar net gelanceerd.  

 

Netflix begint de druk te voelen, nu klassiekers zoals o.a. “Friends” en “The Office” uit de Netflix-catalogus 

verdwenen zijn. Maar Netflix is nog lang niet klaar met groeien en investeert sterk in nieuwe originals. 

Wel wordt het interessant om te zien hoezeer de recentste prijsverhoging voor abonnees en de sterk 

toegenomen concurrentie invloed zullen hebben op de groei. Kan dit met een gigantische hoeveelheid aan 

investeringen goedkomen? 

 

Netflix speelt het spel hard, maar het kan niet elk seizoen opnieuw de beste ‘inhoud’ produceren met 

sterke series als o.a. Stranger Things, The Crown en Mindhunter. Dat biedt ruimte voor nieuwkomers. Zeker 

voor Disney+ dat beschikt over een grote catalogus aan filmklassiekers en series en kiest voor 

kindvriendelijke programma’s. In hun catalogus o.a. alle Star Wars films, de animatiefilms van Pixar, die 

van Disney zelf zoals bv. Assepoester, de Marvel- superhelden (Captain America, X-Men) en de programma’s 

van National Geographic. En voor HBO Max, dat gaat voor topkwaliteit van HBO plus Warner-klassiekers 

zoals bv. The Sopranos, Mad Men, Game of Thrones en True Detective. 

 

Wie de competitie wil aangaan met Netflix, Disney+ of HBO Max, zal zijn niche heel precies moeten kiezen. 

Apple gaf 20 miljoen dollar uit per aflevering van ‘See’; Amazon betaalde al 250 miljoen dollar voor een 

Lord of the Rings-serie. Maar met één superproductie zal je er in 2021 niet komen. 

 

De concurrenten weten alvast wie hun doelpubliek is: mensen die een abonnement op Netflix hebben. Zij 

zijn bereid te betalen voor het streamen van goede series en films. De meeste nieuwkomers hebben (nog) 

niet de ambitie om Netflix te vervangen. Het is eerder hun ambitie om de tweede streamingdienst naast 

Netflix te zijn. Maar voor hoeveel streamingdiensten zullen mensen willen betalen? En er zijn heel wat 

kandidaten voor de plaatsen twee en drie. 

Een ding is zeker. De streamingoorlog zal ongeziene budgetten vrijmaken, en dus (hopelijk) resulteren in 

uitstekende producties. Voor Vlaamse producenten zou dit extra kansen kunnen opleveren, extra 

opdrachten.  En ook voor schrijvers, acteurs en regisseurs in genres die goed in de markt liggen. Er breken 

boeiende tijden aan in het medialandschap. 

 

Barbara BRUNEEL 

Deputy Trade FIT-Los Angeles 
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1. WELKE STREAMINGDIENSTEN ZIJN ER EN HOE 
ONDERSCHEIDEN ZE ZICH? 

Naast Netflix verschijnen er steeds meer videostreamingdiensten. Ze willen allemaal de kijker aan zich 

binden. In het verleden verkochten grote film- en tv-producenten hun content massaal aan Netflix, nu 

lanceren ze hun eigen streamingdienst. Er zijn inmiddels heel wat streamingdiensten. Hieronder een 

overzicht met enkele kenmerken op een rij. 

1.1 GEVESTIGDE STREAMINGDIENSTEN 

Het aanbod films en series dat je kunt bekijken wanneer je dat wilt, wordt groter en groter. Hieronder 

een overzicht van de bekendste aanbieders van ‘video on demand’ in de VS. 

 

 

NETFLIX 
100 Winchester Cir, Los Gatos, CA 95032 
P: (408) 540-3700 | https://www.netflix.com/ 
Opgericht in 1997 

Moederbedrijf Netflix Inc.  

Beschrijving Streamingdienst die abonnementen aanbiedt voor het streamen van films, 
series en documentaires. De streaming service is advertentievrij. 

Prijs $8.99 tot $15.99/maand (basis, standaard, premie abonnement) 

Inkomsten  20,16 miljard USD  

Abonnees  72,9 miljoen VS (200 miljoen wereldwijd) 
 

 

AMAZON PRIME VIDEO 
10 Terry Ave. North, Seattle, WA, 98109-5210 
P: (888) 280-4331 | https://www.primevideo.com/ 
Opgericht in 2006 

Moederbedrijf Amazon.com Inc.  

Beschrijving Streamingservice die is opgenomen in het Amazon Prime lidmaatschap. Er 
is een selectie van verschillende bekroonde films en tv-programma's. Er is 
ook de mogelijkheid om films en tv-series te huren die niet zijn inbegrepen. 
De streamingdienst van Amazon is een aantrekkelijke aanvulling op Netflix. 
Het aanbod is kleiner, maar de dienst heeft series die Netflix niet heeft. 
Enkele van de Prime functies zijn 4K Ultra HD, High Dynamic Range (HDR) 
en de mogelijkheid om series en films te downloaden en later terug te kijken. 

Prijs $119/jaar; $12.99/maand (30 dagen gratis proefabonnement) 

Inkomsten 1,7 miljard USD 

Abonnees  150 miljoen  
 
 

 

https://www.netflix.com/
https://www.primevideo.com/
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APPLE TV+ 
One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014 
P: (408) 996-1010 | https://www.apple.com/benl/apple-tv-plus/  
Opgericht op 1 november, 2019 

Moederbedrijf Apple Inc., Cupertino, CA 

Beschrijving Streaming app zonder reclame die deel uitmaakt van Apple TV. Het geeft 
toegang tot Apple Originals, films en tv-series die je kunt huren. Het is 
toegankelijk op alle Apple apparaten en via Roku en Amazon Fire TV. 

Prijs $4,99/maand (7 dagen gratis proefabonnement; 12 maanden gratis 
proefabonnement bij aankoop van een nieuwe iPhone, iPad, Mac of Apple 
TV) 

Inkomsten 1,5 miljard USD 

Abonnees  34 miljoen VS 
 

HULU 
2500 Broadway, Santa Monica, CA 90404 
P: (310) 571-4700 | https://www.hulu.com/ 
Opgericht op 29 oktober, 2007 
Moederbedrijf Walt Disney Direct-to-Consumer & International 

Beschrijving Hulu is een streamingdienst die zich richt op het streamen van nieuwere tv-
programma's van verschillende netwerken uit de VS en Japan. In 
tegenstelling tot andere streamingdiensten geeft het gebruikers eerder 
toegang tot tv-programma's en films. Het stelt abonnees in staat om op 
verschillende apparaten te streamen via internet. Hulu stelt gebruikers ook 
in staat om programma’s te downloaden en offline te bekijken. 

Prijs $5.99/maand advertentie-ondersteunend; $11.99/maand zonder advertenties 
(30 dagen gratis proefabonnement) 

Inkomsten 1,97 miljard USD 

Abonnees  35,5 miljoen VS (augustus, 2020) 

 

DISNEY+ 

75 9th Ave, New York, NY 10011  

P: (888) 905-7888 | https://www.disneyplus.com/ 

Opgericht op 12 november, 2019 

Moederbedrijf Walt Disney Direct-to-Consumer & International 

Beschrijving Streamingdienst die eigendom is van The Walt Disney company. Abonnees 
kunnen onbeperkt Disney-films en -series bekijken op diverse apparaten. De 
service is advertentievrij en omvat het onbeperkt downloaden van films en 
series. Disney kiest voor gezinsvriendelijke programma’s en Marvel-
superhelden. 

Prijs $6.99/maand of $69.99/jaar 

Inkomsten 4,1 miljard USD 

Abonnees 60,5 miljoen wereldwijd (augustus, 2020) 

 

https://www.apple.com/benl/apple-tv-plus/
https://www.hulu.com/
https://www.disneyplus.com/
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1.2 TV-ZENDERS MET STREAMINGDIENSTEN 

Ook veel nationale zenders hebben hun eigen streamingdiensten. Met deze diensten kun je gemakkelijk tv 

kijken, zolang je maar een internetverbinding hebt. Hieronder een overzicht: 

 

CBS ALL ACCESS 

235 Second Street, San Francisco, CA 94105 

P: (415) 344-2000 

https://www.cbs.com/all-access/ 

Opgericht op 28 oktober, 2014 

Moederbedrijf CBS Interactive; (ViacomCBS) 

Beschrijving Streamingplatform dat eigendom is van CBS. Het is een op abonnementen 

gebaseerd platform waar mensen toegang hebben tot meer dan 9.000 uur 

aan CBS-inhoud. Abonnees hebben ook toegang tot NFL-games en het 

nieuws. De content is niet advertentievrij. 

Prijs $5.99-9.99$/maand 

Inkomsten 1,6 miljard USD (gecombineerd met Showtime) 

Abonnees  16,2 miljoen (gecombineerd met Showtime) 

 

SHOWTIME ANYTIME 
Showtime Networks Inc. 
1633 Broadway, New York, NY 10019 
P: (212) 708-1600 
https://www.showtimeanytime.com/ 
Opgericht op 27 oktober, 2010 
Moederbedrijf  ViacomCBS 

Beschrijving Showtime Anytime is een dienst van Viacom/CBS dat toegang biedt tot 
originele Showtime content, films, sport, comedy specials etc. De service is 
advertentievrij en er is een optie om live content te bekijken.  

Prijs $10,99/maand 

Inkomsten 1,6 miljard USD (gecombineerd met CBS All Access) 

Abonnees  16,2 miljoen (gecombineerd met CBS All Access) 

  

https://www.cbs.com/all-access/
https://www.showtimeanytime.com/
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PEACOCK 

30 Rockefeller Plaza, New York, NY 10112 

P: (212) 664-4444 

https://www.peacocktv.com/ 

Opgericht op 15 april, 2020 

Moederbedrijf NBCUniversal (dochteronderneming van Comcast) 

Beschrijving De nieuwste uitdager van Netflix is de mediagroep NBCUniversal met 

Peacock, een naam die verwijst naar het logo van tv-zender NBC. 

NBCUniversal beweert dat het over 15.000 uur programma’s beschikt. 

Daarbij zit de Amerikaanse versie van ‘The Office’, wat vorig jaar in de VS 

de meest gestreamde serie was. Peacock zal ook live sport events uitzenden 

zoals “the Premier League” en “the 2021 Olympics”. Een andere troef: Peacock 

biedt een gratis basisversie aan, gefinancierd met reclame. 

Prijs Peacock Basic (gratis), Peacock Premium met advertenties ($4,99/maand), 

Peacock Premium zonder advertenties ($9,99/maand) 

Inkomsten 2,5 miljard USD 

Abonnees  10 miljoen (30 juli, 2020) 

 

(HBO NOW, HBO GO) HBO MAX 

WarnerMedia 

30 Hudson Yards, New York, NY 10001 

P: (212) 484-8000 

https://www.hbomax.com/ 

Opgericht op 27 mei, 2020 

Moederbedrijf  WarnerMedia (divisie van AT&T) 

Beschrijving HBO NOW: De originele streamingdienst van Warner Media. Het biedt actuele 

films en HBO-shows aan zonder dat er een kabel-tv-aansluiting nodig is. Het 

verschil tussen HBO Now en HBO Go zit in het abonnement. HBO Now is een 

à la carte streamingdienst, terwijl HBO Go een ‘on the go’ app is die wordt 

geleverd met een kabelabonnement. De app is momenteel niet langer 

beschikbaar.  

HBO Max: Opvolger van HBO Now, de nieuwe streamingdienst van Warner 

Media. De streamingdienst biedt meer dan 10.000 uur televisie en film aan, 

waaronder Friends, The Big Bang Theory en tal van populaire tv-reeksen uit 

de Warner Media-portefeuille als Westworld en Watchmen. Ook biedt HBO 

Max zo’n 2.000 speelfilms aan, waaronder de animatiefilms van de razend 

populaire animatiepoot Studio Ghibli. 

Prijs HBONow: $14,99/maand, HBOGo: $5-20/maand + kabelabonnement, HBO 

Max: $14.99/maand 

Inkomsten 2 miljard USD 

Abonnees  4,1 miljoen (30 juni, 2020 – HBO Max)  

https://www.peacocktv.com/
https://www.hbomax.com/
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STARZ 
8900 Liberty Cir, Englewood, CO, 80112-7057 
P: +1 (720) 852-7700 
https://www.starz.com/ 
Opgestart op 1 februari, 1994 

Moederbedrijf  Lionsgate 

Beschrijving Starz is een premium kanaal op niet-kabeltelevisie. Abonnees hebben 
toegang tot een bibliotheek met films, documentaires en originele 
programma's. Starz probeert kijkers aan te trekken door een grote catalogus 
van oude en klassieke films aan te bieden plus hits die net uit het theater 
komen. 

Prijs $8,99/maand 

Inkomsten 1,6 miljard USD 

Abonnees  26,5 miljoen  

 

ESPN+ 
ESPN, Inc. 
Espn Plaza, 935 Middle St., Bristol, CT 06010 
P: +1 (860) 766-2000 
https://plus.espn.com/ 
Opgericht op 12 april, 2018 
Moederbedrijf  The Walt Disney Company 

Beschrijving ESPN+ is een sportstreaming abonnementsdienst die eigendom is van Walt 
Disney en die dient als aanvulling op de al bestaande ESPN-app. Het streamt 
live games, exclusieve on-demand content en geeft toegang tot ESPN insider. 
De dienst is niet advertentievrij. 

Prijs $4,99/maand 

Inkomsten 11,4 miljard USD 

Abonnees  8,5 miljoen (augustus 2020) 

 

SUNDANCE NOW 
11 Pennsylvania Plaza, New York, NY 10001 
P: (212) 324-8500 
https://www.sundancenow.com/ 
Opgericht in 2014 
Moederbedrijf  AMC Networks 

Beschrijving Sundance Now is een premium streamingservice die de beste selectie van 
misdaad, politieke thrillers en dramatische series biedt. Geen kabel nodig. 
Geen advertenties. 

Prijs $6,99/maand 

Inkomsten 9,2 miljoen USD 

Abonnees  1,6 miljoen 

 

https://www.starz.com/
https://plus.espn.com/
https://www.sundancenow.com/
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BET+  
1515 Broadway, New York, NY, 10036-8901 
P: (212) 258-6000 
https://www.bet.plus/ 
Opgericht op 19 september, 2019 

Moederbedrijf ViacomCBS 

Beschrijving BET+ is een premium streamingservice die gericht is op een Afrikaans-
Amerikaanse publiek. Het wordt gerund door BET (Black Entertainment 
Television) dat eigendom is van Viacom. BET+ heeft meer dan 1.000 uur aan 
BET-eigendom en originele content. Het belooft ook veel ongeziene content 
toe te voegen zodat abonnees toegang hebben tot nog niet uitgebrachte 
online tv-programma's en films. 

Prijs $9,99/maand 

Abonnees  1 miljoen (15 augustus, 2020) 

 

HISTORY VAULT 
235 E 45Th St Fl 9, New York, NY, 10017-3340 
P: (212) 210-1400 
https://www.historyvault.com/ 
Moederbedrijf A&E Television Networks, LLC 

Beschrijving History vault is een betaalde streamingdienst van het kanaal van A&E 
Networks History. Het geeft onbeperkt toegang tot historische 
documentaires en films. De dienst is advertentievrij en wordt wekelijks 
bijgewerkt. Toegang is beschikbaar op alle Apple producten, Android 
apparaten, Roku en Amazon Fire apparaten. 

Prijs $4,99/maand 

 

PBS PASSPORT 
2100 Crystal Dr., Ste 100, Arlington, VA, 22202-3784 
P: (703) 739-5000 
https://www.pbs.org/ 
Gestart in 2016 
Moederbedrijf Openbare televisiezenders en CPB (corporatie voor de openbare omroep) 

Beschrijving PBS-Passport is beschikbaar voor in aanmerking komende donoren van 
deelnemende PBS-stations (d.w.z.: je moet een donatie doen aan je lokale 
station om toegang te kunnen krijgen). Donoren krijgen toegang tot een on-
demand bibliotheek van hoogwaardige openbare televisie. 

Prijs $60/jaar, $5 aan maandelijkse geschenken 

 
 

https://www.bet.plus/
https://www.historyvault.com/
https://www.pbs.org/
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1.3 KLEINERE STREAMINGDIENSTEN 

Netflix en Disney+ zijn niet de enige streamingdiensten die door de coronacrisis een boost hebben 

gekregen. In de marge daarvan twisten ook kleinere streamingdiensten om de aandacht van heel specifieke 

kijkers. Hieronder een overzicht van het aanbod: 

 

CRACKLE 
https://www.crackle.com/ 
Opgericht in 2004 
Moederbedrijf Sony Pictures 

Beschrijving Crackle is een on-demand streamingdienst die eigendom is van Sony 
Pictures en Chicken Soup for the Soul Entertainment. De bibliotheek bestaat 
uit zowel originele content als programma’s die van andere bedrijven zijn 
aangekocht. 

Prijs Gratis 

 

CURIOSITYSTREAM 
https://curiositystream.com/ 
Opgericht op 18 maart, 2015 
Moederbedrijf CuriosityStream 

Beschrijving CuriosityStream is een streamingplatform dat zich richt op non-fictie en 
documentaires over wetenschapstechnologie, natuur en geschiedenis. 

Prijs $11,99/jaar - $41,99/jaar: 4K Ultra HD 

 

IMDB-TV 
https://www.imdb.com/tv/ 
Opgericht op 10 januari, 2019 
Moederbedrijf Amazon 

Beschrijving IMDb TV, een streamingdienst van Amazon waarop gratis films en series 
beschikbaar zijn. De dienst geeft gebruikers de mogelijkheid om, in ruil voor 
het bekijken van advertenties, gratis te kijken naar films en tv-series, 
waaronder bekendere titels als La La Land, Drive, Donnie Darko en A 
Knight's Tale. 

Prijs Gratis, advertentie-ondersteund 

 

CRUNCHYROLL 
https://www.crunchyroll.com/ 
Opgericht op 14 mei, 2006 
Moederbedrijf WarnerMedia 

Beschrijving Voor fans van Japanse anime en Aziatisch drama is er Crunchyroll. De 
belangrijkste focus ligt op tv-series in plaats van films. Het streaming 
platform bevat ook anime nieuws, prikborden voor fans en heeft een 
webwinkel voor dvd's en merchandise.  

Prijs $7,99/maand 

https://www.crackle.com/
https://curiositystream.com/
https://www.imdb.com/tv/
https://www.crunchyroll.com/
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SHUDDER 
https://www.shudder.com/ 
Opgericht in 2015 
Moederbedrijf AMC Networks 

Beschrijving Shudder is een streamingdienst die onbeperkt toegang geeft tot horror-, 
suspense- en thrillerfilms. Elke titel is met de hand geselecteerd door genre-
experts. Nieuwe releases komen bijna wekelijks uit en zijn advertentievrij. 

Prijs $4,99/maand 

 

BRITBOX 
https://www.britbox.com/us/ 
Opgericht in maart, 2017 
Moederbedrijf BBC, ITV 

Beschrijving BritBox is een betalende streamingdienst die eigendom is van BBC en ITV. 
Het platform heeft de grootste collectie van Britse TV-inhoud en is van plan 
om nieuwe programma's toe te voegen. Het platform is actief in de VS, VK 
en Canada. 

Prijs $6.99/maand of $69.99/jaar 

 

MUBI 
https://mubi.com/ 
Opgericht in 2007 
Moederbedrijf Mubi 

Beschrijving Mubi is een streamingplatform met een wisselend aanbod, dat zich richt op 
30 films, samengesteld door een team van filmexperts. Elke dag introduceren 
ze een nieuwe film van de dag en valt er eentje af. Ze hebben een database 
van meer dan 150.000 films. Mubi is beschikbaar op tal van apparaten zoals 
Apple, Amazon en Android. 

Prijs Basis: Gratis, Premie: $10,99/maand 

 

BOOMERANG 
https://www.boomerang.com/ 
Opgericht op 1 april, 2000 
Moederbedrijf Warner Bros. Entertainment, dochteronderneming van AT&T's WarnerMedia 

Beschrijving Boomerang is een streamingdienst die een catalogus van cartoons aanbiedt. 
Boomerang werd oorspronkelijk aangeboden op de Time Warner-kabel, 
maar is sinds kort een alleenstaande streamingdienst. Boomerang heeft 
meer dan 5.000 cartoons en werkt de catalogus wekelijks bij. 

Prijs $5/maand, $39,99/jaar 

 

 

 

 

https://www.shudder.com/
https://www.britbox.com/us/
https://mubi.com/
https://www.boomerang.com/
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THE CRITERION CHANNEL 
https://www.criterionchannel.com/ 
Opgericht in 2019 
Moederbedrijf The Voyager Company 

Beschrijving The Criterion Channel is een streamingdienst die een mix van klassieke en 
hedendaagse films biedt. de bibliotheek bevat titels van studio's en 
onafhankelijke licentiegevers en een originele programmering die exclusief 
is voor het kanaal. Het biedt ook aanvullende inhoud, waaronder trailers, 
documentaires en interviews achter de schermen. 

Prijs $10,99/maand, $99,99/jaar 

 

DC UNIVERSE 
https://www.dcuniverse.com/ 
Opgericht op 15 september, 2018 
Moederbedrijf  DC Entertainment en Warner Bros. Digital Networks. 

Beschrijving DC Universe is de streamingdienst van Marvel. Het platform bevat strips, 
vintage film, animatie en nieuwe originele tv-programma's. Naast de digitale 
content bieden ze ook fan forums aan en verkopen ze merchandise. 

Prijs $7,99/maand, $74,99/jaar 

 

DROPOUT 
http://www.chmedia.com/ 
Opgericht op 26 september, 2018 
Moederbedrijf  CollegeHumor 

Beschrijving Dropout is een video-abonnementsdienst van CollegeHumor die eigendom 
is van CH Media. De inhoud is advertentievrij en bevat mix-media met 
originele programma’s, animatie en strips. 

Prijs $3,99/maand 

 

KANOPY 
https://www.kanopy.com/ 
Opgericht in 2008 
Moederbedrijf  Kanopy 

Beschrijving Kanopy is een streaming video service die onafhankelijke films, 
documentaires, klassieke films, wereldcinema en LGBTQ-bioscoop aanbiedt. 
Belangrijke bijdragen aan de Kanopy-bibliotheek zijn onder andere BBC, PBS 
en de Stichting Media Educatie. Het wordt vooral gebruikt in bibliotheken. 

Prijs Gratis met bibliotheekkaart 

 

 

 

 

 

https://www.criterionchannel.com/
https://www.dcuniverse.com/
http://www.chmedia.com/
https://www.kanopy.com/
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VRV PREMIUM 
https://vrv.co/gopremium 
Opgericht op 14 november, 2016 
Moederbedrijf  Otter Media 

Beschrijving VRV Premium is een on-demand streamingservice met meer dan 20.000 uur 
aan exclusieve content. Abonnees krijgen direct toegang tot nieuwe 
afleveringen, een offline kijkoptie en advertentievrije streaming. Enkele van 
de beschikbare kanalen zijn Boomerang, Crunchyroll, Nicksplat, 
CuriosityStream, enz. 

Prijs $9,99/maand voor 9 kanalen  
$5-$10 per extra kanaal 

 

QUIBI  
https://quibi.com/ 
Opgericht in augustus, 2018 
Moederbedrijf  Quibi 

Beschrijving Quibi levert korte media-inhoud in video's van 10 minuten of minder. Het is 
ontworpen om te kijken via smartphones. 

Prijs $4,99/maand met advertenties, $7,99 dollar/maand advertentievrij 

 

1.4 LIVE-TV STREAMINGDIENSTEN 

Live-tv-streamingdiensten kopiëren de traditionele kabeltelevisie-ervaring, maar over het algemeen tegen 

een lagere prijs. Men biedt pakketten aan met kabeltelevisie en men heeft vaak een interface die lijkt op 

die van de grote kabelmaatschappijen. Net als kabeltelevisie worden live-tv-streamingdiensten met 

digitale videorecorder (DVR) geleverd, zodat je live programma's kunt opnemen en deze later kunt 

bekijken. Deze DVR's slaan shows op in de ‘cloud’, zodat je geen extra apparatuur nodig hebt, die je wel 

vaak nodig hebt voor het opnemen van shows via kabeltelevisie. Enkele belangrijke spelers hieronder: 

 

PLUTO TV 
https://pluto.tv/welcome 
Moederbedrijf  ViacomCBS 

Beschrijving Pluto TV is eigendom van Viacom/CBS en is een advertentie-ondersteunde 
streamingsite die meer dan 100 tv-kanalen online heeft. Het richt zich op het 
streamen van live-kabel- en uitzendtelevisie. Ze hebben een kleinere selectie 
van tv-kanalen, maar het is gratis en het vereist niet dat gebruikers een 
account aanmaken. 

Prijs Gratis 

Abonnees  24 miljoen (Q1 2020) 

 

 

 

https://vrv.co/gopremium
https://quibi.com/
https://pluto.tv/welcome
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AT&T-TV NOW 
https://www.atttvnow.com/ 
Moederbedrijf  AT&T Communications 

Beschrijving AT&T TV Now (voordien DirecTV Now) is een on-demand streamingdienst 
die DirecTV vervangt. Het dient als een app waar je andere apps zoals 
YouTube TV, Sling TV etc. kunt streamen zonder dat je de input hoeft te 
veranderen. Je kan tv-programma's en films streamen zonder dat je een 
kabel nodig hebt. De prijs van het abonnement is veel hoger dan de prijs 
van de concurrenten, maar er is ook een grotere selectie voor klanten. 

Prijs Choice: $55/maand/jaar, daarna $110/maand.  
Xtra: $65/maand/jaar, daarna $124/maand.  
Ultimate: $70/maand/jaar, daarna $135/maand. 

Abonnees  788,000 (Q1 2020) 

 

SLING TV 
https://www.sling.com/ 
Moederbedrijf  Dish Network 

Beschrijving Sling TV is een streamingdienst die gespecialiseerd is in live-tv-inhoud. Het 
werkt met een app en is een vervanging voor kabel-tv. Het heeft twee 
abonnementsmogelijkheden: Sling Orange en Sling Orange + Blue. Het 
verschil zit hem in het aantal beschikbare kanalen. 

Prijs $30/maand 

Abonnees  2,3 miljoen (Q1 2020) 

YOUTUBE TV 
https://tv.youtube.com/ 
Moederbedrijf  Google 

Beschrijving YouTube TV is eigendom van ALPHABET en is een live streamingplatform. 
Het is een alternatief voor kabel zoals AT&T TV, Sling TV en Hulu + Live. Het 
is een van de enige streamingplatforms die PBS-stations en -inhoud omvat 
en meer dan 50 traditionele kabel- en uitzendkanalen aanbiedt. 

Prijs $64,99/maand 

Abonnees  2 miljoen (Q1 2020) 

 

FUBO TV 
https://www.fubo.tv/ 
Moederbedrijf  Facebank Group 

Beschrijving Fubo TV is een Amerikaanse sport specifieke onlinestreamingdienst die de 
belangrijkste sporten van over de hele wereld omvat, zoals NFL, MLB, NBA, 
MLS en voetbal. Voor het streamen van live EPL-wedstrijden is Fubo TV een 
kwalitatieve streamingdienst. 

Prijs $59.99/maand 

Abonnees  315,789 (Q1 2020) 

 

  

https://www.atttvnow.com/
https://www.sling.com/
https://tv.youtube.com/
https://www.fubo.tv/
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2. HOE KUNNEN STREAMINGDIENSTEN ZICH ONDER-
SCHEIDEN? 

2.1 VERGELIJKING VAN STREAMINGDIENSTEN MET EEN GROOT 

MARKTAANDEEL 
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2.1.1 Netflix 

• Veel populaire series die je gezien moet hebben, zoals bv. Stranger Things, The Crown, Breaking 

Bad, etc. die uitgroeien tot hypes. 

• Uitgebreid aanbod, ook voor kinderen. 

• Netflix is te bekijken op veel apparaten. 

• Offline opslaan om zonder internetverbinding te kijken. 

• Je krijgt de keuze tussen een goedkoop abonnement in lage kwaliteit en een duur abonnement 

voor 4K-beelden en extra opties. 

2.1.2 Hulu 

• Streamingdienst van Disney. Deze streamingdienst zal mogelijk in 2021 internationaal beschikbaar 

worden.  

• Belangrijkste verkoopargument is dat je tv-programma’s kan kijken kort nadat ze zijn 

uitgezonden, inclusief de meeste shows op grote netwerken zoals ABC en Fox. Ter vervanging 

van het betalen voor een kabelaanbieder is er geen beter alternatief. 

• Het heeft slechts enkele originele shows van topkwaliteit zoals bv. “The Handmaid’s Tale” en het 

basispakket bevat advertenties. 

• Je kan je favoriete tv-programma's en films streamen op elk apparaat, inclusief smartphones, 

tablets, Apple TV en Xbox. 

• Hulu wordt geleverd met kijkgeschiedenis, zodat je eenvoudig films en video's kunt bijhouden 

die je graag bekijkt. 

2.1.3 Amazon Prime Video 

• Het is één van de goedkopere streaming videodiensten met een variërend aanbod. 

• Uitgebreid aanbod met eigen populaire series zoals o.a. The Marvelous Mrs. Maisel, Sneaky Pete, 

etc. 

• Offline opslaan van video’s en tv-series mogelijk. 

• Gratis games en in game-content met Twitch Prime. Op Twitch kun je op elk uur van de dag 

kijken naar mensen die de games Fortnite, Call of duty of zelfs schaak spelen. 

2.1.4 Disney+ 

• Het is Disney.  

• Je vindt voor een relatief lage prijs een enorm aanbod aan Disney-films en -series. Ook bevat de 

dienst originele content zoals bv. ‘The Mandalorian’, een Star Wars-reeks die vijftien Emmy-

nominaties in de wacht sleepte.  

• Zowel online als offline kijken. 

• Standaard met vier schermen kijken. 

• Onbeperkt downloaden. Disney+ staat toe dat je je favorieten kunt kijken, waar en wanneer je 

maar wil. 

• Disney+ is nog niet in alle landen actief maar toch is de streamingdienst alvast een groot succes 

en dat doet bij The Walt Disney Company dromen naar meer. 
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• Wereldwijd telt Disney+ al 60,5 miljoen abonnees: een mijlpaal waarop het pas had gemikt in 

2024. 

• Mulan, de nieuwste film in een reeks live-action remakes van Disney-tekenfilms, kwam 

rechtstreeks op het platform. Zo kan men de film een breed publiek bezorgen en tegelijk het 

Disney+ abonnement aantrekkelijker maken. 

• Midden augustus maakte Disney bekend dat het in 2021 (internationaal) een nieuwe 

streamingdienst gaat lanceren, genaamd ‘Star’. ‘Star’ zal films en shows bevatten met een groter 

aanbod voor volwassenen met content van onder meer ABC Studios, Fox Television, FX, 

Freeform, 20th Century Studios en Searchlight. Star is een ‘bredere’ streamingdienst die buiten de 

VS (waaronder ook in België) Netflix moet beconcurreren. 

2.1.5 Vergelijking 

• Netflix heeft een indrukwekkend aantal hoog aangeschreven eigen series zoals bv. Stranger 

Things, The Crown en Narcos. Netflix investeert hier veel geld in. 

• Families zullen zich meer aangetrokken voelen tot Disney+ vanwege de uitgebreide catalogus 

met gezinsvriendelijke programma’s en Marvel-superhelden.  

• Naast Disney+ beschikt Hulu eveneens over een uitgebreide en diverse catalogus, maar het is 

duurder als je programma’s zonder advertenties wenst. 

• Disney+ neemt 4K HDR-streams op in het abonnement dat over een aantal apparaten 

beschikbaar is. Bij Netflix moet je het duurste abonnement nemen vooraleer je 4K HDR kan 

streamen.  

• Hulu is een goede optie voor consumenten die de nieuwste tv-programma's willen volgen. Het is 

mogelijk tv-shows van NBC, Fox en andere tv-aanbieders de dag nadien al op Hulu te bekijken. 

Kijkers hoeven niet te wachten tot er een seizoen beschikbaar is zoals bij Netflix.  

• Amazon Prime heeft 63.000 uur aan programma’s in de aanbieding. Netflix heeft 36.000 uur aan 

programma’s in de aanbieding. Disney+ moet het met ongeveer 3.000 uur stellen. 

• Bij streaming wordt het almaar belangrijker nieuwe ‘originals’ te hebben. Daarin is Netflix 

onklopbaar, en dat zal nog wel even zo blijven, door de pandemie. 

• Hulu is marktleider op het gebied van abonnementen: 67% van de nieuwe Hulu-abonnees is al 

geabonneerd op een andere dienst. 
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2.2 VERGELIJKING VAN STREAMINGDIENSTEN MET EEN KLEINER 

MARKTAANDEEL 

Dienst HBO Max Quibi Peacock Crackle YouTube TV 

Moederbedrijf WarnerMedia Dreamworks Comcast Sony Google 

Aanbod Originele HBO-

inhoud  

 

Grote collectie 

topfilms  

 

 

TV-programma's 

Originele shows 

 

 

Afleveringen 

onder 10 

minuten 

 

Alleen mobiel 

Originele NBC 

shows  

 

NBC meest 

populaire shows 

Originele 

programma’s 

 

Films 

 

 

 

Tv-programma's 

Live tv-streaming  

Originele inhoud  

 

60 live kanalen 

Prijs $14,99/maand $4,99/maand met 

ads 

$7,99 dollar 

zonder ads  

Gratis Gratis $64,99/maand 

Advertenties Nee Ja Ja Ja  Nee 

Bedrijfsmodel Abonnement Abonnement met 

of zonder 

advertenties 

Abonnement Geen 

abonnement. 

Advertentie-

ondersteunend 

Abonnement 

Mobiele 
downloads 

Ja Ja Ja (met premium 

abonnement) 

Ja Nee 

4K Ultra HDR Nee Nee Ja (met premium 

abonnement) 

Nee Nee 

 

2.2.1 Vergelijking 

• Peacock en Crackle bieden allebei een gratis versie aan, gefinancierd met reclame. 

• Peacock beschikt over 15.000 uur programma’s. Daarbij zit de Amerikaanse versie van ‘The 

Office’, wat in 2018 in de VS de meest gestreamde serie was.  

• De Olympische Spelen in Tokio, de Ryder Cup (voor golffanaten) en Engels voetbal uit de Premier 

League zullen op Peacock uitgezonden worden. 

• YouTube TV biedt live tv-streaming aan, maar heeft een beperkt aantal kanalen voor een relatief 

hogere prijs dan zijn concurrenten. 

• HBO Max, Quibi en Crackle maken mobiel downloaden mogelijk, terwijl u bij Peacock een 

premium abonnement nodig heeft. YouTube TV heeft niet de beschikbaarheid van mobiel 

downloaden. 

• HBO Max biedt tal van populaire tv-reeksen uit de WarnerMedia-portefeuille aan (waaronder 

o.a. Friends, The Big Bang Theory), en een haast onuitputtelijke voorraad aan uitstekende films. 

Daarenboven zijn alle animatiefilms van de razend populaire Studio Ghibli exclusief te streamen 

op HBO Max. 

• Peacock is de enige service die 4K Ultra HDR-streaming aanbiedt in hun premium pakket. 
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• Quibi staat voor ‘quick bits’ en is gericht op jonge, mobiele mensen die onderweg op hun 

smartphone een korte, maar professioneel geproduceerde video willen bekijken. Quibi is een 

nieuwe benadering van streaming met alleen mobiele, 10 minuten durende originele afleveringen. 

• Quibi heeft de meest beperkte selectie van allemaal, maar heeft ook het goedkoopste 

advertentievrije abonnement.  

3. WIE HEEFT DE GROOTSTE BUDGETTEN VOOR CONTENT? 

Het is belangrijk steeds nieuwe ‘originals’ te hebben, exclusief voor je platform gemaakte reeksen en films. 

In het gevecht om de kijker worden gigantische bedragen geïnvesteerd in nieuwe content. Daarin is Netflix 

momenteel onklopbaar, en dat zal nog even zo blijven, door de COVID-19-pandemie. HBO Max heeft een 

hele reeks fictieprojecten in de steigers staan, maar door de ‘lockdown’ lopen heel wat projecten 

vertraging op. Het productiebudget voor Netflix in 2020 bedraagt bijvoorbeeld 17 miljard dollar. Dat is 

meer dan wat Netflix aan inkomsten genereert, waardoor het tekort via schuld moet gefinancierd worden. 

 

Analisten beweren dat als de opnames te lang stilliggen, dat in het voordeel van concurrerende platforms 

zoals Disney+ kan spelen, omdat die uit een veel grotere catalogus kunnen putten. In de VS blijft het 

goedkopere Disney+ een grote concurrent met nu 60,5 miljoen abonnees. Netflix zit daarnaast ook in een 

concurrentiestrijd met de platforms van Amazon (Amazon Prime Video) en Warner (HBO Max). 

 

Toen Netflix in 2007 zijn streamingstart kreeg, was het de enige dienst in zijn soort. Het afsluiten van deals 

om films en tv-programma's te streamen was toen niet zo moeilijk als in de huidige zeer competitieve 

market. Netflix voorzag competitie in de markt en bereidde zich voor op een veelbelovende toekomst 

door zwaar te investeren in originele content. In 2019 gaf Netflix meer dan 15,3 miljard dollar uit aan 

content, waarvan ongeveer 85% bestemd was voor originele films en series. Netflix zal in 2020 ongeveer 

17,3 miljard dollar investeren in content op constante basis, volgens een nieuwe voorspelling van Wall 

Street firm BMO Capital Markets. De content uitgaven zullen tegen 2028, per BMO-rapport, 26 miljard dollar 

bedragen. 

 

Er is intussen heel wat nieuwe concurrentie van de grote content-producenten bijgekomen, waarbij 

bepaalde shows, films en franchises uit de catalogus van Netflix verdwenen zijn. Maar de nieuwkomers 

moeten ook geld uitgeven, want het beconcurreren van Netflix zal niet goedkoop zijn. Het resultaat is een 

dure strijd om de beste content.  

 

Een overzicht: 

 

Amazon: 6,5 miljard dollar voor originele content (2019) 

Amazon gaf in het eerste kwartaal van 2019 $1,7 miljard uit aan muziek- en video-content, een stijging van 

13% jaar op jaarbasis. Het Amazon-content budget omvat ongeveer 6,5 miljard dollar, bestemd voor 

originele content.  

 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Pagina 22 van 82 De markt voor TV-streamingdiensten in de VS 24.09.2020 

Apple: 6 miljard dollar (2019) 

Apple's streamingservice, Apple TV+, is ontworpen om klanten van Netflix weg te lokken naar Apple's tv-

app. Maar Apple TV+ betreedt een markt met gevestigde concurrenten en Apple heeft geen catalogus zoals 

Disney+. Wat het wel heeft, is kapitaal om een inhaalbeweging te maken. De grote uitgaven van Apple 

aan originele content zijn alleen maar groter geworden en staan nu op een bedrag van 6 miljard dollar. 

 

AT&T: 14,3 miljard dollar (2019) 

AT&T's HBO schept enkele van de grootste en duurste shows in streaming op. AT&T besteedde maar liefst 

$14,3 miljard aan content in 2019, volgens de analisten van de RBC Capital Markets. AT&T heeft het 

streamingbudget van HBO Max al opgevoerd tot $2 miljard en staat nu op het punt om de komende drie 

jaar 4 miljard dollar in het platform te investeren om HBO Max verder uit te bouwen. 

 

Disney: 27,8 miljard dollar, maar niet alleen voor het streamen ($1 miljard aan Disney+ originele content). 

Walt Disney maakt een grote indruk op het streaminglandschap, omdat het veel content te bieden heeft 

aan abonnees. Disney's gehele inhoudelijke budget is 23,8 miljard dollar, maar dat omvat niet alleen 

content voor de drie streamingdiensten (Disney+, ESPN+, en Hulu), maar ook voor de niet-streamingoutlets 

zoals filmbioscopen en Disney’s televisiekanalen (zoals ABC en Freeform). Echter, Disney besteedt $1 miljard 

aan Disney+ originele content in 2020, een cijfer dat het bedrijf denkt te doen stijgen tot $2,4 miljard in 

2024. Dat is minder dan de concurrentie, maar Disney heeft heel wat historische content om aan de 

originele content toe te voegen. 

 

Hulu, voor het grootste deel in handen van de Walt Disney Company, heeft een content budget van $3 

miljard in 2020. 

 

Quibi, het nieuwe mobiele platform dat afleveringen en nieuws in minder dan 10-minuten segmenten 

aanbiedt, heeft 1 miljard dollar te besteden aan content in 2020.  

 

NBCUniversal's Peacock, met $800 miljoen tot $2 miljard om te besteden aan content, en CBS All Access, 

dat een budget voorziet van $800 miljoen in 2020, volgens Bloomberg Intelligence. 

 

De coronaviruspandemie en stay-at-home-orders hebben geleid tot een nieuwe boom in de 

streamingwereld waarbij gevestigde bedrijven hun content opdrijven en nieuwe spelers klaarstaan om 

een stuk van de markt in te palmen. Hierna volgt een tabel met wat de grootste streamingbedrijven in de 

sector uitgaven aan content in 2019 volgens de gegevens van Bloomberg Intelligence. 
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4. MONETIZERING VAN GEBRUIKERSGEGEVENS EN 
PRIVACYBELANGEN 

4.1 Monetizeringsmodellen voor OTT-diensten 

4.1.1 OTT 

OTT (over-the-top) platforms: levering van film- en tv-inhoud via het internet, zonder dat gebruikers zich 

hoeven te abonneren op een traditionele kabel- of satellietbetaaldienst zoals bv. Comcast of Time Warner 

Cable. Bv. Netflix, Hulu, Amazon Prime. 

4.1.2 VOD 

VOD staat voor “video on demand”, i.e. video op aanvraag, een service die door internetoperatoren, 

kabelbedrijven en onafhankelijke platforms aangeboden wordt. Met deze dienst kan je een 

videoprogramma van eigen keuze in real time bekijken via het internet. 

 

1.1.1.1 AVOD  (bv. YouTube, Yahoo Screen, AOL On, FilmOnX) 
 
AVOD staat voor ‘Advertising Video on Demand’. In dit model wordt ‘streaming’ als een gratis dienst aan 

de eindgebruiker geleverd en worden er inkomsten gegenereerd door middel van advertenties.  

Voordelen Nadelen 

De kosten voor klantenwerving zijn laag in 

vergelijking met andere modellen. 

 

Advertenties kunnen zeer storend zijn voor de 

ervaring van de kijker. 

 

 

 

Gebruikers kunnen zich snel aanmelden. 

 

De ads zijn vaak voldoende om de 

productie- en hostingkosten te dekken. 

 

Adverteerders kunnen gebruik maken van 

waardevolle demografische, geografische, 

sociografische en gedragsmatige 

datapunten. 

 

Gerichte en gepersonaliseerde 

advertenties.  

 

Kan worden gebundeld met het aanbod 

om te upgraden naar een betalend 

abonnement. 
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1.1.1.2 TVOD (bv. iTunes, Amazon Instant Go, CinemaNow) 
 
TVOD staat voor ‘Transactional Video on Demand’. Bedrijven rekenen de gebruikers aan voor iedere film 

of show die men bekijkt. 

 

1.1.1.3 SVOD (bv. Netflix, Amazon Prime, Hulu, CuriosityStream) 
 
Subscription Video on Demand (SVOD) verwijst naar een dienst die gebruikers onbeperkte toegang geeft 

tot een breed gamma van programma’s voor een vast maandtarief. De gebruikers hebben volledige 

controle over het abonnement. Ze kunnen zelf beslissen wanneer ze het programma starten, kunnen het 

programma pauzeren, doorspoelen, terugspoelen en stoppen. De dienst biedt de laatste nieuwe tv-series 

en blockbusters aan zonder een programmering op te leggen. Netflix is een voorbeeld van SVOD. 

 

Voordelen Nadelen 
Hogere inkomsten per gebruiker. 

 

De prijsstelling is over het algemeen inflexibel. 

De mogelijkheid om verschillende 

abonnementsniveaus te kiezen in SVOD is 

zeer aantrekkelijk voor klanten. 

Meer dan 64% van de volwassenen in de VS 

rapporteert maandelijks over het gebruik 

van SVOD-diensten. 

 

Toenemende kosten voor het creëren van content 

zorgt voor druk op de winstmarges. 

De aanbieders zijn actief bezig met het 

ondertekenen van exclusieve contentdeals. 

 

 

1.1.1.4 Hybride modellen 
 
Hybride modellen bundelen de diensten op verschillende manieren. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat 

een dienst zowel een gratis als een advertentievrij abonnementsmodel aanbiedt en ondersteunt.  

 
Bron: 
https://www.medianova.com/en-blog/2020/01/24/what-are-the-main-monetization-models-available-to-
ott-companies 
 

Voordelen Nadelen 

De USP van het model is onmiddellijk. 

 

Dit model heeft de markt en het 

consumentenvertrouwen niet veroverd. 

Consumenten kunnen, door het huren of 

kopen van films en Tv-series, veel sneller na 

een algemene uitgave op tv, toegang krijgen. 

 

Sterke concurrentie verstikt de groei van TVOD-

modellen. 

https://www.medianova.com/en-blog/2020/01/24/what-are-the-main-monetization-models-available-to-ott-companies
https://www.medianova.com/en-blog/2020/01/24/what-are-the-main-monetization-models-available-to-ott-companies
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4.2 PRIVACY VERSUS MONETARISERING VAN PERSOONSGEGEVENS  

De consumptie van videocontent blijft wereldwijd groeien. De OTT-streamingvideomarkt zal naar 

verwachting verdubbelen in omvang tot 72,8 miljard dollar in 2023. Nu er meer regelgeving is ingevoerd 

inzake gegevensbescherming, zoals de General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU en de 

California Consumer Privacy Act (CCPA) in de VS, moeten de mediaplatforms zorgen voor de naleving van 

de wettelijke voorschriften. Dit brengt een groot aantal uitdagingen en overwegingen met zich mee die 

in de snelgroeiende markt moeten worden geïntegreerd. In een wereld waarin kijkers steeds vaker op 

meerdere apparaten en locaties video's bekijken, is het bijhouden van hun toestemming een noodzaak.  

 

Vanwege de krachtige doelgerichte mogelijkheden hebben adverteerders gepleit voor de opkomst van de 

OTT-diensten. Er is haast gemaakt met het ontwikkelen van nieuwe technologieën om zoveel mogelijk 

data te analyseren, details over kijkgewoonten vast te leggen en deze te gebruiken om gerichte 

advertenties te maken.  

De adverteerders die deze nieuwe technologieën gebruiken, zien een verbeterde 

consumentendoelgerichtheid en een grotere effectiviteit van de advertenties, wat uiteindelijk resulteert 

in een betere monetisatie voor OTT-uitgevers. Om dit niveau te bereiken, is het voor alle belanghebbenden 

noodzakelijk om te voldoen aan de veranderende eisen op het vlak van privacy en hetzelfde niveau van 

strengheid toe te passen rond het respectvolle gebruik van consumentengegevens in de OTT-omgeving.    

 

Bovendien is de industrie sterk afhankelijk van ‘online identifiers’ zoals IP-adressen of apparaat-ID's. Dit 

niet alleen voor gerichte reclame, maar ook voor het leveren van video's, analyses en aanbevelingen voor 

inhoud. Het IAB Tech Lab heeft onlangs een nieuwe Identifier For Advertising (IFA) geïntroduceerd, 

specifiek voor OTT-omgevingen. Onder de nieuwe regels voor gegevensbescherming worden deze 

identifiers beschouwd als persoonlijke informatie, waardoor aanbieders gedwongen worden om expliciete 

toestemming te verkrijgen voor het gebruik voor deze specifieke doeleinden. 

 

Een uitdaging voor uitgevers zal zijn hoe ze de voorkeur van de consument op al hun apparaten kunnen 

behouden, niet alleen wanneer ze op CTV (connected TV) kijken, maar ook wanneer ze via hun telefoon, 

tablet of ander apparaat streamen. De steeds meer gefragmenteerde contentconsumptie vereist duurzame 

toestemming om bedrijven in staat te stellen de privacyvoorkeuren van de gebruiker in ingelogde 

omgevingen te behouden en adverteerders meer mogelijkheden te bieden om zich meer te richten tot de 

consument. 

 
Naarmate GDPR en andere dataregelingen zoals CCPA belangrijker worden, zou het beheer van 

voorkeuren een centrale overweging moeten zijn voor OTT-diensten. Ze moeten dus een raamwerk 

hebben dat klanten in staat stelt om de voorkeuren voor toestemming te beheren en toe te passen op 

hun platforms.  
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Gemonetariseerde klantgegevens 

• Consumenten worden zich bewuster van de waarde van hun data en zijn minder bereid om 

bedrijven hun gevoelige data gratis te geven. 

• Verschuiving van data-eigendom naar datagebruik vereist dat organisaties op zoek gaan naar 

andere bedrijfsmodellen, terwijl consumenten nadenken over de waarde van hun privacy. 

• Verzamelen van gegevens uit de toeleveringsketen en deze met behulp van machinaal leren 

verwerken en analyseren. Productbeoordelingen en beloningen om klanten te beschermen tegen 

manipulatie. 

• De consument zal één van de meest waardevolle aanbieders van gegevens worden en hij zal 

toegang hebben tot dezelfde rechten als alle andere aanbieders van gegevens op het platform.  

• De consument wordt een besluitvormer, die zijn eigen gegevens gebruikt om de prijzen te 

verlagen en bedrijven te stimuleren om betere kwaliteit, levering en diensten te bieden.  
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5. WELKE BEDRIJFSMODELLEN EN PRIJSSTRATEGIEËN ZULLEN 
WAARSCHIJNLIJK DE ADOPTIE EN DE GROEI VAN DE 
GEBRUIKERS STIMULEREN? 

5.1 BEDRIJFSMODELLEN 

 

 

5.1.1 SVOD Natives  

Netflix  
 
Netflix heeft gekozen voor een erg ambitieuze strategie. Netflix wil het grootste video-

abonnementsplatform ter wereld zijn en de primaire bron van premium video voor elk van haar abonnees. 

Netflix zal in de nabije toekomst een advertentievrije, nieuws- en sportvrije dienst blijven. Ze genereren 

inkomsten door directe à la carte gebruikersabonnementen waarbij groei gerealiseerd wordt door 

toenemende marktpenetratie en hogere prijzen. Deze strategie weerspiegelt zich ook in de uitgaven van 

het bedrijf. Netflix besteedt meer aan content dan Amazon, Hulu, HBO, Apple, Starz, Showtime, CBS All 

Access en YouTube samen. Netflix heeft een sterk kostenvoordeel, zelfs als het zijn prijzen met 50% zou 

verhogen. Als Netflix meer content biedt, blijft het goedkoper om bij een Netflix-abonnement te blijven in 

plaats van meerdere abonnementen te nemen. 

 
Rol van de advertenties 
 
In het verleden is er gesproken over hoe Netflix met een reclame-ondersteunend plan naar buiten moet 

komen als ze willen blijven groeien. Deskundigen zien dit echter niet gebeuren in de nabije toekomst. 
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Netflix is steeds consistent en duidelijk geweest over het feit dat het geen plannen heeft om reclame te 

introduceren en te ondersteunen. Netflix is altijd al geobsedeerd geweest door het reduceren van alle 

belemmeringen en storingen van de kijkervaring. Bovendien zou reclame het bedrijf dwingen om zijn 

kijkersstatistieken aan derden te rapporteren - iets waar het zich al lang tegen verzet. Er is ook geen 

bewijs dat de huidige prijsstelling van Netflix een belemmering zou zijn voor toekomstige groei.  

 

Succes van SVOD als SVOD-model  
 

De positie van Netflix als leider is goed ingeburgerd en stabiel. Het is lang in staat geweest om te groeien. 

Hoe sterk het in de toekomst zal kunnen blijven met de bijkomende concurrentie, valt af te wachten. 

5.1.2 The Bundlers  

Hulu 
 
Voor Hulu is SVOD minder een zaak op zich, maar gaat het om het opzetten van een grootschalig platform 

waarop andere diensten en producten verkocht kunnen worden. Dit omvat premium abonnementen zoals 

Showtime, HBO, Hulu’s live Pay-Tv, ESPN+ en Disney+. Het platform brengt geen advertentievrij plan op 

de markt omdat het de voorkeur geeft aan het genereren van inkomsten door middel van digitale reclame. 

Hun SVOD-model gaat eigenlijk over advertenties. Hulu's ad-on model werkt, in tegenstelling tot Pay-Tv, 

omdat de kosten van de content vaste kosten zijn. Elke extra abonnee drijft de kosten per klant van alle 

abonnees naar beneden.  

Amazon Prime  
 
Bij Amazon gaat SVOD niet om het genereren van directe winst, maar om het aansturen van prime 

abonnementen door deze te versterken in goed gepenetreerde markten of door nieuwe abonnementen 

aan te sturen in nieuwere markten. Dit is een succes gebleken. Velen verwachten dat Amazon binnen 

afzienbare tijd zal uitbreiden naar live-sport-uitzendingen.  

Apple 
 
Met de nieuwe Apple TV+ app lijkt Apple het succes van Amazon te hebben herkend en ervoor gekozen 

te hebben dit model na te bootsen. Ook al kiest Apple ervoor om een tiental originele films en series in 

rekening te brengen, het is niet de bedoeling om het model van Netflix na te bootsen. Apple zal na verloop 

van tijd waarschijnlijk nog verder afwijken van Netflix door zich te bundelen met andere Apple 

abonnementen, zoals Apple Music en Apple Arcade. 

AT&T 
 
Met HBO lijkt AT&T niet de lage kost SVOD-dienst aanpak van Hulu, Apple en Amazon te repliceren. HBO 

Max geeft de HBO-abonnees toegang tot een veel grotere catalogus van WarnerMedia‘s film- en tv-

bibliotheek, evenals tot nieuwe exclusieve originele series. Hoewel HBO Max veel meer inhoud aanbiedt, 

is het slechts $1-$3 dollar duurder dan de originele abonnementen.  
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Op dit prijspunt is het onwaarschijnlijk dat AT&T zijn gederfde licentie-inkomsten zal kunnen 

terugverdienen, zelfs als de uitgebreide dienst een betekenisvolle groei van HBO stimuleert. 

 

Het bedrijf heeft naar verluidt plannen om een herwerkte versie van DirecTV nu, aan hun dienst toe te 

voegen - net als andere WarnerMedia-videodiensten, zoals Crunchyroll en Turner-sporten en CNN-

abonnementen, naast abonnementen van derden zoals Showtime en Starz. Meer in het algemeen worden 

veel van deze diensten al met korting aangeboden wanneer ze worden gebundeld met de kernactiviteiten 

van AT&T: mobiele data en satelliettelevisie. HBO, bijvoorbeeld, is vaak gratis of slechts $5 per maand voor 

de hogere ARPU draadloze abonnees van AT&T. Verder is AT&T van plan om zijn SVOD te gebruiken om 

advertentie-inkomsten en data te genereren voor/via zijn reclame-afdeling, Xandr. 

Disney+ 
 
Disney+ biedt een uniek model, ook al is het een hybride versie van de andere diensten. Disney+ is net als 

Netflix advertentievrij, richt zich op een wereldwijde markt en genereert directe winst via SVOD. Disney's 

bibliotheek biedt content van topkwaliteit, waardoor het net zo premium aanvoelt als Showtime of Starz. 

Disney+ behoort tot 'The Bundlers' omdat het deel uitmaakt van een breder pakket, zoals de mogelijkheid 

om ESPN+ en Hulu toe te voegen. Disney+ heeft al gesuggereerd dat het in de toekomst de mogelijkheid 

zal bieden theatertickets en digitale verhuur aan de dienst toe te voegen. Disney maakt gebruik van de 

macro-bundel strategie.  

 

Het succes van de 'VOD-bundel'  
 
De modellen van Apple en Amazon zullen werken als er in de eerste plaats voldoende kapitaal beschikbaar 

is voor hun video initiatieven. Ten tweede als er andere videokanalen zijn die door hen gebundeld willen 

worden en door klanten gewenst zijn. En ten slotte als de bedrijven op grote schaal relevant blijven.  

 

Voor Hulu liggen de kaarten anders. De dienst is nog niet wereldwijd uitgerold en zal later dan andere 

markten in niet-Amerikaanse landen worden ingevoerd, wat betekent dat het uitstippelen van de juiste 

strategische keuzes en de zo perfect mogelijke uitvoering daarvan erg belangrijk is. Of het ooit in staat 

zal zijn om de kracht van de Amerikaanse catalogus in het buitenland te repliceren, is een vraagteken. 

 

Wat betreft AT&T, er is geen betere startplaats dan HBO. Toch zijn er uitdagingen om HBO te gebruiken 

als startpunt voor een bredere SVOD-dienst. HBO’s prijs betekent dat een uitgebreide service niet 

goedkoper kan zijn dan $16 per maand (of 3x Disney+). Bovendien heeft HBO grote gaten in zijn 

wereldwijde voetafdruk (er is geen HBO in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland of Italië), en het is 

gecentreerd rond een advertentievrij aanbod dat alleen bestaat uit het beste van het beste in 

entertainment. Dit maakt het lastig om rond te bouwen. 

 

AT&T heeft een bescheiden klantenbestand (30% van de huizen in de VS heeft een AT&T-dienst en 30% 

heeft HBO versus 80%+ voor Amazon en Apple; AT&T is een dienst die alleen voor thuisgebruik bestemd 

is) en de inhoud is ook beperkt in vergelijking met andere spelers.  
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Hun model is vooral gericht op het aansturen van andere Warner-mediaproducten en AT&T-producten. 

Dit betekent niet dat het platform niet zal werken, het is gewoon complexer dan andere.  

 
Het bundelmodel van AT&T heeft een aanzienlijk groter uitvoeringsrisico. Terwijl Apple, Amazon en, in 

mindere mate, Hulu er niet om geven welke add-on diensten hun klanten toevoegen, doet AT&T dat wel 

- wat ook betekent dat niet enkel hun platform moet worden opgeschroefd, maar ook hun zusterdiensten 

moeten winnen. 

5.1.3 Premium Nets 

In het digitale tijdperk passen de meeste premium kabelnetwerken dezelfde strategie toe als tijdens de 

hoogdagen van het Pay-tv-tijdperk. Ze veronderstellen een klantenbestand waar iedereen toegang wil 

hebben tot zoveel mogelijk videodiensten en waar verschillende distributeurs met elkaar concurreren om 

deze diensten opnieuw te verpakken en zo een breder video-aanbod aan te bieden. Het doel is om een 

blijvende rol te verdienen in de tv-tijd van het publiek. Dit gebeurt door middel van specialisatie.  

HBO, Showtime en Starz 
 
HBO, Showtime en Starz richten zich op lage volumes content van de hoogste kwaliteit (topkwaliteit) en 

richten zich op de meest waardevolle TV-tijd: zondagavond. De recente mogelijkheid om deze netwerken 

aan te schaffen bovenop kleinere bundels heeft ervoor gezorgd dat deze netwerken hun marktaandeel 

hebben kunnen vergroten en premium kabelnetwerken zoals CBS All Access hebben kunnen lanceren. Dit 

model zal waarschijnlijk blijven bestaan in het tijdperk van de toegenomen streamingconcurrentie, maar 

ze zullen de komende jaren wel onder druk komen te staan. Het is zeer waarschijnlijk dat Showtime, Starz 

en CBS All Access de kern van het video-aanbod van hun moedermaatschappij (vergelijkbaar met hoe 

AT&T/WarnerMedia HBO heeft gebruikt) zullen worden. Dit heeft voordelen, zoals lagere marketingkosten 

(je hoeft geen 2x dezelfde abonnee te bereiken) en een beter hefboomeffect op alle 

programmeerinvesteringen.  

5.1.4 Incrementalists 

 
In plaats van te proberen om tientallen miljarden dollars aan nieuwe bedrijfswaarde op te bouwen (en/of 

hele bedrijven te heroriënteren), is dit model vooral gericht op het halen van extra inkomsten uit het 

oude Pay-Tv-ecosysteem, het verbeteren van de monetisatie van de rechten op bibliotheekcontent en het 

opbouwen van langetermijnopties.  

AMC  
 
AMC Premiere is alleen beschikbaar voor Pay-Tv-abonnees met AMC. De dienst wordt geleverd tegen een 

extra maandelijkse vergoeding. Door de aankoop van Premiere krijgen klanten toegang tot verschillende 

seizoensgebonden afleveringen op de AMC TV Everywhere App, net als enkele exclusieve tv-programma's 

en geselecteerde catalogustitels.  
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Comcast/NBCUniversal 
 
Comcast heeft een van de meest complexe diensten gelanceerd. De kerninhoud van de dienst is alleen 

beschikbaar voor klanten van Comcast zonder extra kosten, maar er zullen wel gerichte advertenties in 

worden opgenomen. Voor een kleine maandelijkse vergoeding hebben klanten de mogelijkheid om de 

content advertentievrij te bekijken. Ze hopen ook de advertentie-ondersteunde versie gratis te maken 

voor Pay-Tv-klanten met andere aanbieders.  

 

Door de verankering van haar eigen Pay-tv-aanbod, lijken ze gericht op incrementele monetisatie. 

NBCUniversal bevestigde onlangs een langetermijnovereenkomst om Hulu van content te voorzien. Deze 

aanbiedingen zien eruit als een poging om activa beter te gelde te maken en extra waarde te halen uit 

Pay-Tv-abonnementen door middel van extra kosten die resulteren in vermindering van reclame.  

5.1.5 Nichespelers  

 

Hoewel de belangrijkste nichediensten zijn gegroeid, lijkt de categorie steeds minder levensvatbaar. De 

reden hiervoor is dat deze diensten vaak als specialisatie aan een heel specifiek publiek worden 

aangeboden. Om deze diensten te laten slagen, moet men veel inkomsten per titel genereren, zodat die 

de licentie effectief meer te gelde kunnen maken dan de grotere diensten. De tweede voorwaarde is dat 

de categorie te waardevol is in vergelijking met andere genres/doelgroepen. De vraag is of deze 

nichediensten zoals Crunchyroll, AcornTV of DC Universe over tien jaar nog zullen bestaan. Ze zullen lager 

zijn in abonnees en omzet dan de concurrenten.  

 
Bron: https://redef.com/original/the-streaming-wars-its-models-surprises-and-remaining-opportunities 
 

5.2 PRIJZEN 

De streamingdiensten die dit jaar zijn gelanceerd, hebben verschillende prijspunten en verschillende opties 

in aanbod. Sommige bieden advertentievrije diensten, terwijl andere goedkope advertentie-ondersteunde 

versies bieden. Elke streamingdienst bepaalt een prijs waarvan zij geloven dat deze hun doel zal 

maximaliseren.  

 

Eerst moet de betalingsbereidheid van de consument voor bepaalde bundels worden bepaald. Deze 

gegevens kunnen de eerste laag van inzichten over de prijsstrategie opleveren. De prijsstelling van 

diensten is een afspiegeling van hun bedrijfsdoelstellingen op een hoog niveau.  

 

• Apple+ en Disney+ prijst voor klantenwerving. 

• Amazon is gericht op het behoud van eersteklas consumenten. 

• HBO/Showtime prijzen om een premium product te zijn. 

• Netflixprijzen zijn toegankelijk en brengen de rentabiliteit in evenwicht. 

• Hulu probeert een verscheidenheid aan klanten te bereiken met flexibele advertentievrije en 

reclame-ondersteunende versies. 

https://redef.com/original/the-streaming-wars-its-models-surprises-and-remaining-opportunities


 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
24.09.2020 De markt voor TV-streamingdiensten in de VS Pagina 33 van 82 

5.2.1 Het abonnementsmodel: 5 strategieën 

 
1. Bepaal uw doelstellingen in een vroeg stadium 

Wat wil je bereiken door middel van een abonnement? Meer omzet, snellere groei? Het aannemen van dit 

businessmodel vereist dat deze doelstellingen in een vroeg stadium worden gedefinieerd. Dit helpt om de 

best mogelijke prijsstrategie voor specifieke doelstellingen op te bouwen. Wanneer de omzet direct 

gekoppeld is aan de maandelijkse of jaarlijkse kosten, is strategisch denken op lange termijn belangrijk. 

 

Deze doelstellingen helpen bij het definiëren van de manier waarop een klantennetwerk wordt 

opgebouwd en het prijsniveau wordt gestructureerd. Het afstemmen van de functies gebaseerd op de 

behoeften van de verschillende doelklanten helpt bij het opstellen van een betere algemene strategie. 

 

2. Boost acquisitie met een betere gebruikerservaring 

Meer klanten betekent meer omzet. Een geweldige klantervaring zal de acquisitiecijfers in de loop van de 

tijd verbeteren. Als dit gecombineerd wordt met een goede reis aan boord, zullen klanten bereid zijn om 

meer te betalen.  

 
3. Stroomlijnen van het facturatieproces 

Verlies geen inkomsten omdat het systeem voor de facturering van abonnementen niet betrouwbaar is. 

De meeste moderne softwarediensten hebben een aantal complexe processen die moeten aangepakt en 

beheerd worden. Op deze manier hebben de klanten niet te maken met ingewikkelde facturatieprocessen. 

 

Dit sluit aan bij het idee dat productbeleving een belangrijke factor is voor een succesvol abonnement. 

Klanten moeten zich bij elke stap van het proces bewust zijn van de waarde van de dienst, vooral wanneer 

ze actief proberen te betalen. 

 
4. Ontwikkelen van sterke klantrelaties 

Het bedrijfsmodel van het abonnement is afhankelijk van sterke en duurzame klantrelaties. Als klanten 

niet tevreden zijn, of niet regelmatig worden herinnerd aan de waarde van de service, zullen ze annuleren. 

Focus op het zo lang mogelijk behouden van klanten door deze relaties te bevorderen.  

 

Met een nauwkeurige weergave van het klantenbestand is het gemakkelijker om een bedrijf in lijn te 

houden met hun verwachtingen. Dit vereist niet alleen een goede ervaring, maar ook betrouwbare 

gegevens over de voorkeur van functies en de algemene betalingsbereidheid. Hoe meer u weet over de 

klant, hoe beter uw prijsstrategie zal zijn. 

 

 

 

 

 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Pagina 34 van 82 De markt voor TV-streamingdiensten in de VS 24.09.2020 

5. Plan voor groei voordat die zich realiseert 

Een goed abonnementsbedrijfsmodel helpt bij de schaalvergroting. De gestage stroom van voorspelbare 

inkomsten, geëvalueerd aan de hand van opzeggingsratio (churn rates) en operationele kosten, zorgt 

ervoor dat de groei die u projecteert duurzaam is. Zonder deze kennis kan een groeiende klantenbestand 

de infrastructuur snel overbelasten. 

 

Er zijn geen andere bedrijfsmodellen die deze consistentie bieden. Wanneer u MRR, ARR en ‘churn rates’ 

effectief volgt, is het eenvoudig om aanpassingen te maken als het bedrijf groeit. Dat maakt uw bedrijf 

wendbaarder en vrijer om de best mogelijke ervaring te blijven bieden voor zowel de klant als uw team. 
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6. GEDRAGSPATRONEN IN MEDIACONSUMPTIE 

Jarenlang richtten Media & Entertainment-bedrijven zich op basisindicatoren zoals leeftijd, geslacht en 

inkomen. Maar omdat technologie nu heel snel verandert, richten M&E-aanbieders zich minder op 

demografie en meer op het gedrag van de mediaconsumptie. De snel evoluerende technologieën hebben 

het gedrag van de consument veranderd. Dit verandert de manier waarop mediabedrijven hun klanten 

moeten benaderen. 

 

Dit betekent niet dat bijvoorbeeld elk netwerk Netflix moet nabootsen, met algoritmen die het mogelijk 

maken om zo'n 75.000 verschillende content genres te ontwikkelen. Maar het suggereert dat aanbieders 

kunnen kijken naar een meer gedragsmatige benadering van de relaties met de consument. Analyse van 

de 13de editie van Deloitte's ‘Digital Media Trends Survey’ geeft aan dat het meten van het gedrag van 

mediaconsumptie een betere benadering kan opleveren voor het duurzaam verwerven, betrekken en 

behouden van klanten. 

 

M&E-bedrijven moeten de mogelijkheid erkennen om meerdere aanbiedingen, of meerdere lagen van 

hetzelfde aanbod, op maat te maken voor consumenten op basis van hun gedrag. Wat slaagt in het ene 

mediasegment, kan mislukken in het andere. Analyse, segmentatie en het bereiken van klanten zal 

waarschijnlijk de sleutel tot succes zijn. 

 

Het klantenuniversum is drastisch uitgebreid, niet in het minst omdat individuen hun eigen smartphones 

hebben. Amerikaanse bedrijven kunnen zich nu richten op meer dan 400 miljoen potentiële mediarelaties 

met consumenten via internet, mobiele telefonie, betaaltelevisie en online video- en streaming 

muziekdiensten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bron: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/br/Documents/technology-media-telecommunications/Deloitte-Digital-

media-trends-13th-edition.pdf 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/br/Documents/technology-media-telecommunications/Deloitte-Digital-media-trends-13th-edition.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/br/Documents/technology-media-telecommunications/Deloitte-Digital-media-trends-13th-edition.pdf
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Streamingdiensten zijn één van de populairste manieren geworden om video te consumeren. In 2019 had 

88% van de millennials (leeftijd 22-35 jaar) een streamingvideo-abonnement, gevolgd door Gen Z met 80% 

(leeftijd 14-21 jaar) en Gen X met 77% (leeftijd 36-52 jaar). Voor het eerst in jaren is er een hoger percentage 

aan huishoudens geabonneerd op een streamingdienst i.p.v. op de traditionele betaaltelevisie. Toch willen 

nog altijd veel consumenten zowel streaming als traditionele betaaltelevisie. Voor live nieuws, sport en 

tv-shows wenden klanten zich tot traditionele betaaltelevisie, ook al krijgen de live-tv-streamingdiensten 

steeds meer aandacht. (Deloitte, 2019) 

 

Naast streamingvideo besteden consumenten ook veel tijd aan het luisteren naar muziek en het spelen 

van videogames. Jongeren voegen streamingmuziek toe aan hun "must-have categorie", met een algemene 

stijging tot 41% in 2018. Omdat veel consumenten graag het beste van twee werelden hebben, bundelen 

streamingaanbieders nu muziek in hun abonnement, om het aantal abonnees te vergroten. (Deloitte, 2019) 

 

Gaming wint enorm aan belangrijkheid. 30% procent van de ondervraagde consumenten is geabonneerd 

op een gamingdienst (bij Gen Z en Millennials meer dan 50%) en 41% van de ondervraagden speelt dagelijks 

of wekelijks een videospel. De gamingbedrijven concurreren duidelijk met de streamingdiensten, niet enkel 

in doorgebrachte tijd maar ook in de manier waarop gamingbedrijven klanten bereiken en waarde 

toevoegen aan de spelervaring. Naast het spelen van videospelletjes, kijken de consumenten graag naar 

de topspelers.  

 

Bron:  

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/telecommunications/media-consumption-behavior-

across-generations.html  

6.1 DRIE BELANGRIJKE CONSUMENTENGEDRAGINGEN DIE DE E&M-

SECTOR VERSTOREN 

Videostreaming 

De opkomst van videostreaming heeft de manier waarop mensen content consumeren verstoord. Voor 

een aanzienlijk deel van de Amerikaanse huishoudens zijn de dagen van het kijken naar programma's op 

basis van een vooraf ingestelde uitzending of een kabel-tv-schema voorbij. De groei van niet-lineaire 

alternatieve OTT-platforms die voorzien zijn van hoogwaardige, originele content, drijft de consument 

weg van lineaire formaten zoals betaaltelevisie. 

 

Mobiele video 

De alomtegenwoordigheid van slimme apparaten en de verbeterde dekking van hogesnelheid mobiele 

data stellen consumenten in staat om overal en altijd naar videocontent te kijken. Dit stimuleert de groei 

van het aantal gebruiksuren en het gemiddelde videoverbruik. 
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Abonnementen op meerdere diensten 

Consumenten genieten nu van een ongeëvenaarde keuze aan M&E-aanbiedingen, vooral in de wereld van 

OTT-diensten. Terwijl sommige consumenten de extra diensten gebruiken om bestaande diensten aan te 

vullen, vervangen andere deze door oudere diensten. Dit gedrag heeft een directe invloed op de 

abonnementsbasis van M&E-bedrijven. Het succes van ‘direct-to-consumer-platforms’ heeft een nieuw 

tijdperk ingeluid en heeft de verwachtingen en het gedrag van de consument getransformeerd. 

6.2 GEDRAGSGERICHTE PERSONA'S 

Deloitte's Digital Media Trends Survey 2019 heeft vijf persona's onthuld die het huidige digitale 

medialandschap kenmerken. Deze gedragspersona's kunnen M&E-bedrijven helpen om hun klanten 

nauwkeuriger te classificeren dan de traditionele demografie. (Deloitte, 2019) 
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6.2.1 Mobile-first viewers 

 
 
 
 
 

 
Gemiddelde leeftijd: 33 jaar  
Marktomvang: 19% 
Gemiddeld gezinsinkomen: US$ 63,900 
Favoriete apparaat: smartphones 
Kenmerken:  
 

• Kijken ongeveer 16 uur per week live tv.  

• Zijn de meest productieve gebruikers van sociale media. 

• Brengen meer dan de helft van hun tv-kijktijd door op een mobiel apparaat (smartphone, tablet 

of laptop); vooral de smartphone is goed voor 30 procent van de kijktijd. 

• Ze besteden 46 procent van hun streamingtijd aan betaalde streaming en 30 procent aan gratis 

streamingdiensten. 

• Meer dan de helft is ook geabonneerd op een muziekstreamingdienst. 

• Dit segment heeft de hoogste concentratie aan gamers. Ze spelen minstens één keer per maand 

een videospel, terwijl ongeveer de helft zich abonneert op een gamingdienst. 

• Een kwart van hen heeft een eSports evenement bijgewoond in het laatste jaar (hoogste aantal 

van alle groepen).  

• Smartphone- en social media platformen zijn waarschijnlijk de beste manieren om hen te bereiken 

en invloed uit te oefenen. 

• De meeste ‘mobile-first viewers’ staan open voor het delen van persoonlijke informatie en om meer 

op maat gemaakte advertenties te ontvangen, zolang de aanbieder transparant is over hoe hun 

gegevens gebruikt worden. 

• Zijn ‘on the go’ streamers die muziek en gaming willen in abonnementen. 

• Consumeren altijd en overal content.  

• Hebben een gemiddelde van drie videostreaming abonnementen. 

• 70% van de mediaconsumptie gebeurt via streaming. 

• Online beoordelingen en sociale netwerken hebben de voorkeur voor het ontvangen van 

informatie over producten en diensten. 

 

 

 

 

 

Gen Z 
(1997-2002) 

Millennials 
(1983-1996) 

Gen X 
(1966–1982) 

Boomers 
(1947-1965) 

Matures 
(1946 en ervoor)  

20% 42% 30% 7% 1% 
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6.2.2 Power streamers 

 
 
 

 
Gemiddelde leeftijd: 46 

Marktomvang: 20% 

Gemiddeld gezinsinkomen: US$ 66,900 

Favoriete apparaat: Flat-panel TV 

Kenmerken:  

 

• Maken gebruik van videostreaming om zich te verwijderen van het lineaire kijken. 

• De tijd dat men aan videostreaming besteedt, is in 2019 gestegen tot 63 procent (tegenover 56 

procent vorig jaar). 

• Ze brengen slechts 20 procent van hun streamingtijd door op gratis platforms, het laagste van alle 

segmenten. 

• Meer dan 60 procent van hun wekelijkse consumptie van videocontent gebeurt op 

streamingplatformen. 

• 56 procent van hen kijkt meer dan 10 uur per week naar streamingvideo's, het hoogste van alle 

segmenten. 

• Willen het comfort om video’s te streamen op grotere schermen (flat-panel TV). Dit is het 

belangrijkste verschil met de mobile-first viewers. 

• Hebben een afkeer van advertenties. Betalen voor een reclamevrije ervaring. Men reageert wel 

gunstig op ‘product placement’. 

• Top diensten: streaming video en thuisinternet.  

• Zijn bezorgd over identiteitsdiefstal en privacyschendingen.  

• Geven de voorkeur aan online beoordelingen om een beslissing te nemen. 

 

6.2.3 Highly subscribed 

 
Gen Z Millennials Gen X Boomers Matures 

17% 23% 29% 24% 7% 

 
Gemiddelde leeftijd: 42 

Marktomvang: 19% 

Gemiddeld gezinsinkomen: US$ 93,100 

Favoriete apparaat: smartphone 

 

 

 

 

Gen Z Millennials Gen X Boomers Matures 

8% 25% 28% 33% 6% 
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Kenmerken:  

 

• Maximalisten, die alles willen en bereid zijn een prijs te betalen voor de opties en ervaring die ze 

wensen. 

• Zijn geabonneerd op meerdere abonnementen. 

• Abonnementen zijn complementair in plaats van vervangend. 

• Meer dan 90 procent heeft zowel een betaal-TV als streamingabonnement. 

• Bijna 80 procent van de HS-consumenten heeft een abonnement op een muziekstreamingdienst, 

terwijl meer dan 60 procent een abonnement heeft op een gamingdienst. 

• Zijn evenwichtiger als het gaat om het wekelijkse videoverbruik: ze besteden bijna 54 procent van 

hun tijd aan het kijken naar live-uitzendingen en 46 procent aan het streamen van video. 

• 46 procent van hun tijd voor het streamen van video's wordt besteed aan betaalde diensten en 

21 procent aan gratis diensten. 

• Zijn meer bereidheid om te betalen voor premium abonnementen, apps en online nieuws. 

• Ze vertonen een sterke voorliefde voor het bekijken van live-sport. De beste manier om hen te 

bereiken, is met advertenties tijdens sport. 

• Is bewust van persoonlijke gegevens. 

• Heeft een gemiddelde van 11 abonnementen. 

 

6.2.4 Hybrid adopters 

 
Gen Z Millennials Gen X Boomers Matures 

14% 26% 29% 26% 5% 

 
Gemiddelde leeftijd: 43 
Marktomvang: 18% 
Gemiddeld gezinsinkomen: US$ 69,500 
Favoriete apparaat: Smartphone 
Kenmerken:  

 
• Schakelen gemakkelijk tussen apparaten en diensten om de waarde van de inhoud te 

maximaliseren. 

• Het aandeel van tijd die hybrid adopters besteden aan het consumeren van video op 

streamingplatforms steeg van 29 procent naar 45 procent in 2019. 

• De helft van hen gebruikt de login van een vriend of familie om toegang te krijgen tot de 

abonnementen. 

• Bijna 30 procent van de tijd die hybrid adopters aan streaming besteden, wordt besteed aan gratis, 

advertentie-ondersteunde streamingdiensten. 

• Smartphones zijn hun voorkeursapparaat. 

• 36 procent brengen hun gamingtijd door op smartphones. 

• Men is comfortabeler met de duur van de advertenties. 
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• Open voor het delen van persoonlijke gegevens om gerichte aanbiedingen te krijgen. 

• Prijs is voor hen een primaire factor: meer dan 50 procent noemde de prijs als de belangrijkste 

reden om geen betaaltelevisiedienst te hebben. 

• Gevoeligheid voor prijs-waardeverschillen voor betaaltelevisie, streaming en internetdiensten. 

 

6.2.5 Linear TV consumers 

 
 
 

 
Gemiddelde leeftijd: 59 

Marktomvang: 24% 

Gemiddeld gezinsinkomen: US$ 68,300 

Favoriete apparaat: TV 

Kenmerken: 

 
• Traditionalisten. 

• Hechten grote waarde aan traditionele media zoals lineaire tv, vaste telefoons, tijdschriften en 

kranten. 

• Pay-tv is hun meest gewaardeerde dienst na thuisinternet. 

• 75 procent heeft een abonnement op betaaltelevisie, terwijl 90 procent van de content op flat-

panel tv’s wordt bekeken. 

• Live-tv is goed voor meer dan 90 procent van de wekelijkse videoconsumptie, bij voorkeur live 

nieuws. 

• Stappen in de richting van digitale consumptie: het gebruik van videostreamingdiensten is in 2019 

gestegen van 7 procent naar 13 procent. 

• Ze besteden slechts 16 procent van hun videostreamingtijd aan betaalde diensten; gratis streaming 

is goed voor meer dan de helft van hun streamingconsumptie. 

• Uiterst bezorgd over privacy. 

• Minst tolerant ten opzichte van advertenties en gerichte advertenties in het bijzonder. Slechts 16 

procent is bereid om meer persoonlijke gegevens te verstrekken om gerichte advertenties te 

ontvangen. 

• Dit segment zal meer en meer krimpen naarmate de digitalisering van diensten. 

 

Bron: 
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/digital-media-trends-consumption-
habits-survey/video-streaming-wars-redrawing-battle-lines.html 
 

Gen Z Millennials Gen X Boomers Matures 

4% 7% 17% 53% 19% 

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/digital-media-trends-consumption-habits-survey/video-streaming-wars-redrawing-battle-lines.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/digital-media-trends-consumption-habits-survey/video-streaming-wars-redrawing-battle-lines.html
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6.3 EFFECT VAN QUARANTAINE TIJDENS COVID-19 OP DE 

KIJKGEWOONTEN 

Nu het coronavirus mensen dwingt om binnenshuis te blijven, kijken steeds meer mensen naar meer 

videocontent. De ‘Nielsen Remote Workers Consumer Survey’ toont aan dat in Q2 2020 streaming één 

vierde van alle bekeken televisieminuten omvat. Netflix heeft het meeste succes met 34%, gevolgd door 

YouTube 20%, Hulu 11%, Amazon Prime 8%, Disney+ 4% en andere 23%. 

 

 

Een van de meest intrigerende ontwikkelingen met betrekking tot streaming in het afgelopen jaar is hoe 

kijkers van alle leeftijden het platform omarmd hebben. Dit geldt vooral voor oudere consumenten van 

55 jaar en ouder, waarvan het gebruik nu 26% van alle bekeken streamingminuten omvat, ten opzichte 

van 19% in 2019. Volgens ‘The Nielsen Total Audience Report’ bedraagt de gemiddelde totale wekelijkse 

streamingstijd in minuten 142.5 miljard in Q2 2020, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2019. Dit is 

een belangrijke verschuiving van de grootste televisiekijkgroep. Het heeft hen misschien langer gekost om 

deze nieuwe technologie te omarmen, maar nu ze streaming ontdekt hebben, is er geen enkele aanwijzing 

dat ze streaming in de toekomst zullen opgeven. 
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De crisis heeft geleid tot een verandering in de manier waarop consumenten naar videocontent kijken. 

Een studie van streaming analytics bedrijf Conviva toont aan dat consumenten het meest videocontent 

streamen tussen 10u 's morgens en 17u ’s middags als ze thuis blijven. Het aantal kijkuren steeg met bijna 

40%. De grootste toename van de consumptie van streaming tv is van 11u 's morgens tot 12u, waar de 

kijktijd met 43 procent is gestegen. 

 

Traditioneel zijn de ‘prime time’ televisie-uren tussen 20u en 23u en kabel tv heeft steeds hun grootste tv-

series uitgezonden tijdens deze uren. Maar met streaming kunnen consumenten kijken naar alles wat ze 

willen op elk gewenst moment. Met als gevolg dat men een daling ziet van 2% in kijkers tijdens de prime 

time uren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds begin maart zijn de streaminguren in de VS met meer dan 25 procent gestegen. De streaminguren 

zijn ook wereldwijd met meer dan 20 procent gestegen. Eerder deze maand hebben bedrijven als Netflix, 

Amazon en YouTube zich verplicht om de streamingkwaliteit tijdelijk te verlagen om bandbreedte vrij te 

maken, omdat zoveel mensen gebruik maken van hun platforms. Dit nieuwe onderzoek is een bevestiging 

dat mensen zich steeds vaker wenden tot streamingdiensten om zich tijdens de pandemie bezig te houden. 

 
In de Verenigde Staten is er een term voor mensen die afscheid nemen van hun tv-abonnement: ‘cord 

cutters’, of ‘cable cutters’. eMarketing schat dat er in 2020 80,5 miljoen Amerikaanse huishoudens met 

betaaltelevisie zullen zijn. In 2023 zal dat aantal dalen tot 69,6 miljoen. Ondertussen zullen er dit jaar 48,9 

miljoen huishoudens geen betaaltelevisie nemen met een toename tot 61,5 miljoen in 2023. In de nabije 

toekomst zullen er nog steeds meer betaaltelevisiekijkers zijn dan in de categorie van de niet-betaalde 

televisie, maar die kloof wordt steeds kleiner. 
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Bron: 
https://mashable.com/article/streaming-tv-coronavirus-primetime-television/?europe=true 
https://www.wsj.com/articles/coronavirus-quarantine-boosts-streaming-video-but-not-advertising-yet-
11585215004 
 
 

  

https://mashable.com/article/streaming-tv-coronavirus-primetime-television/?europe=true
https://www.wsj.com/articles/coronavirus-quarantine-boosts-streaming-video-but-not-advertising-yet-11585215004
https://www.wsj.com/articles/coronavirus-quarantine-boosts-streaming-video-but-not-advertising-yet-11585215004
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6.4 TRENDS IN HET CONSUMENTENGEDRAG IN 2020 

6.4.1 Abonnementsmoeheid  

Nu nieuwe streamingdiensten op de markt komen, ervaren consumenten steeds meer 

‘abonnementsmoeheid’: frustratie over het gedoe en de kosten van het beheer van meerdere video-

abonnementen. Deze spanning zal naar verwachting op korte en middellange termijn toenemen wanneer 

grote contentbedrijven licentieovereenkomsten met derden opzeggen en de rechten voor hun eigen 

diensten behouden. 

 

De ‘highly subscribed’, die het hoogst aantal video-abonnementen hebben, laten de grootste frustratie 

zien. 60% van de ‘highly subscribed’ is gefrustreerd dat ze meerdere abonnementen moeten aanhouden 

om toegang te krijgen tot de content die ze bekijken (figuur 2). 

 

 
 
Consumenten voelen een hoge mate van frustratie wanneer content die ze willen bekijken niet langer 

beschikbaar is op hun streamingdiensten. 

 

Figuur 3 toont aan dat de ‘mobile-first viewers’, die de meeste tijd besteden aan streamingdiensten, de 

grootste frustratie vertonen wanneer het gaat om content die uit hun dienst wordt verwijderd. Een 

andere belangrijke factor is de tijd die een consument aan streaming besteedt. Hoe meer tijd ze besteden, 

hoe hoger de frustratie wanneer een show wordt verwijderd. De verschuiving van een omgeving van 

contentlicenties naar een omgeving van contentexclusiviteit zou de consument zekerheid en stabiliteit 

kunnen bieden. Maar tot die tijd zullen de ‘mobile-first viewers’ het meest getroffen worden door deze 

verschuiving. 
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Kan advertentie-ondersteunde streaming abonnementsmoeheid tegengaan? 

 

Een van de manieren waarop sommige consumenten de abonnementskosten verlagen, is door te kiezen 

voor advertentie-ondersteunde streamingdiensten. De stijgende interesse in advertentie-ondersteunde 

streaming wordt niet alleen gedreven door de lagere kosten, maar ook door de superieure advertentie-

ervaring op digitale platforms. Omdat deze advertenties meer gericht en relevant zijn, zijn consumenten 

eerder geneigd om te reageren op deze advertenties dan op generieke advertenties via een lineair kanaal. 

Deloitte’s ‘Digital media trends survey data’ toont aan dat ‘highly subscribed’ en ‘mobile-first viewers’ het 

meest open staan voor gerichte digitale advertenties (figuur 5). 
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In deze intense strijd om de dominantie van videostreaming zal het voor Media & Entertainment bedrijven 

steeds belangrijker worden om hun bedrijfsmodellen en aanbod opnieuw te beoordelen. 

 

Wat kunnen aanbieders van videostreaming doen? Op basis van Deloitte’s onderzoek zijn er enkele 

stappen die M&E-bedrijven kunnen overwegen om deze groeiende markt aan te boren: 

• Het onderhouden van een portfolio van zowel advertentie-ondersteunde als advertentievrije 

diensten om tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van de consument (zie figuur 6). 

• Overweeg om gebruik te maken van gratis advertentie-ondersteunde content om een nieuwe 

groep consumenten aan te trekken. 

• Betrek de consument mee in het besluitvormingsproces, zodat hij zijn/haar ideale verhouding 

tussen kosten en advertenties kan kiezen. 

• Begrijp waar je advertentie-ondersteunde content kan plaatsen en waar je meer geld moet 

verdienen door middel van advertentievrije abonnementen.  

• Maak gebruik van de digitale mediasegment-inzichten om te bepalen waar consumenten zich op 

het spectrum begeven. 
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7. WELK CONSUMENTENGEDRAG ZAL DE STREAMING-
OORLOG VORM GEVEN?  

Volgens het Nielsen Total Audience report 2020 hebben consumenten duidelijk een aantal 

streamingdiensten bovenaan hun lijstje staan. Amerikaanse huishoudens besteden bijna 25% van hun tv-

tijd aan streaming. Dit is een grote brok tijd die weggenomen wordt van de traditionele kabel-tv-

aanbieders die het almaar moeilijker krijgen. De streamingdiensten hebben in korte tijd een grote impact 

nagelaten. In het rapport wordt ook opgemerkt dat 60% van de Amerikaanse huishoudens meer dan één 

abonnement nemen. Voor nieuwe platforms die de streamingmarkt betreden, liet 93% van de Amerikanen 

weten dat ze hun bestaande streamingdiensten zouden uitbreiden of behouden.  

 

Consumenten zijn bereid om meer uit te geven aan goede content die past bij hun behoeften. Dit is goed 

nieuws voor nieuwkomers op de streamingmarkt. Niet iedereen is echter op de hoogte van de nieuwe 

streamingdiensten. Volgens PricewaterhouseCoopers (PwC) kan 51% van de ondervraagde consumenten 

geen namen van nieuwkomers op de markt noemen. Dit is belangrijk voor de streamingdiensten die in 

2020 gelanceerd werden, zoals Peacock en HBO Max. Dit betekent dat hun promotionele 

marketingcampagne niet op punt stond en verbeterd kan worden. Uit het onderzoek bleek ook dat de 

consumenten het meest enthousiast waren over de lancering van Disney+. De verwachtingen waren 

opvallend vergelijkbaar met de resultaten. Sinds de lancering van Disney+ in november 2019 heeft Disney 

meer dan 60,5 miljoen abonnees.  

 

 

Nu de streamingoorlog volop is losgebarsten en men de aandacht van consumenten probeert te trekken, 

zijn er bepaalde invloeden die klanten dwingen hun streamingabonnementen te behouden of nieuwe 

abonnementen te nemen.  
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Kost 
 
Consumenten beschouwen kost als een topfactor in hun beslissing. De prijs speelt een grote rol in de 

beslissing van een consument om zich al dan niet te abonneren op een dienst. Consumenten zijn zeer 

kostengevoelig en lagere maandelijkse kosten kunnen een reden zijn om over te stappen op een andere 

streamingdienst. Dit geeft een impuls aan platformen om klanten tevreden te stellen met het rendement 

op hun investering en tegelijkertijd betaalbaar genoeg te zijn in vergelijking met de andere spelers op de 

markt. Dit betekent niet dat er een race naar de bodem moet plaatsvinden. Naarmate nieuwe 

streamingdiensten op de markt komen, zal de prijsstelling een sleutelrol spelen bij de klantenwerving.  

 
Gebruiksgemak 
 
Naast de kosten speelt ook de gebruiksvriendelijke interactiviteit een sleutelrol bij het streamen van 

diensten. Als gebruikers gefrustreerd raken terwijl ze proberen te navigeren op het platform, zal dit geen 

positief resultaat opleveren voor de klantenbinding. Zeker in een tijd waarin het internet een oneindige 

zee aan media-opties voor klanten biedt.  

 
Variëteit en beschikbaarheid 
 
Verder spelen variëteit en beschikbaarheid aan content een grote rol in het besluitvormingsproces van de 
consument.  
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Content 
 
‘Content’ blijft de belangrijkste onderscheidende factor. Het publiek eist vooral toegang tot de gewenste 

content, naam of merk is minder belangrijk. Bruikbaarheid en beleving worden langzaam belangrijker in 

termen van waardeperceptie van de klant. 

De huidige dominante streamingdiensten zijn gebaseerd op een verscheidenheid aan populaire 

gelicentieerde content van netwerken en studio's. De beschikbaarheid van premium gelicentieerde content 

is nu beperkt door het snel groeiende aanbod van OTT.  

 

Het publiek vraagt nog steeds om een bibliotheek met oneindige mogelijkheden om uit te kiezen. Daarom 

is originele of exclusieve content nog steeds de belangrijkste factor om klanten te werven. 

 

 
Het belangrijkste onderscheidende kenmerk van een sterke gebruikerservaring is dat de consument 

gemakkelijk kan vinden wat hij of zij zoekt. De soort aangeboden shows en films beïnvloeden meer de 

abonnementsbeslissingen dan de functionaliteit van de dienst zelf. 
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Inhoud moet de consument vinden, niet andersom. Gepersonaliseerde aanbevelingen moeten worden 
geperfectioneerd. Consumenten hebben behoefte aan een gebruikersinterface die hen helpt en begeleidt 
bij het vinden van nieuwe inhoud, waardoor het gemakkelijk en plezierig is.  
 
De consumenten hebben ook de wens geuit om de browsemogelijkheden uit te breiden. Bijvoorbeeld, het 
kunnen zoeken op stemming, lengte van de inhoud, enz.  
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Abonnementen worden uiteindelijk gevoed door kosten, gebruiksgemak, reclame en content. Kijkers zijn 

minder geïnteresseerd in de add-ons voor een betere gebruikerservaring, zoals individuele 

gebruikersprofielen, gepersonaliseerde aanbevelingen en de mogelijkheid om content offline te bekijken. 
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8. BELANGRIJKE STAPPEN IN HET NAVIGEREN DOOR HET 
NIEUWE STREAMING LANDSCHAP: WAAROP MOET U 
LETTEN? 

De personalisatiegolf, gevoed door technologie en evoluerend klantgedrag zorgen voor een dynamische 

E&M-sector. Alle spelers moeten de optimale route evalueren om te navigeren in een steeds veranderend 

landschap. Hieronder enkele stappen aanbevolen door PwC. 

 

 
 
Ken uw klant  

 

Gepersonaliseerde content is een zeer belangrijke onderscheidende factor geworden in de oneindige 

oceaan van streamingdiensten. Bedrijven die consumenten advertenties of shows aanbieden die niet 

relevant zijn, kunnen vervreemden van het gebruik van de dienst. De voortdurende groei van de 

streamingdiensten en de strengere regelgeving op het gebied van data zullen een uitdaging blijven vormen 

voor de traditionele informatieverzameling van klanten. Dit zal bedrijven ertoe aanzetten te kijken naar 

nieuwe data sets om consumenten te begrijpen als complexe individuen.  

 

Ontwikkel uw bedrijf 

 

Veel traditionele mediabedrijven beseffen dat de bedrijfsmodellen die in het verleden hebben bijgedragen 

tot hun succes niet meer geschikt zijn voor de toekomst. Om effectief te kunnen concurreren en vooruit 

te blijven gaan, moeten bedrijven snel handelen. Strategische partnerschappen kunnen helpen om 

demografische categorieën op grotere schaal naar producten en diensten te brengen. Sport, muziek en 

nieuws zijn de laatste categorieën die meedoen aan streaming en moeten binnen de portfoliomix worden 

overwogen. Voor velen zal het antwoord liggen in transformerende inspanningen. Om te kunnen slagen, 

moet er focus op de consument gelegd worden en moet men bereid zijn voortdurend te innoveren.  
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Bouw uw capaciteiten op  
 
In een almaar verder gepersonaliseerde wereld zullen bedrijven voortdurend moeten werken aan de 

opbouw van capaciteiten die hen in staat stellen om te concurreren. De veranderende markt zal 

technologie-, marketing- en programmeervaardigheden vereisen die we in het verleden niet kenden. 

Marketing zal het domein worden van multi-competente professionals die vloeiend omgaan met nieuwe 

soorten platforms zoals live-events, apps, e-commerce, spraaktechnologie, etc.  

 

Focus op gebruikerservaring 

 

De focus ligt op het 'zien van de klant als individu'. De gebruikerservaring wordt een cruciale 

onderscheidende factor als het gaat om het houden van abonnees. Gebruiksgemak en betrouwbaarheid 

zijn gekoppeld aan betrokkenheid en zijn essentieel voor het binden aan videodiensten. De nieuwe manier 

van contentaanlevering moet voor elke persoon goed aanvoelen en gemakkelijk toegankelijk zijn. De 

diensten moeten gebruikers in staat stellen om hun eigen voorkeuren op het platform aan te passen en 

de ervaring zo persoonlijk te maken als ze willen.  

 
Context is koning 

 

Het opbouwen van klantenkennis, evolutionaire strategieën, kerncompetenties en kwaliteitsvolle 

gebruikerservaringen is essentieel. Bedrijven moeten de snel veranderende technologische ontwikkelingen 

(zoals bv. 5G) op de voet blijven volgen. Om vertrouwen op te bouwen, moet men bijblijven in 

ontwikkelingen op het gebied van regelgeving. Men moet begrijpen dat er achter elk gebruikers-ID en 

klantaccount een aparte persoon schuilgaat. 
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9. WINNAARS EN VERLIEZERS VAN DE STREAMING-OORLOG 

Door de coronacrisis zijn mensen wereldwijd meer televisie gaan kijken, en dan voornamelijk ’on demand’. 

Vooral videostreaming is in opkomst. Videostreamingdienst Netflix trok in het eerste kwartaal van 2020 

15,8 miljoen nieuwe abonnees. In het tweede kwartaal steeg dit nummer naar 26 miljoen nieuwe abonnees. 

Het Amerikaanse bedrijf zag het aantal gebruikers nog nooit zo hard groeien als tijdens de coronacrisis 

waarin veel mensen verplicht thuis zaten.  

 

Netflix hoeft met zijn enorme abonnee-aantallen niet zomaar bang te zijn voor concurrentie, maar waar 

het jarenlang bijna een soort streamingdienstmonopolie had, moet Netflix nu meer ruimte maken voor 

andere spelers zoals bv. Disney+, HBO Max, Apple+, Peacock, etc. op die markt. Bovendien is het in 

streamingland belangrijk steeds nieuwe ‘originals’ te hebben, exclusief voor je platform gemaakte reeksen 

en films. Daarnaast zal Netflix absoluut risico’s moeten blijven nemen, want daar is het uiteindelijk een 

icoon mee geworden. 

 

Momenteel trekt lineair tv-kijken (waarbij de zenders bepalen wat wanneer op tv is) nog aan het langste 

eind, maar dit kan in de toekomst snel veranderen. Nieuwsprogramma's, sportevenementen en grote 

liveshows zoals ‘The Voice’ bieden een unieke ervaring die je bij streamingdiensten niet ziet. Die richten 

zich meer op het ‘binge-watchen’ van series en films. Het wordt wel gevaarlijk voor de kabelaars en tv-

zenders, als sportevenementen bijvoorbeeld ook op streamingdiensten te zien zullen zijn. 

 

“Naar onze mening kan de markt voor lineaire tv-reclame van 70 miljard 
dollar in de VS in de komende vier tot vijf jaar worden gehalveerd tot 
ongeveer 37 miljard dollar, naarmate ‘cord-cutting’ (tv-abonnement 
opzeggen) versnelt.” 

Onderzoeksbureau ARK Invest 
 

In de streamingoorlog zien we twee belangrijke trends opkomen: 

➢ lineaire tv staat onder druk, en die trend is versneld door COVID-19;  

➢ lineaire tv-reclamekanalen verschuiven naar gratis reclamekanalen met een stijging van het aantal 

programmatische advertenties. 

 

Discussies rond de streamingoorlog hebben de neiging om zich alleen te richten op het lange video-

formaat. Maar vandaag de dag neemt de concurrentie om de tijd en het gedachtegoed van de consument 

veel vormen aan. Netflix claimt meer concurrentie te ervaren met verslavende games zoals Fortnite dan 

met HBO in de strijd om schermtijd. 

 

De toekomst van videocontent is sociaal. Dat is het verhaal dat is ontstaan uit de opkomst van YouTube, 

TikTok en game-streaming gigant Twitch (eigendom van Amazon). In de streamingoorlog strijdt iedereen 

om de tijd- en gedachtegang van de consument.  
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De opkomst van korte video- en UGC- (user-generated content) gerichte platforms, waarbij gebruikers 

content (video’s) aanleveren, is de ware dreiging die Netflix en degenen die hebben besloten de eerste 

stap te zetten op weg naar de verovering van het lange videoformaat, zou kunnen uitdagen. 

 

Een duidelijke winnaar van de streamingoorlog hebben we niet, maar we kunnen wel concluderen dat 

we meer content dan ooit binnen handbereik hebben. Lineair tv-kijken zal voor veel mensen minder 

aantrekkelijk worden, nu ze zelf kunnen bepalen wat ze kijken. 

 

Wie worden de verliezers? Iedereen die NIET mee is in de streamingwereld. Iedereen die niet meekan in 

het opbod voor toptalent en budgetten. Voor de kijkers is het landschap meer dan ooit versplinterd. Wie 

alles wil zien, moet verschillende abonnementen combineren.  

 

Bedrijven die de beste content aanbieden én het grootste gebruiksgemak kennen, zullen het meest beloond 

worden. De behoeften van de consument veranderen, wat resulteert in nieuwe uitdagingen en 

mogelijkheden voor bedrijven om zich aan te passen, te veranderen en te innoveren. 
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10. INTERVIEWS EN PRESENTATIE 

10.1 INTERVIEW KEVIN WESTCOTT, HOOFD TELECOM, MEDIA & 

ENTERTAINMENT, DELOITTE VS. 

Hieronder een overzicht van enkele belangrijke aandachtspunten en trends in de digitale media-industrie 

uit een interview met Kevin Westcott, hoofd Telecom, Media & Entertainment, Deloitte VS. 

 
Waar ziet u kansen voor groei in 2021? 

 
Videostreaming 

De groei van videostreaming zal blijven exploderen. Consumenten hebben duidelijk laten zien dat ze 

videostreaming leuk vinden en het willen. In Deloitte's meest recente ‘Digital Media Trends Survey’ geven 

meer respondenten aan dat ze ten minste één streaming video-abonnement hebben (69 procent) dan dat 

ze een traditioneel betaaltelevisieabonnement hebben (65 procent).  

 

Er is een streamingoorlog aan de gang, waarbij vrijwel elk mediabedrijf op zoek is naar een directe relatie 

met de consument. Het lijkt erop dat alle grote Amerikaanse tv-netwerken en studio's midden 2020 een 

eigen ‘direct-to-consumer’ streamingdienst zullen hebben. Terwijl ze hun diensten lanceren, trekken de 

grote studio's de rechten in op ‘content’ van streamingplatforms van derden. Daardoor is het voor 

platforms bijna onmogelijk geworden om alle grote studio's of netwerken onder één paraplu te brengen. 

 

Het gevolg is dat veel Amerikaanse consumenten gefrustreerd raken over het feit dat ze meerdere 

abonnementen moeten beheren en betalen om te kijken naar wat ze willen. Uit onderzoek blijkt dat 

consumenten slechts voor een bepaald aantal streamingdiensten willen betalen. Uit het ‘Digital Media 

Trends Survey’ van Deloitte blijkt dat consumenten gemiddeld drie streamingvideodiensten hebben, een 

aantal dat al twee jaar stabiel is. 

 

De streamingdiensten met de beste, allerleukste content én de gebruikersvriendelijkste platforms zullen 

wellicht het meeste succes hebben. Een van de manieren om dit te bereiken is "re-aggregatie" (of re-

bundeling) van het streaming aanbod - een aanpak die door spelers als Amazon en Roku wordt gepionierd. 

Aanbieders hebben de mogelijkheid om sterk aangepaste pakketten aan te bieden die, naast video, ook 

het streamen van muziek en games kunnen omvatten, evenals de mogelijkheid bieden aan klanten om 

geadverteerde video's te accepteren: reclame in ruil voor "gratis" (niet-abonnement) content. 

 

Verder gaan kunstmatige intelligentie-algoritmes, die steeds beter kunnen voorspellen wat een consument 

leuk vindt, de doorslag geven. Op basis daarvan kan men goede aanbevelingen doen. De grip op het 

gedrag van consumenten wordt de sleutel tot succes. 
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In de Verenigde Staten streven de meeste ‘direct-to-consumer’ video-aanbieders het advertentievrije 

abonnementsmodel na dat Netflix heeft gebruikt om de Amerikaanse markt te domineren. Amerikaanse 

consumenten vermijden graag advertenties: 44 procent zegt dat een advertentievrije ervaring een top 

reden is dat ze zich aanmelden voor een streaming service. Desondanks, aangezien meer tv-netwerken, 

filmstudio's, en technologiebedrijven hun eigen abonnementsdiensten lanceren, lijkt het toch 

waarschijnlijk dat veel spelers advertentie-ondersteunende diensten zullen aanbieden. 

 

Gerichte reclame  

Een van de voordelen van advertentie-ondersteunde video is de geavanceerde reclamemogelijkheden, 

waaronder segmentatie en targeting van de consument. Dit vereist een diepgaand inzicht in de interesses 

van de klant en het koopgedrag. Om toegang te krijgen tot deze informatie, moeten aanbieders waarde 

creëren in ruil voor persoonlijke gegevens. Momenteel zijn er nog te veel aanbieders die niet weten hoe 

ze deze uitdaging moeten aanpakken. Gerichte en relevante reclame aanbieden wordt essentieel. 

 

Waardevolle consumentendata 

Het is van groot belang om directe relaties met de eindgebruikers op te bouwen en te weten wie de 

eindconsumenten zijn. Contact met de eindconsument is goud waard. Door het contact verkrijg je 

waardevolle consumentendata, waarop je toekomstige contentproducties kunt baseren. Het bouwt 

vertrouwen in een merk en geeft toegang tot nieuwe bronnen van inkomsten, zoals bv. advertentie-

opbrengsten. 

 

Content 

Qua content is er een tendens dat streamingdiensten populaire series als ‘Friends’ en ‘The Office’ voor heel 

veel geld aankopen. Tijdloze series die iedereen leuk vindt, zijn trekpleisters om consumenten op het 

platform te krijgen en te houden. Streamingdiensten gaan de strijd met elkaar aan om fantastische series 

(aangekocht of zelf geproduceerd) aan te bieden die eindconsumenten naar hun platforms lokken en ze 

daar houdt. Fusies en overnames zullen waarschijnlijk een andere mogelijkheid blijven bieden voor 

mediabedrijven om hun content bibliotheken te versterken. 

 

Einde van kabel-tv 

Het succes van streamingdiensten zal ongetwijfeld leiden tot een afname van kabel-tv. Kabel-tv is duur 

en de reclame zorgt voor veel consumenten voor een belemmering van de kijkervaring.  

 

5G 

Telecommunicatiebedrijven proberen te bepalen wat de “killer apps” voor 5G zullen zijn. Met de komst 

van 5G zullen we waarschijnlijk nieuwe soorten apps zien die we nog nooit eerder hebben overwogen. 

Momenteel is 5G nog in ontwikkelingsfase. De overgang naar 5G zal naar verwachting een meevaller zijn 

voor netwerk-, infrastructuur- en apparatuurleveranciers. Gartner voorspelt dat in 2020 de wereldwijde 

5G opbrengsten van de netwerkinfrastructuur $4.2 miljard zullen bereiken. 
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De telecombedrijven in de VS gebruiken meer en meer onbeperkte dataplannen om klanten aan te trekken 

en te behouden. Met steeds betere technologie en infrastructuur, zoals de komst van 5G, kunnen 

leveranciers zowel downloadsnelheden als maandelijkse datacapaciteit verhogen en zo de klant 

onbeperkte plannen aanbieden. 

 

Welke markten ziet u opkomen in de sector? 

 
Augmented and virtual reality apps 

De media- en entertainmentindustrie integreert augmented en virtual reality (AR en VR) in hun applicaties 

en diensten. De afgelopen twee jaar zijn er een reeks investeringen gedaan in de AR/VR-sector. Uit 

onderzoek blijkt dat de AR-technologie momenteel op 1 miljoen mobiele apparaten wordt gebruikt en 

naar verwachting zal groeien tot meer dan 3,4 miljard apparaten in 2020. 

 

In de wereld van media en entertainment zullen AR/VR-oplossingen waarschijnlijk gebruikt worden om: 

• bedrijven te helpen bij het produceren van educatieve programma's die op een interessantere 

manier informatie verschaffen; 

• ter aanvulling van andere hulpmiddelen voor de opleiding van nieuwe medewerkers voor de 

dagelijkse taken; 

• verbeteren van de beleving van bezoekers aan musea, kunstgalerieën en pretparken; 

• concertuitvoeringen nog meer gedenkwaardig te maken. 

 

E-sports 

E-sport is een andere categorie die naar verwachting zal exploderen. Professionele gamingevenementen 

krijgen steeds meer aandacht, met 40 procent van de gamers die minstens één keer per week kijken. 

Gelegaliseerde sportweddenschappen vormen een geheel nieuwe groeimogelijkheid voor M&E-bedrijven.  

 

In veel opzichten zijn 5G technologie en sportweddenschappen voor elkaar gemaakt. 5G is ontworpen om 

lage latentie, hoog-volume communicatie te ondersteunen, het soort verbinding dat real-time 

sportgokkers waarschijnlijk zullen wensen. 5G wordt nu al ingezet in sportstadions, sportbars en andere 

locaties waar gegokt kan worden. 

 

Tegen 2020 wordt verwacht dat de wereldwijde e-sportmarkt 1,5 miljard dollar aan jaarlijkse inkomsten 

zal opbrengen, voornamelijk uit sponsoring en reclame, voor een geschat wereldwijd publiek van 600 

miljoen fans. 
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Wat moeten bedrijven in gedachten houden als ze van plan zijn om te groeien? 

 
Transparantie in privacy reglementering 

Het is voor E&M-bedrijven nog nooit zo belangrijk geweest om privacy en veiligheid van gegevens tot een 

topprioriteit te maken en dit zal in de toekomst enkel groeien. Consumenten zijn nog steeds bang voor 

identiteitsdiefstal, financieel verlies en ongeoorloofd gebruik van gevoelige gegevens. Als gevolg daarvan 

eisen consumenten controle over hun persoonlijke gegevens. Daarom moeten M&E-bedrijven hard werken 

aan het creëren van veilige digitale omgevingen voor hun klanten. Het is belangrijk deze golf van 

privacyregels niet als negatief te anticiperen, maar dit te zien als een kans om consumenten beter te leren 

kennen en hun vertrouwen te winnen. In deze zeer competitieve markt moeten bedrijven het absolute 

minimum doen om de klantervaring te omarmen. Indien niet, dan zullen de consumenten overstappen 

naar een veiligere aanbieder.  

Een ander punt van zorg voor het komende jaar zijn de antitrustprocedures tegen grote bedrijven. Het 

Amerikaanse ministerie van Justitie en de Federal Trade Commission (FCC) hebben meerdere onderzoeken 

ingesteld naar enkele van de grootste technologiespelers. In de komende maanden zullen de techreuzen 

zich moeten voorbereiden op uitvoerig onderzoek, nu de regelgevers hun macht herzien.  

 

Revolutie van 5G  

In het komende jaar moeten M&E-bedrijven de verwachtingen van hun klanten beheren over wat 5G kan 

leveren en wat de werkelijke waardepropositie is. Ondanks de sterke steun van bedrijven hebben maar 

weinig overheden en organisaties hun bezorgdheid geuit over 5G. Er zijn problemen van technische aard, 

maar ook zorgen over de openbare veiligheid en gezondheid. De grootste uitdaging zouden de hoge 

banden of millimetergolven van 5G zijn die de neiging hebben om een lage frequentie en een lagere 

penetratiegraad te hebben. Dit heeft een aantal piloottesten bemoeilijkt. Ook is er sprake van 

oververhitting van apparaten tijdens het gebruik van 5G. De regelgevende instanties zouden een 

belangrijke rol moeten spelen om de invoering van 5G in de VS te stimuleren. De FCC zou richtlijnen 

moeten geven voor de regels en voorschriften op het gebied van de infrastructuur.  

 

Met de grote uitrol van 5G in combinatie met de toenemende opkomst van streamingdiensten, belooft 

2021 alvast een interessant jaar te worden voor de M&E-industrie.  

 

Bron: 

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/digital-media-trends-consumption-

habits-survey/video-streaming-wars-redrawing-battle-lines.html 

https://www.pwc.nl/nl/themas/blogs/de-beste-content-en-het-gebruikersvriendelijkste-platform-in-de-

strijd-om-de-kijker.html 

 

 

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/digital-media-trends-consumption-habits-survey/video-streaming-wars-redrawing-battle-lines.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/digital-media-trends-consumption-habits-survey/video-streaming-wars-redrawing-battle-lines.html
https://www.pwc.nl/nl/themas/blogs/de-beste-content-en-het-gebruikersvriendelijkste-platform-in-de-strijd-om-de-kijker.html
https://www.pwc.nl/nl/themas/blogs/de-beste-content-en-het-gebruikersvriendelijkste-platform-in-de-strijd-om-de-kijker.html
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10.2 INTERVIEW BERT HAMELINCK, CEO CAVIAR GROUP  

(4 september 2020) 

 

Als er één Vlaams bedrijf is dat een direct zicht heeft op de “streaming wars” en wat er allemaal beweegt 

in het Amerikaanse tv-landschap, dan is het wel Caviar Group.  

Caviar produceerde Vlaamse successeries zoals “Tabula Rasa” en “Clan” die ook in het buitenland verkocht 

werden. Het heeft al Amerikaanse series en films gedraaid voor Netflix, voor Amazon Prime, voor Hulu en 

anderen. En het heeft een eigen vestiging met zo’n 40 werknemers in hartje Hollywood.  

 

CEO Bert Hamelinck geeft ons zijn kijk op de (r)evolutie. 

 
Er zijn de laatste maanden heel wat streamingdiensten bijgekomen in de VS, zoals o.a Disney+, Peacock, 

HBO Max, etc. Hoe kijkt Caviar aan tegen de streaming-revolutie in de VS? Wat is jullie analyse? Wat zijn 

jullie verwachtingen voor de nabije en verdere toekomst? 

 

Bert Hamelinck: Is het echt wel een revolutie? Er wordt te gemakkelijk van een revolutie gesproken. Die 

nieuwe spelers die je noemt: voor ons, als producent van audiovisuele content, zijn dit geen nieuwe 

spelers. Het zijn bestaande spelers die zich anders uiten, sommigen onder een andere merknaam of andere 

allianties. Maar het zijn eigenlijk dezelfde partijen die zich herorganiseren en die de weg naar de 

consument vinden op een wat andere manier. Maar hoe ze bij de consument binnenkomen, is uiteindelijk 

niet echt van belang. Ze deden dit vroeger via publieke of private netten, met een lineair zendschema, 

met reclame; nu doen ze dit online, streaming, met abonnementen.  

 

Ja, Netflix heeft wat gekeuterd in het hoenderhok. Maar uiteindelijk hebben ál die andere partijen beslist 

van “als jullie het zo willen doen, als de consument het zo wil doen, dan zullen wij ons ook aanpassen”. 

Voor de rest is er niets nieuw. Die bestellen dezelfde programma’s, alleen worden ze via een lichtjes andere 

techniek tot bij de consument gebracht.  

 

Netflix, de nieuwkomer, is heel disruptief geweest. Maar alle anderen zijn oude spelers die zich aan de 

nieuwe technologie en het nieuwe kijkgedrag hebben aangepast. Dus voor de tv- en filmmakers, voor 

iedereen die daarin actief is, wat is het verschil?  

 

Voor bioscoopuitbaters is er een verschil, die zullen de veranderingen allicht wel voelen in hun inkomsten. 

Hoewel, dat zal de toekomst nog moeten uitwijzen.  

 

En voor ù, als consument, wijzigt er wat in de manier waarop die tv-producties en dergelijke tot bij u 

komen. En dat u na een release nu niet meer 4 maanden moet wachten tot die film op een streaming-

platform te zien is. Dat verandert ook, ja. Maar wat u betaalt, verandert weinig of niets. En het gaat 

uiteindelijk allemaal naar grosso modo dezelfde groepen als voordien. Daar verandert niets. 
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Vroeger betaalde je in de VS, voor je kabel-tv en internetabonnement samen zo’n 120 dollar per maand. 

Nu ga je “cord-cutting” doen, je kabel-tv opzeggen en daarmee wat uitsparen, maar als je al je streaming-

abonnementen optelt, zal je uiteindelijk aan een vergelijkbaar bedrag uitkomen.  

 

En om op Netflix terug te komen: we kennen het einde van het verhaal nog niet. Eerlijk gezegd, ik denk 

niet dat Netflix op termijn onafhankelijk kan blijven. De grootste successen van Netflix zijn allemaal 

producties die ze in licentie nemen van andere studio’s, dingen als “Friends” of “Modern Family”. Als al de 

studio’s hun content bij Netflix gaan weghalen en via eigen diensten distribueren, zal Netflix wel héél veel 

en héél goede eigen content moeten produceren. Zal Netflix onafhankelijk kunnen blijven of uiteindelijk 

toch opgekocht worden? Ik weet het niet.  

 
Want een fundamentele verandering die wel aan de gang is – maar dat is een evolutie die al veel langer 

bezig is, geen revolutie – is een machtsconcentratie: de beslissingsmacht komt in almaar minder, maar 

almaar grotere groepen te liggen. En dat gaat gepaard met een versmelting van content-productie en 

distributie. Dat is eigenlijk wel scary, daarvan zouden beleidsmakers en anderen wel eens wakker mogen 

liggen. Neem het voorbeeld van telecomspeler AT&T die de film- en tv-studio Warner heeft gekocht. De 

distributeur, AT&T, die de bandbreedte bezit, bezit nu ook de content…  

 

Zie je op vandaag al in de VS wie de winnaars en verliezers kunnen/zullen zijn van de “streaming wars”? 

En waarom? Om de nieuwe content die ze produceren? Om de enorme catalogus van vroegere producties 

die ze hebben, zoals Disney+? Of om nog andere redenen?  

 

Bert Hamelinck: De winnaars zijn diegenen die hardware én distributie én content combineren. Ik denk 

aan AT&T met Warner, dat zal heel goed werken. Vergelijk het met Amazon dat als logistieker pakjes 

levert, maar intussen wel in de food retail is gestapt en er zijn marktpositie heeft opgebouwd. Of Apple 

met zijn heel geïntegreerd systeem van hardware (de gsm) en software, betaal-apps.  

 

Ik heb mijn twijfels of Netflix “stand alone” kan blijven. Ik heb het gevoel dat die nog ergens gaan 

ondergebracht worden in een grotere groep.  

 

De verweving van breedband/hardware en content blijkt toch wel een onvermijdelijke combinatie te zijn. 

Die evolutie is trouwens al heel lang bezig. Het is niet allemaal pas met Netflix begonnen. Een bedrijf als 

Viacom, een kabelmaatschappij, was al in de jaren ’80 en ’90 content beginnen kopen, en een hele 

filmstudio zelfs, Paramount.  

 

En als je puur op het vlak van content-spelers kijkt? 

 

Bert Hamelinck: Dan denk ik dat je ontegensprekelijk niet om Disney heen kunt. Met Marvel, met de Star 

Wars franchise, met al hun tv-zenders, sport, themaparken. Disney+ heeft zijn doel van 60 miljoen 

abonnees reeds bereikt in enkele maanden. Daar heeft Netflix 10 jaar over gedaan.  
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Disney is al zo lang bezig heel hun ecosysteem bij elkaar te kopen en te consolideren. Natuurlijk is het 

vervelend dat hun klassieke kanaal dat goed werkte nu eventjes niet werkt – zowel bioscopen als 

pretparken. Maar die maken zich geen zorgen.  

 

Disney heeft zich gewapend tegen elke storm. Er is bij wijze van spreken geen enkele ouder ter wereld 

die zich kan voorstellen dat hij/zij een Disney-product niet aan zijn kinderen zou willen laten zien wanneer 

die erom zouden vragen. 

 

Is het ontstaan van nieuwe initiatieven, elk met hun behoefte aan ‘content’, nu een zegen voor de content-

leveranciers (zoals Caviar)? Is er meer vraag naar film- of tv-producties? Sta je als producent in een 

sterkere positie, of zijn het toch de streamingdiensten/tv-zenders die de lakens uitdelen? 

 

Bert Hamelinck: Nee, als producent sta je door de streamingevolutie niet sterker of zwakker dan vroeger, 

denk ik. Iets verkopen aan streamers als Netflix of Hulu is niet anders dan vroeger aan de (“oude”) studio’s 

of televisiezenders. Je moet gewoon content hebben die gewild is. Anders zal je hem niet verkocht krijgen, 

ook al zijn er nu nieuwe kanalen of platforms. 

 

Wie je bent, wat je reputatie is, wat je al gerealiseerd hebt, die dingen bepalen succes of falen, maar dat 

is altijd zo geweest. Als je een Oscar gewonnen hebt, kan je daarna bij Netflix alles vragen. Als je een 

Emmy gewonnen hebt, kan je ook veel meer vragen. Als je een megaster in je productie hebt, is het 

gemakkelijker. En als je zelf een megaster bent, zoals Prins Harry en Meghan Markle, kan je zelfs zonder 

dat alles een deal met Netflix sluiten.  

 

Alles hangt af van je unique selling proposition, je toegevoegde waarde. Als die hoog is, dan heb je een 

fantastic life nu. Als die super laag is, dan heb je het heel hard. Maar dat is niet anders in de literatuur of 

in de muziek. Je eigen USP, daarvoor moet je vechten. Het is als Formule-1. Je streeft ernaar om dat ene 

100ste van een seconde beter te zijn dan anderen, dat is cruciaal. Het is echt niet voor watjes.  

 

En even terzijde: naar beneden nivelleren heeft zeker geen zin. Dus als er overheidssteun is of andere 

initiatieven, heeft het geen zin om die breder te verdelen, om het voor meer mensen gemakkelijker te 

maken. Integendeel. Dit vak is voor tough cookies. Dit maakt het ook beter, zo simpel is het. 

 

Caviar produceerde successen als “Tabula Rasa”, “Clan”, “The Rider”, enzovoorts. Zijn er elementen waarop 

jullie van bij de start letten om jullie films/series internationaal te kunnen laten gaan? Wat is van cruciaal 

belang voor de VS om films/series te lanceren? 

 

Bert Hamelinck: Bij Caviar hebben we steeds alles wat we in Vlaanderen of voor een Vlaams publiek 

maken, aangepakt met de bedoeling om het ook te kunnen exporteren. Voor ons is dit al 15 jaar het motto. 

Dat lukt nu beter, omdat we meer ervaring hebben. Omdat we nu meer erkenning krijgen.  
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Eigenlijk is dat gewoon voortgekomen uit de situatie in Vlaanderen. Omdat de afzetmarkt er zo klein was 

en is. Omdat er maar 3 zenders zijn (VRT, VTM en SBS/Telenet), moesten we dit wel doen. Dit was onze 

oplossing voor een redelijk verzadigd medialandschap in de beginjaren 2000. Dit heeft niets te maken met 

Netflix, of met streams, of met Apple, of met COVID-19.  

 

Wij zijn altijd van die mening geweest: waarom zouden we het ook niet proberen te exporteren? Dit zit 

gewoon in ons DNA. Ik vind dat dit in Vlaanderen meer zou moeten gebeuren. Dat ze nog veel te veel 

dingen kopiëren en weinig kijken ‘wat kunnen we zelf bedenken om dit origineel te maken?’.  

 

Aansluitend daarbij: Caviar heeft nog nooit een format gewoon “verkocht”. Wij verkopen geen formats. 

Wij houden als productiehuis de rechten altijd bij ons. Dus als mensen in Amerika iets willen maken op 

basis van een format van ons, dan moeten ze dat mét ons in co-productie doen. Veel Vlaamse 

productiehuizen verkopen hun formats. Dat brengt dan een beetje op, ja. Wij hebben echter beslist van 

dit nooit te doen. Wij verkopen geen enkel remake-recht. Dit vind ik heel belangrijk, want zo bescherm je 

je eigen exportproduct. Dan ben je deel van het exportproduct. Ik zou dat graag meer zien gebeuren. Dat 

mensen in Vlaanderen zeggen “wij gaan niet zomaar ons format verkopen”. Er zijn genoeg buitenlandse 

voorbeelden - zoals Endemol of Eyeworks – die op die manier groot geworden zijn, die dus nooit een 

format gewoon verkocht hebben, maar zelf een heel grote groep hebben uitgebouwd.  

 

Ik droom nog altijd dat dit ook in Vlaanderen kan.  

 

Zijn er bepaalde inhoudelijke ingrediënten of verhaaltechnieken of andere elementen waarvan je op 

voorhand weet dat die aanslaan in de VS, en waar je dus van bij de start op mikt?   

 

Bert Hamelinck: Niet echt. Bij ons zijn het de creatieve mensen die beslissen wat ze willen maken, en hoe 

ze het willen maken. Wij volgen hen vooral heel hard, we sturen hen niet een bepaalde richting uit. 

 

Een praktische vraag: hoe zit het toeleveren/verkopen van een productie aan bv. Hulu, Netflix, etc. in 

elkaar? Werk je een project uit op maat van en in overleg met degene die het zal uitzenden? Of is het: 

eerst script volledig uitgewerkt hebben & hoofdacteurs gestrikt hebben, en dan pas de sales-toer opgaan? 

Of variabel, afhankelijk van het project en de zender? 

 

Bert Hamelinck: Je pitcht gewoon je idee. Zoals je het ook voor de VRT pitcht of voor VTM. Ik zie niet echt 

grote verschillen. Het varieert heel erg van project tot project, van buyer tot buyer. Er is niet een 

eenduidige formule. Voor “Cheer” bijvoorbeeld, uitgezonden op Netflix en waar we 6 Emmy-nominaties 

mee haalden, hebben we eerst zelf 10 à 15 minuten film geproduceerd, die we dan zijn gaan tonen en 

pitchen. Maar even goed kan een deal soms beklonken worden gewoon op basis van een scenario. Er is 

niet echt een uniforme aanpak, een geheim tot succes. 

En ook de duur tussen pitchen en eerste vertoning kan enorm variëren. Met de Engelse remake van “Clan”, 

de serie die in 2012 op VTM liep, ben ik nu al 6 jaar bezig, en waarschijnlijk wordt die volgend jaar 

uiteindelijk gedraaid. 
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Natuurlijk, eens zo’n Amerikaanse partij toehapt, zijn er specifieke eisen. Netflix bijvoorbeeld is geen 

gemakkelijke partij om voor te werken, met heel speciale betalingsvoorwaarden. Je leert daarmee omgaan. 

Je moet het ook allemaal wel aankunnen, financieel. Maar voor de rest is het niet echt een andere 

procedure dan in Vlaanderen. Natuurlijk is de concurrentie in de VS wat groter, maar je hebt er ook veel 

meer partijen waaraan je kan verkopen.  

 
Neem nu de reclamewereld: in België zijn er misschien 50 reclamebureaus, waarvan er 10 regelmatig een 

film maken.  In Amerika zijn er 5000 reclamebureaus die constant films maken.  

 

In film en televisie is het net hetzelfde. En omdat er zoveel partijen zijn, die zich allemaal scherp willen 

profileren en positioneren, weet je of voel je soms als producent meteen “dit is echt iets voor HBO”, om 

er maar een te noemen. In die zin is het soms wat makkelijker.  

 

Kan je wat dieper ingaan op de eisen die men stelt? Bijvoorbeeld Netflix is niet altijd de gemakkelijkste 

partij om voor te werken. Hoe kan je je voorbereiden? 

 

Bert Hamelinck: Een goede entertainment-advocaat hebben, helpt enorm. Dat is één. Twee: in Amerika 

wordt er heel veel gebenchmarkt. Het is heel belangrijk hoe je de markt binnenkomt. Als je jezelf eerst 

heel goedkoop in de markt zet, is het nadien heel moeilijk om een andere positie in te nemen, want 

iedereen vergelijkt en belt elkaar op. “Welke condities heb jij gekregen?” Er wordt in Amerika in onze 

sector veel meer informatie gedeeld.  

 

Jullie zijn het enige Vlaamse productiehuis dat zelf een vestiging heeft in Los Angeles. Is die aanwezigheid 

in de VS essentieel om relaties uit te bouwen met de diverse spelers? 

 

Bert Hamelinck: Ja, natuurlijk, je moet je netwerk opbouwen, en dat is zoveel makkelijker en sneller als je 

ter plekke bent. Wanneer je na pakweg 10 jaar dat uitgebreide netwerk hebt, de juiste mensen allemaal 

goed kent, dan zijn er genoeg plekken elders in de wereld om die te ontmoeten, op festivals en beurzen 

en markten. Maar in het begin moet je daar heel veel tijd in steken, en lokaal aanwezig zijn.  

 

Maar wat mij blijft verbazen, is dat veel Vlamingen weinig van de Amerikaanse zakencultuur kennen en 

ook heel veel moeite hebben om zich daarin in te leven. Het is niet omdat je Engels praat, dat je de cultuur 

begrijpt.  

 

Ik heb het geluk gehad om in ons VS-kantoor een zakenpartner te hebben die eigenlijk Belg is van geboorte. 

Die op zijn 10 jaar naar de VS is verhuisd, maar altijd op vakantie blijven komen bij zijn bomma in Knokke 

of zijn opa in Saint-Tropez. Die unieke combinatie van affiniteit met zowel de Belgische of Europese als de 

Amerikaanse cultuur is voor ons een groot succes gebleken.  
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De VS is zo’n andere cultuur. Business-relaties zijn anders, man/vrouw relaties worden anders gezien, 

sport wordt heel anders beleefd en geleefd. Er is een andere manier van dialogeren, van ruzie maken, van 

onderhandelen. En ondanks een aantal progressieve trekjes, is het toch nog een heel conservatieve 

maatschappij.  

 

Hoe hard heeft de coronacrisis erin gehakt bij jullie? 

 

Bert Hamelinck: De uiteindelijke financiële impact is moeilijk in te schatten. We hebben 3 of 4 maanden 

productietijd verloren, zoveel is zeker. Door de lockdowns en de onmogelijkheid om te draaien, is alles 

achteruit geschoven. En dat is vervelend voor onze cijfers op korte termijn, onze jaarrekening van 2020, 

maar het is niet zó vervelend op lange termijn.  

 

Op dit moment (nvdr - het interview gebeurde begin september 2020) komt de business terug op gang – 

zeker inzake productie van commercials. En in fictie en televisie is er veel uitgesteld maar gelukkig (nog) 

niets gecanceld. Er is niks weggevallen. In de VS zaten we de voorbije maanden trouwens toevallig met 

alleen maar zaken in post-productie – die wel konden doorgaan - dus daar was het niet zo’n probleem 

voor ons. 

 

Naar welke producties van Caviar Group mogen we in de nabije toekomst uitkijken?  

 

Bert Hamelinck: Onze volgende Amerikaanse film “Sound of Metal” komt uit op Amazon Prime rond 

Thanksgiving, eind november. Dit is dé film waarmee Amazon op de Oscars mikt dit jaar, zij én wij 

verwachten er veel van. Deze film is onafhankelijk geproduceerd en gefinancierd, en dan door Amazon 

aangekocht na de screening op het filmfestival van Toronto.  

 

Voorts werkt Caviar met regisseursduo Norman Bates aan een verfilming van “De Geruchten” van Hugo 

Claus, volgend jaar. Het is alvast een heel mooi scenario geworden.  

 

10.3 PRESENTATIE RICH GREENFIELD, ANALIST BIJ LIGHTSHED 

PARTNERS 

Hieronder laten we u een uitgeschreven versie lezen van een presentatie van Rich Greenfield, analist bij 

Lightshed Partners, een onderzoeksbureau dat de technologie-, media- en telecommunicatiesectoren 

analyseert voor institutionele investeerders, en dat gevestigd is in New York City. 

 

Deze presentatie gaat dieper in op de impact die de evoluties in de tv-wereld hebben op hoe bedrijven 

hun advertising & andere marketing zullen moeten heroriënteren. De presentatie werd gegeven op 15 juli, 

2020 op Procter & Gamble’s Signal 2020 virtuele conferentie. We laten het in het Engels staan, om geen 

vertaalruis te krijgen op wat de analist bedoelt. 
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Bron: 

https://lightshedtmt.com/2020/07/15/watch-lightsheds-richard-greenfield-present-at-pg-signal-

2020/#Disruption, presentation centered on how the media industry has been forced to rapidly shift from 

a B2B/wholesale model to a direct-to-consumer/retail model to prevent being replaced by massively 

scaled tech platforms 

 

As media companies shift their business’ most ambitious content from linear TV to streaming, cord-cutting 

is accelerating rapidly and time spent with linear TV is collapsing. In turn, brands/marketers needs to 

rethink their approach to advertising and find consumers on a growing array of digital/mobile platforms. 

Brands need to add value to consumers’ lives with compelling content, rather than force their way in 

through ads that interrupt their experience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There is no doubt that the disruption of media is happening at a pace that we have never seen before. 

You don’t have to look any further than just the market caps of these companies. Look at the way the 

Tech companies have overshadowed the Media companies. 

 

The fact that Netflix is now bigger than Verizon, Disney, ATT, Comcast in market cap. Lionsgate and AMC 

Networks are almost like pimples where they don’t even show up on the slide at this point, because they 

are so small versus the nearing the two trillion dollar market caps of Apple and Amazon. What you really 

think about when you see these companies is that they have direct relationships, these platforms have 

direct relationships with the consumer. They know who you are, they know everything about you, they 

know what you’ve been doing. Yet most of the media sector that has grown up over the last several 

decades, knows nothing about you, they have been simply wholesalers of content. The reality is that each 

of these media companies is now facing this reality that you need to have this direct relationship with 

your consumer. 

 

https://lightshedtmt.com/2020/07/15/watch-lightsheds-richard-greenfield-present-at-pg-signal-2020/
https://lightshedtmt.com/2020/07/15/watch-lightsheds-richard-greenfield-present-at-pg-signal-2020/
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In a very short period of time, 4 years, a transformation has occurred in media. There has been a dramatic 

turn from ‘Netflix is a friend (2015)’ to ‘the bundle basically doesn’t work for the consumer anymore’. Do 

you think the consumer really wants to buy 150 – 200 channels of programming, for a fairly significant 

price when they are not interested in many of those channels? We are seeing a real profound and 

permanent change. In today’s world, if you have access to your consumer, technology is providing you 

with incredible data. We have to provide the consumer with a more customized, personalized experience. 

 

In 2014 Disney gave a presentation up in Bristol, CT. This was a Disney led presentation on the state of the 

multi-channel bundle. Look at the part that we have highlighted here.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cord-cutting is fractional. There were over 100 million subscribers to the multi-channel bundle. 100+ million 

homes were paying for multi-channel television whether they watched all those channels or even could 

find them. To use Robert Iger’s own words: “everybody was paying in”, “this was a great business with 

very high great margins, high profitability, and offered a great platform for advertisers”. 
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Let’s fast forward to where we are today. Pre-Covid, we were already losing 2 million subscribers in Q1 

2020. We think it will be over 2 ½ million in Q2 and its very possible that by the end of this year, we are 

actually close to where subscribers of the multi-channel bundle were back in 1997. Just try to wrap your 

arms around the fact that you are only going to be able to reach 70+ million people out of 120-125 million 

households in this country through advertising on linear TV.  
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This shows us how fast this is now accelerating. But why is it accelerating? It is sort of obvious in a sense. 

Because there are just too many options with great price value relationships. Think about all the names 

that are on this slide. Look at all of these services. One of the things that stands out most is how many of 

these services launched only in the course of the last year: Disney+, Apple TV+, Peacock just launched 

today. HBO Max just launched. Viacom, CBS All Access is relaunching early next year. You’ve got all these 

services being kind of acquired and being reinvested: FOX buying Tubi, Viacom buying Pluto. The reality 

is: there is this surge of content that doesn’t require the bundle. Many of these services don’t even have 

advertising, or they allow you to opt out of advertising if you pay a little bit more. The content is just 

getting started. What you see today versus what you will see in a few years. Think back to Netflix 2013 

when they launched House of Cards versus where they are now. Think about where each of these services 

is going to be.  

 

The bundle is getting crushed, even before these services ramp up. One of the things I hear from media 

executives all the time is: “if you aggregate all of these services that you saw in the last slide, you are 

spending more than you were actually spending in the bundle,”. That whole argument is BS, because the 

reality is the content that the consumer wants to see actually isn’t in the bundle.  Star Wars, Mandalorian, 

you won’t find on cable television. The Crown you won’t find on Direct TV. Little Fires Everywhere, 

nowhere on Comcast. The problem is that for each of these services you do not any longer need the 

bundle. In many cases you can’t even have the bundle to actually gain access to this content. By far, the 

most ambitious content that is being created right now across the board, all of it, is going to these 

streaming services, because each of these companies go back to that starting point. Each of them wants 

to build a direct relationship with the consumer. They want to cut out the middle person. They want to 

actually understand who you are, what you are interested in, and be able to market directly to you. And 

that is that dramatic change in legacy media business.   
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Where does the bundle settle out? This is a slide from the same Disney ESPN presentation in 2014, where 

they themselves admit that only 30% of fans were avid fan. If you believe the avid fans are going to be 

the ones that are going to subscribe to the bundle and let’s say some of the casual fans do too, you are 

looking at a bundle that’s going to settle in somewhere between 40-50 million subscribers over the next 

several years. You are going to reach essentially 1/3 of TV households in roughly half of where you did 

back in 2012 by advertising or marketing on television. That is a huge problem for every brand in the 

world.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV is not going to provide the platform to reach consumers, and on top of it, time spent with these devices 

is collapsing because now linear TV is just something you do part of the time. There are so many other 

options. Over the last ten years, time spent per person has gone from 5 hours to 3 hours.  
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26% of the population are heavy linear TV viewers and they are watching 86% of the linear TV. That is 

essentially the older demographics, because the younger demographics have shifted far more aggressively 

into the streaming category than the older demographics. The problem is, even if you are advertising on 

TV, you are reaching a small group of people over and over again and you are not reaching a large group 

of the population with your compelling messages. Just because they are no longer there. They are no 

longer engaged on those platforms. 
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I think every conversation now in media has to focus on the gaming sector. When you think about what’s 

happened over just the last few years. We will use Fortnite as an example. There are obviously many 

other examples right now that are exploding in gaming, but we use Fortnite, because this chart to me 

was fascinating. It shows that when people start to play Fortnite, it eats in to other activities, whether it 

is going to the movies, whether it’s listening to music. Fortnite is a time sucker. You get lost in these 

worlds. You see what happens as they start to embrace these platforms. Their daily lives shifts, from 

whether it be TV or music, into gaming.  
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Everyone likes to talk about streaming wars, and how Disney+ is hurting Netflix, but it’s Fortnite and it’s 

all of these new uses of time. It is this war for attention that everyone is fighting for. It goes a lot broader 

than just video, because marketers have to rethink what that marketing approach is. In terms of Covid-

19, the big winner is actually not video. You see on this slide video streaming has gone up 37%. You see 

that linear TV was even up, although still down every year, it was up relative to where it started the 

year. The big winner, the huge winner, has been gaming (+213%). I think that all goes back to rethinking 

the marketing approach. 

 

 

Whether it is what P&G did with Charmin, to pause ads on Hulu. Whether it is brands that are creating 

content, essentially branded content. You see what Shell did, where they actually took a YouTube show 

and ended up making it into a series on Amazon prime outside of the U.S.. Obviously influencers on 

YouTube, or even product placement. There was so much product placement in Stranger Things on Netflix. 

It was almost absurd over the last couple of seasons.  

 

There really needs to be this focus. There are big screen ways like we just showed to reach consumers. 

But how do you reach them where they are spending the most time, which is on their mobile devices. I 

think a lot of that’s going to speak to either these mobile platforms. You had TikTok on before where it 

was showcasing TikTok. Look at Fortnite. Look at how brands are inserting themselves into these 

experiences organically where it is fun to use them. Coca Cola on Snapchat is on the right. You see the 

ability to use hashtag challenges on TikTok. It seems like actually one of the most innovative things is 

creating experiences on TikTok where you are interacting with the brand in a very unique way. It’s very 

organic and it is less interruptive than marketing has traditionally been on TV where it stops the 

experience you are in.  
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What are the opportunities beyond just product placement? You look at what they’ve done with Bounty, 

where Bounty is actually a reward video inside of Call of Duty mobile. Why don’t we see more of this? 

The gaming companies know that ‘in game reward video’ works extremely well. That’s where consumers 

are spending more and more of their time. Make content, make ads that feel like content. That add value 

to the gaming experience, versus the interruptive experience that we’ve seen in TV over the last few 

years or last several decades. I think that is sort of what has to change.  
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When I think about this whole marketing equation, it’s all about making great content that doesn’t feel 

like ads, that doesn’t waste somebody’s time. That you actually want to share or talk about with 

consumers. There is just this sort of equation of how the brands have to change to adapt to the universe. 

When you think about how fast this is moving. Just realize what happened to Disney over the last 4 years. 

Every single other media company is having the same conclusion. That the legacy model is no longer 

sustainable. The faster they move to streaming, the faster it causes the consumer to shift away and that 

is why everyone needs to not be relying on TV and think differently about their approach to advertising 

and marketing. 
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11. FILMMARKTEN EN FILMFESTIVALS 

Het kantoor van Flanders Investment & Trade in Los Angeles staat tot uw beschikking, mocht u contacten 

wensen bij bedrijven (aankopers buitenlandse series en film content, bv. Netflix, Hulu, Disney+, etc.) die in 

deze studie worden vermeld. 

 

11.1 FILMMARKTEN 

Filmmarkten zijn in de Verenigde Staten vaak verbonden aan filmfestivals. Enkele uitzonderingen op 

deze stelling hieronder: 

 

American Film Market (AFM) 

Santa Monica, Californië 

https://americanfilmmarket.com/ 

Een belangrijke filmmarkt die jaarlijks in november wordt georganiseerd in Santa Monica, Californië. Er is 

geen rechtstreeks filmfestival aan verbonden maar AFI fest vindt op hetzelfde moment plaats en wordt 

beschouwd als partner. Op AFM stelt EFP (European Film Promotion) een ruimte ter beschikking voor 

Europeanen die hun film willen promoten. (www.efp-online.com en 

http://www.americanfilmmarket.com). 

 

NAB Show  

https://nabshow.com/2020/about/ 

NAB Show is een jaarlijkse vakbeurs die wordt georganiseerd door de ‘National Association of 

Broadcasters’. De beurs vindt plaats in april in het Las Vegas Convention Center in Las Vegas, Nevada. De 

tagline van de show is "Where Content Comes to Life". NAB show is de grootste show voor media, 

entertainment en technologie. De NAB show omvat: broadcast TV, radio, productie, postproductie, nieuws, 

streaming, kabel-tv, satelliet-tv, gegevensopslag, gegevensbeheer, cybersecurity en nog veel meer. 

 

NAB Streaming Summit 

https://www.nabstreamingsummit.com/ 

 

Deelname aan filmfestivals is een goede manier om je film in de kijker te zetten en promotie te voeren. 

Vlaamse films en series doen het de laatste tijd uitstekend en genieten zodus een steeds betere reputatie. 

Aanwezig zijn op een gekend filmfestival brengt een kwaliteitslabel met zich mee. Het is echter zeer 

moeilijk om in een topfestival binnen te geraken. Een agent kan de toegang tot het festival 

vergemakkelijken, maar is niet absoluut noodzakelijk om binnen te geraken. Belangrijker is om in te 

schatten of een film tot de categorie behoort die men graag toont op het festival. Informatie omtrent 

aanvraagprocedures kan bij het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) verkregen worden via email aan 

mevrouw An Ratinckx (aratinckx@vaf.be) of op de website van Flanders Image (www.flandersimage.com). 

Festivals zijn vooral interessant voor regisseurs en acteurs die zich willen tonen aan een buitenlands 

publiek. 

https://americanfilmmarket.com/
http://www.efp-online.com/
http://www.americanfilmmarket.com/
https://nabshow.com/2020/about/
https://www.nabstreamingsummit.com/
mailto:aratinckx@vaf.be
http://www.flandersimage.com/
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11.2 BELANGRIJKE FILMFESTIVALS IN DE VS 

De meest prestigieuze filmfestivals ter wereld worden over het algemeen beschouwd als Cannes, Berlijn 

en Venetië. 

In Noord-Amerika is het Toronto International Film Festival het populairste festival. Het Seattle 

International Film Festival wordt gecrediteerd als het grootste filmfestival in de VS, dat regelmatig meer 

dan 400 films per maand in de stad laat zien. 

 

The Toronto International Film Festival  

Toronto, Canada 

https://www.tiff.net/ 

 

Seattle International Film Festival (SIFF) 

Seattle, Washington 

https://www.siff.net/ 

 

Academy Awards (Oscars)  

Hollywood, Californië 

https://oscar.go.com/ 

 

In de VS worden Telluride Film Festival, Sundance Film Festival, Austin Film Festival, South by Southwest, 

Tribeca Film Festival en Slamdance Film Festival allemaal beschouwd als belangrijke festivals voor 

onafhankelijke film. 

 

Telluride Film Festival 

Telluride, Colorado 
https://www.telluridefilmfestival.org/ 
 
Sundance Film Festival 
https://www.sundance.org 
Park City, Utah 
 
Austin Film Festival (AFF) 
Austin, Texas 
https://austinfilmfestival.com/ 
 
South by Southwest 
Austin, Texas 
https://www.sxsw.com/festivals/film/ 
 
The Tribeca Film Festival  
Manhattan, New York 
https://tribecafilm.com/ 
 

https://www.tiff.net/
https://www.siff.net/
https://oscar.go.com/
https://www.telluridefilmfestival.org/
https://www.sundance.org/
https://austinfilmfestival.com/
https://www.sxsw.com/festivals/film/
https://tribecafilm.com/
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Slamdance Film Festival  
Park City, Utah 
https://slamdance.com/ 
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