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Samenvatting
Dit is een onderzoek naar de voorspellende waarde van Twitter voor de Nederlandse
kijkcijfers. De kijkcijfers dienen in Nederland als graadmeter voor succes voor
televisiemakers en zenders. Wakamiya, Lee en Sumiya (2011) stellen dat de huidige, relatief
kleine en willekeurig geselecteerde groep huishoudens die programma’s van kijkcijfers
voorziet niet past bij de nieuwe media en nieuwe manieren van tv-kijken van tegenwoordig.
Metingen gebaseerd op sociale media zouden een goed alternatief kunnen bieden.
Om te onderzoeken of de Nederlandse kijkcijfers te vervangen zijn door Twitter wordt er
gebruik gemaakt van een data gedreven onderzoek waarbij de kijkcijfers in relatie worden
gebracht met Twitterdata. Om deze data te verzamelen is er gebruik gemaakt van de tool
www.twiqs.nl. Van elf wekelijkse tv-programma’s zijn Twitterdata binnengehaald van voor,
tijdens en na de uitzending door te zoeken op de hashtags van de programma’s. De kijkcijfers,
van dezelfde programma’s zijn de dagrapportages afkomstig van de website SKO. Deze
kijkcijfers zijn vergeleken met de aantallen tweets over de programma’s.
Per seizoen van het programma en van alle resultaten samen is een Pearson r berekend
voor de kijkcijfers en het aantal tweets tijdens de afleveringen. Vervolgens zijn er nog
enkelvoudige lineaire regressies berekend om te testen wat het lineaire verband is tussen een
mogelijke voorspeller (de Twitterdata) en een afhankelijke variabele (het kijkcijfer). Voor alle
statistische toetsen is de Twitterdata opgedeeld in verschillende tijdsintervallen. Er zijn ook
frequentiegrafieken gemaakt verdeeld over de tijd, waarbij het tweetgedrag tijdens de
afleveringen geanalyseerd is.
Uit de resultaten blijkt dat Twitter als voorspellende waarde kan dienen voor de
Nederlandse kijkcijfers, zelf als Twitterdata van een half uur voor de uitzending worden
gebruikt. Dit onderzoek geeft suggesties voor vervolgonderzoek, dat bestudeert hoe Twitter in
de toekomst als vervangende informatiebron van het Kijkcijferonderzoek zou kunnen dienen.
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Voorwoord
Hoe 1200 mensen de mening van 17 miljoen mensen kunnen bepalen met een simpel
‘kijkcijferkastje’, terwijl we leven in een wereld die volop in ontwikkeling is op het gebied
van media, technologie en transparantie. Iets wat me al bezighoudt sinds mijn stage bij
Omroep BNN in 2011.
Online-video neemt het medialandschap langzaam overnemen en wij… wij geloven
nog steeds in de statistiek die Stichting KijkOnderzoek jaren geleden bedacht heeft. Wij als
kijker vertrouwen op deze statistiek, maar ook adverteerders doen dat. Voor hen bepaalt het
kijkcijfer hoeveel geld ze uittrekken voor reclamespotjes. Zelfs programmamakers
vertrouwen op deze statistiek; het geldt zelfs als graadmeter van succes.
Dat moet anders kunnen, dacht ik, en daar was mijn scriptieonderwerp geboren. Van
wazige warboel van informatie, naar bedrijven die niet mee wilden werken, naar begeleiders
die me door deze tegenslagen heen hebben geholpen. Een paar maanden later was daar een
compleet afgerond onderzoek dat u nu aan het lezen bent. Tijdens het schrijven van deze
scriptie en tijdens de begeleidende gesprekken met de twee begeleiders, hebben de wanhoop
en de vraagtekens meer dan eens van mijn gezicht afgestraald. Daarom wil ik hen eervol
vermelden in dit voorwoord. De afstudeerfase was voor mij leerzaam en uitdagend. Het soort
onderzoek, waar ik nog niet eerder mee in contact ben gekomen waardoor mijn
wetenschappelijke kennis uitgebreid werd.
Ik wil in dit voorwoord mijn afstudeerbegeleiders dhr. prof. dr. A.P.J. van den Bosch en dhr.
drs. E.P. Sanders bedanken voor hun inzet. Zij voorzagen mij van kritische en heldere
feedback, waarvoor mijn dank.
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Theoretische inleiding

De kijkcijfers dienen in Nederland als graadmeter voor succes voor televisiemakers en
zenders. Het kijkonderzoek laat zien hoeveel mensen er kijken naar zenders en programma’s.
Met behulp van deze gegevens kan Stichting KijkOnderzoek (SKO) de inhoud en het tijdstip
van programma’s afstemmen op wat de kijker belangrijk vindt. Het kijkcijfer en dus het
succes van een programma telt bovendien mee bij het bepalen van het tarief voor een
reclamespot in de omliggende blokken. Het kijkcijferpanel is een aselect geselecteerde groep
van minimaal 1235 Nederlandse huishoudens (minimaal 2800 personen) met een zogenaamd
kijkcijferkastje (SKO, 2011). Deze groep mensen bepaalt dus mede het televisiebeleid van
heel Nederland.
Programmamakers, zenders en de rest van het medialandschap worden beïnvloed door
kijkcijfers. Deze cijfers zijn in Nederland afkomstig uit de metingen van het kijkonderzoek
van Stichting KijkOnderzoek (SKO) dat wordt uitgevoerd in samenwerking met Intomart
GfK, SPOT.nl en The Nielsen Company (SKO, 2011). SKO is een Joint Industry Committee:
een organisatievorm waarin alle belangrijke marktpartijen vertegenwoordigd zijn:
Nederlandse Publieke Omroep (NPO), Platform Media Adviesbureaus (PMA), Bond van
adverteerders (BVA) en SPOT, een marketingcentrum voor TV-reclame en online video
advertising.
Dagelijks publiceert SKO rapportages van kijkcijfers van de dag ervoor op de website.
Deze worden in de loop van de tijd aangevuld tot het ‘KijkTotaal’. Dit is het bereik van
programma’s en commercials inclusief het uitgesteld kijken (bijvoorbeeld via
uitzendinggemist.nl) tot en met zes dagen na de dag van uitzending. Sinds 2007 rapporteert
SKO de TV-content die online wordt bekeken, ook wel ‘Streams On Demand’ genoemd.
Momenteel worden de streams van RTL, NPO en SBS gemeten. Door groeiend gebruik van
online devices neemt SKO vanaf 2013 ook online content mee in haar metingen. Sinds 1
januari 2015 verschaft SKO meer inzicht in het uitgesteld televisie kijken. De rapportage is
verlengd tot en met 28 dagen na de oorspronkelijke uitzending en deze data zullen vanaf
midden 2016 online beschikbaar zijn.
In de huidige mediaomgeving wordt een medium amper als alleenstaand middel
gebruikt; tegenwoordig worden diverse media in toenemende maten tegelijk gebruikt. Zo zijn
tv-kijken en tegelijkertijd hierover praten via social media erg populair. Wanneer twee media
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in combinatie met elkaar gebruikt worden door bijvoorbeeld emotie ontstaan door
programma’s op televisie op Twitter te delen wordt dit ‘social-tv’ genoemd (Giglietto, 2013).
Het gebruik van Twitter
In de meeste gevallen wordt er gebruik gemaakt van Twitter tijdens het tv-kijken. Vooral
talentenjachten brengen een kritische toon bij Twittergebruikers te weeg (Buschow,
Schneider, Ueberheide, 2014). Men communiceert direct online met bekende en onbekende
anderen terwijl het programma bezig is.
Twitter wordt vaak omschreven als een microblogwebsite maar een betere term is
‘real-time social networking’. Twitter CEO Dick Costolo beargumenteert zelf dat ‘microblogging’ geen goede term is omdat het niet goed de impact van Twitter vertaalt (Love,
2011). Twittergebruikers zenden miljoenen berichten van maximaal 140 tekens naar hun
volgers en gebruiken daarbij hashtags om aan te geven, in één of meerdere begrippen waar
hun tweet over gaat. Een tweet bevat interessante metadata zoals dag en tijdstip van sturen.
Gebruikers kunnen zich abonneren op de berichten van andere gebruikers: dit heet ‘iemand
volgen’. Anders dan op andere social media zijn de relaties op Twitter asymmetrisch: een
gebruiker kan iemand volgen maar die persoon hoeft niet terug te volgen (Tjong Kim Sang,
2014). Het medium telt begin 2015 2,8 miljoen gebruikers in Nederland waarvan 1 miljoen
dagelijks actief is (Newcom, 2015).
De gebruikersreden waarom personen tweeten over iets wat ze zien op televisie is
onderzocht door Deller (2011). De redenen hiervoor blijken divers te zijn: anderen iets willen
aanbevelen wat ze zelf positief ervaren hebben, het verlangen hebben om te praten over dat
wat ze hebben meegemaakt en wat het voor hen betekende, meningen willen uitwisselen en
deel willen uitmaken van een live-conversatie. Uit onderzoek van Deller (2011) blijkt dat de
hashtags van reality en talentenprogramma’s zoals American Idol, Britain’s Got Talent, The X
Factor en Strictly Come Dancing vooral trending zijn gedurende de tijd van uitzenden.
Kijkers delen dan in real-time hun mening met andere gebruikers die ook op dat moment
kijken.
Deze mening over tv-programma’s die gebruikers online met elkaar delen zou van
invloed kunnen zijn op gebruikers die nog niet gekeken hebben naar het programma. De
mening van Twittergebruikers zou er voor kunnen zorgen dat andere gebruikers het
programma ook gaan kijken. Jansen, Zhang, Sobel en Chowdury (2013) hebben Twitter
onderzocht als een mechanisme voor mond-tot-mondreclame door te kijken naar de mening
over merken en producten in tweets. Het blijkt dat consumenten en gebruikers van merken
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beïnvloed worden door social media als Twitter. Dat wat anderen mensen zeggen die men
online volgt wordt als betrouwbaarder ervaren. De auteurs hebben hierbij geen analyse
gemaakt van het mogelijke voorspellende aspect van Twitter maar denken dat dit wel
mogelijk is (Jansen et al., 2009).
In tijden van verkiezingen wordt Twitter ook gebruikt om meningen te delen. Tijdens
diverse politieke verkiezingen in verschillende landen zijn er onderzoeken gedaan naar de
voorspelbaarheid van politiekeverkiezingen aan de hand van tweets (Jungher, Jürgens &
Schoen, 2012). Er zijn onderzoeken die suggereren dat het mogelijk lijkt te zijn om met
Twitter de uitslagen van politiekeverkiezingen te voorspellen (Sanders & van den Bosch,
2012) maar er zijn ook onderzoeken die deze stelling tegenspreken (Gayo-Avello, 2012,
O’Banion & Birnbaum, 2012). Een kanttekening bij het voorspellen van de verkiezingen op
basis van Twitteronderzoek is dat de tweetdata worden vergeleken met verschillende
maatstaven waardoor er geen algemeen aanvaardbare methode is om de realiteit te
interpreteren (Gayo-Avello, 2012). Andere kanttekeningen van Gayo-Avello (2012) bij
Twitteronderzoek zijn: dat er wordt verondersteld dat alle tweets betrouwbaar zijn, wat echter
niet altijd het geval is, en dat Twitteronderzoek de demografie verwaarloost. Niet alle
leeftijden, geslacht of andere kenmerken zijn gelijk vertegenwoordigd. Gayo-Avello geeft
diverse redenen waarom het lastig is om met Twitteronderzoek voorspellingen te doen en
geeft hier ook aanbevelingen voor.
Een van de aanbevelingen is om de tweetdata te vergelijken met the real thing, dus
niet met polls. Sanders en van den Bosch (2012) vergelijken in hun onderzoek de tweetdata,
verkregen met de tool van twiqs.nl, met de polls en de uitslag van de Nederlandse
verkiezingen. Uit hun experiment bleek dat de voorspellingen gedaan met de tweetdata beter
werden naarmate ze dichterbij de verkiezingsdag verstuurd waren. Sanders en van den Bosch
(2012) geven aan dat ze niet tot dezelfde conclusie als Gayo-Avello komen dat verkiezingen
niet voorspeld kunnen worden met Twitter. Zij vinden dat verder onderzoek moet bewijzen
dat het wel kan. De vergelijking van aantallen tweets en de verkiezingsuitslag zou analoog
kunnen zijn aan een vergelijking van aantallen tweets over programma’s en de kijkcijfers van
SKO.
Social media en kijkcijfers
Cheng, Wu, Ku en Chen (2013) hebben de relatie tussen social media en kijkcijfers verder
onderzocht. Hun onderzoek focust op tv-programma’s over drama die wekelijks worden
uitgezonden. Het onderzoek gebruikt een back-propagation network om het aantal posts,
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likes, comments en aantal keer gedeeld op de fanpagina's van de verschillende tvprogramma’s te combineren in een schatting van de kijkcijfers. Het blijkt tot op zekere hoogte
mogelijk te zijn om met de data van Facebookfanpages de kijkcijfers van nog niet
uitgezonden programma’s met hoge nauwkeurigheid te voorspellen.
Een ander onderzoek dat zich bezighoudt met social media en kijkcijfers is het
onderzoek van Wakamiya, Lee en Sumiya (2011) Zij stellen dat door social media en de
keuzevrijheid, om waar en wanneer dan ook naar een tv-programma te kunnen kijken, het
gemakkelijker is om een beeld te krijgen van de mening van het publiek. Zij vinden de
huidige, relatief kleine random geselecteerde groep huishoudens die programma’s van
kijkcijfers voorziet, niet passen bij de nieuwe media en nieuwe manieren van tv-kijken van
tegenwoordig. Om de kijkcijfers beter te kunnen evalueren suggereren zij dat de nieuwe
media, waarvan men momenteel gebruik maakt, mee moeten worden genomen in de
overweging, met in het bijzonder Twitter omdat dit medium veelvuldig gebruikt wordt tijdens
het tv-kijken (Wakamiya et al., 2011). Hiermee worden de begrenzingen die gesteld zijn aan
de huidige kijkcijfers ondervangen. Het experiment uit het onderzoek van Wakamiya et al.
(2011) wordt toegepast op Japan en geeft als resultaat een model dat gebaseerd is op Twitter,
waarmee de kijkcijfers op een andere manier kunnen worden gemeten.
Als tweets meningen over tv-programma’s bevatten en dit een voorspellende waarde
kan bevatten, rest ons de interessante vraag of de Nederlandse kijkcijfers toe zijn aan een
upgrade omdat de huidige, relatief kleine random geselecteerde groep huishoudens die
programma’s van kijkcijfers voorziet niet past bij de nieuwe media en nieuwe manieren van
tv-kijken van tegenwoordig. De onderzoeksvraag bij dit onderzoek luidt daarom als volgt:
‘In hoeverre kan Twitter de meetmethode van SKO voor de Nederlandse kijkcijfers
vervangen?’
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen opgesteld:
-

In hoeverre kan Twitter met het aantal tweets een tv-programma de Nederlandse
kijkcijfers weergeven?

-

Op welk tijdstip kunnen tweets over tv-programma’s van voorspellende waarde zijn
voor de kijkcijfers?
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2

Methode

Om te onderzoeken of de Nederlandse kijkcijfers te destilleren zijn uit Twitter wordt er
gebruik gemaakt van een data gedreven onderzoek. In de komende paragrafen zal worden
toegelicht hoe het materiaal verzameld is, wat de procedure was en welke statistische toetsing
er gebruikt is.
2.1

Materiaal

Tweets

Evenals Sanders en van den Bosch (2012) gedaan hebben in hun onderzoek, is

er tijdens dit onderzoek gebruikt gemaakt van de data afkomstig van www.twiqs.nl om tweets
binnen te halen. Met deze tool kan gezocht worden naar Nederlandstalige tweets op basis van
woorden. De zoekresultaten bevatten frequenties, kaarten, sentiment, verwante woorden en
gebruikersinformatie zoals leeftijd en geslacht. De tweetcollectie is niet compleet: zij bevat
ongeveer 40% van de Nederlandstalige tweets gepost sinds december 2010. De grafiek die het
zoekresultaat vormt, kan direct de frequenties van het gebruik van woorden weergeven (Tjong
Kim Sang, 2014). De tweets worden verzameld middels de Twitter Streaming API. Er worden
per dag twee miljoen tweets verzameld waarvan 1,3 miljoen als Nederlands worden herkend
door een taalrader (Tjong Kim Sang, 2014). Over een onderwerp dat besproken wordt op
Twitter zegt Tjong Kim Sang, maker van twiqs.nl het volgende: ‘We kunnen bepalen hoe
populair een onderwerp is op Twitter in een bepaalde tijdsperiode. We tellen dan hoeveel
tweets over een onderwerp worden verstuurd in bepaalde tijdsperiodes en plaatsen de
aantallen in een grafiek. ’s Nachts worden er echter minder tweets verstuurd dan overdag en
dat effect proberen we uit de grafieken te houden. We gebruiken daarom geen totalen in de
grafiek maar percentages’ (Tjong Kim Sang, 2014).
De input voor twiqs.nl voor dit onderzoek vormt de hashtag van een programma.
Sommige tweets die gaan over een programma bevatten een hashtag die hoort bij het
programma. Er zijn ook veel tweets over programma’s die geen hashtag bevatten en ook niet
alle tweets over een programma bevatten dezelfde hashtag. Twitteraars kunnen een hashtag
gebruiken die in het programma gecommuniceerd wordt of kunnen zelf een hashtag
bedenken. Hashtags zijn een bruikbaar criterium voor onderzoek omdat ze op een
gemakkelijke wijze tweets kunnen identificeren op relevantie (Deller, 2011). Door het
gebruik van de hashtag van het programma wordt de betrouwbaarheid groot omdat de data
hoofdzakelijk relevante tweets bevatten. Op deze manier worden echter de tweets die geen
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hashtag bevatten maar wel over het programma gaan niet meegenomen. Voorafgaand zijn de
tweets globaal doorgelezen door de onderzoeker om te kijken of de hashtags van de
programma’s andere associaties hadden. Dit was nergens het geval. Bij sommige
programma’s is de hashtag een afkorting van het programma. Er is per programma gekeken of
er naast de officiële hashtag, gecommuniceerd in het programma, ook andere hashtags actief
waren.
SKO gaat er bij het meten van de kijkcijfers voor het kijkonderzoek van de
dagrapportage vanuit dat mensen die stemmen met hun stemkastje, kijken naar het
programma. In dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van Twitterdata en wordt de aanname
gemaakt dat personen die de hashtag van een programma gebruiken kijken naar het
programma. Een hashtag geeft aan dat iemand expliciet iets wil zeggen over een tvprogramma dat op dat moment wordt uitgezonden, en er met anderen over wil communiceren.
Kijkcijfers

Bij programma’s die dagelijks worden uitgezonden is de kans groter dat de

tweets gaan over de dag ervoor en niet over de huidige uitzending. Om de data zo
betrouwbaar mogelijk te krijgen is er net als door Cheng et al. (2013) gekozen voor tvprogramma’s die wekelijks worden uitgezonden. De elf tv-programma’s die onderzocht zijn,
zijn geselecteerd op basis van de website Spot.nl. Spot.nl publiceert iedere week de Twitter
TV Ratings die inzicht geven in het bereik van Nederlandse Tv-programma’s en zenders op
Twitter. De cijfers van Spot.nl worden niet binnengehaald met hashtags van de programma’s,
maar door automatisch te zoeken naar relevante woorden als titel en kandidaten, binnen de
uitzendtijd van het programma. Naast het aantal tweets wordt ook het aantal unieke
Twitteraars en het bereik van een tweet (SPOT.nl, 2015) bijgehouden. De elf tv-programma’s
zijn geselecteerd uit de top 25 Twitterbereik afkomstig van december 2013 tot en met 3 april
2015. Het populairste programma uit de selectie is Boer Zoekt Vrouw (BZV) gevolgd door
The Voice Of Holland (TVOH). Dit zijn beide programma’s met kandidaten, evenals Wie Is
De Mol (WIDM), The Voice Kids (TVK) en Ik Vertrek. Bij het programma Hoeveel Ben Je
Waard (HBJW) kijkt men ook naar een kandidaat maar er wordt maar één kandidaat per
aflevering behandeld. Flikken Maastricht en Moordvrouw zijn beide politieseries en Divorce
is een dramaserie. Alles Mag Op Vrijdag (AMOV) en Proefkonijnen zijn twee spelshows
waarin grappige elementen voorkomen. Een korte omschrijving van alle geselecteerde tvprogramma’s is te vinden in Bijlage 1.
De kijkcijfers van de desbetreffende programma’s zijn afkomstig van de website van
Stichting Kijkcijfer Onderzoek en betreffen de dagrapportage van tijdens de uitzending. Deze
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kijkcijfers worden de dag na de uitzending openbaar gepubliceerd. De kijkcijfers worden in
dit onderzoek vergeleken met de Twitterdata.
2.2

Procedure

Allereerst zijn er van ieder tv-programa metadata over de tweets binnengehaald van tijdens de
uitzending middels de hashtags die horen bij de programma’s. Met de tool twiqs.nl zijn de
aantallen tweets binnen gehaald, verstuurd tijdens de programma’s. Dit is gedaan door de tool
de opdracht te geven tweets te zoeken met de desbetreffende hashtag, verstuurd in de zendtijd
van het programma. Bij de desbetreffende uitzending is het juiste kijkcijfer gezocht en is er
middels de website www.hebikietsgemist.nl per aflevering gekeken of de uitzendtijd niet
meer dan vijf minuten afwijkend was van de andere afleveringen van het desbetreffende
programma. Vervolgens zijn de tweetdata per aflevering aangevuld met tweets voor en na een
aflevering. De aantallen tweets verstuurd gedurende een half uur na, tijdens, een half uur voor
en 30 minuten voor een half uur voor de uitzending zijn vergeleken met de resultaten van de
SKO-meting van tijdens de uitzending.
2.3

Statistische toetsing

Per seizoen van het programma en van alle resultaten samen is er een Pearson r berekend
voor de kijkcijfers en het aantal tweets tijdens de afleveringen. Door een correlatie te
berekenen wordt er gekeken of er samenhang is tussen de twee variabelen. Vervolgens zijn er
nog enkelvoudige lineaire regressies berekend om te testen wat het lineaire verband is tussen
een mogelijke voorspeller (het aantal tweets) en een afhankelijke variabele (het kijkcijfer).
Voor alle statistische toetsen is het aantal tweets opgedeeld in verschillende tijdsintervallen.
Er zijn ook frequentiegrafieken gemaakt met daarin per aflevering het aantal tweets verdeeld
over tijd. Daarbij is gebruik gemaakt van co-occurence: er is gekeken naar overlap in
patronen en grafieken. Er is dus gekeken naar verschillen en overeenkomsten in variabelen
die grafisch weergegeven zijn in grafieken.
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3

Resultaten

In het voorgaande hoofdstuk is uiteengezet op welke wijze de data zijn verkregen en
geanalyseerd. In de volgende paragrafen zullen de resultaten van de analyses worden
gepresenteerd. Paragraaf 4.1 zal gaan over de data-analyse, de daaropvolgende paragraaf zal
ingaan op de betrouwbaarheid en validiteit en in paragraaf 4.3 wordt de kwantitatieve analyse
van de onderzoeksresultaten gepresenteerd.
3.1

Data analyse

De verzamelde data uit de database van Twiqs.nl is geanalyseerd met behulp van het
statistisch programma SPSS. Van sommige dagen zijn er geen volledige tweetdata omdat op
deze dagen de database van Twiqs.nl niet volledig beschikbaar was. Van de volgende dagen
waren de data niet compleet en daarom is deze niet meegenomen in de analyse: 28 november
2014 (TVOH), 2 feb, 9 feb, 16 feb, 23 feb en 2 maart 2015 (Proefkonijnen), 26 februari en 5
maart 2015 (WIDM), en voor Ik Vertrek zijn er data tot en met 1 november 2014. In totaal
zijn er 106 uitzendingen van elf verschillende programma’s en 286.473 tweets meegenomen
in de analyse. In bijlage 1 is een tabel opgenomen met aantallen tweets per programma en de
hashtags die gebruikt zijn om de tweets te zoeken. Voor de programma’s Boer Zoekt Vrouw,
Hoeveel Ben Je Waard en Alles Mag Op Vrijdag gezocht is op twee hashtags; zowel de
afkorting van het programma als de programmatitel.
Om een beeld te geven van het tweetgedrag tijdens een tv-programma wordt in Figuur
1 weergeven hoe de populairste afleveringen van Wie Is De Mol en The Voice Of Holland
scoren in de tijdsperiode van 19:00 tot 00:00. Op 1 januari 2015 werden er in die tijdsperiode
228.052 tweets gepost, waarvan er 6.390 de hashtag #widm bevatten. Op het hoogtepunt
behaalde #widm tijdens de eerste aflevering 15% van alle Nederlandse tweets op die avond.
De eerste aflevering van The Voice Of Holland behaalde een aandeel van 13% op het
hoogtepunt. Er werden 9.323 tweets gevonden met #tvoh van de in totaal 265.957 tweets die
gedurende de tijdperiode verstuurd waren. Uit de twee bovenste grafieken in Figuur 1 valt op
te maken dat het tweetgedrag tijdens afleveringen verschillend is per programma. De onderste
grafiek in Figuur 1 geeft duidelijk weer dat er voornamelijk tijdens de uitzendingen getweet
wordt en dat het tweetvolume bij #tvoh hoog is. Gedurende het seizoen van The Voice Of
Holland komen er 105.691.279 tweets voor in Twiqs waarvan 117.094 het trefwoord #tvoh
bevatte.
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Figuur 1

populariteit van #widm op 1 januari 2015 (linksboven) en #tvoh op 19 december 2014 (rechtsboven)
van 19:00 tot 00:00 uur en onder het complete seizoen van #tvoh

De eerste stap van de data-analyse was het berekenen van de correlaties ofwel
samenhang tussen twee variabelen door middel van de Pearson’s correlatiecoëfficiënt. Aan de
hand van deze correlatiecoëfficiënt kan de samenhang tussen twee variabelen worden
bepaald. De numerieke waarde van de Pearson’s correlatiecoëfficiënt ligt tussen de -1
(negatief verband) en 1 (perfect verband) (Field, 2009). De correlatie drukt alleen uit dat er
een verband is, maar zegt niets over de causaliteit van dat verband (Thiel, 2007: 143).
De tweede stap van de analyse is het uitvoeren van de regressieanalyse. Een
regressieanalyse veronderstelt of er een verband is tussen twee of meer variabelen. Dit lineair
verband laat, net als Pearson’s r, een verband zien tussen de onafhankelijke en de
afhankelijke variabele (Thiel, 2007: 198; Vocht, 2007: 193) maar geeft dit verband de vorm
van een lineaire vergelijking. Volgens De Vocht is het met een regressieanalyse mogelijk om
waarden van een afhankelijke variabele te voorspellen aan de hand van de onafhankelijke
variabele (Vocht, 2007:193). De uitkomsten van een regressieanalyse tonen naast een
mogelijk significant effect ook wat hun verklarende kracht is (R2) (Thiel, 2007:146). De
verklarende kracht kan echter beter worden beoordeeld aan de hand van de ‘Adjusted R
square’, deze geeft een meer realistische indicatie van het percentage verklaarde variantie
(Voeten & Bercken, 2004: 30).
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In eerste instantie zal in de analyse gekeken worden naar het kijkcijfer als afhankelijke
variabele. De onafhankelijke variabelen vormen de aantallen tweets gedurende diverse
periodes. Hierna zal er gekeken worden naar het kijkcijfers van de volgende aflevering als
afhankelijke variabele.
Van alle programma’s zijn er lijngrafieken gemaakt waarin het aantal tweets verdeeld
over de tijd voor iedere aflevering weergegeven wordt met een eigen kleur. De relevantste
grafieken zijn opgenomen in de resultatensectie. De overige grafieken zijn te vinden op de
volgende website: https://kijkcijfervanhetvolk.wordpress.com/lijngrafieken-per-programma/
3.2

Validiteit en betrouwbaarheid van de Twitterdata

In totaal zijn er van alle programma’s samen 243.896 tweets geanalyseerd tijdens het
programma, 18373 tweets een half uur na het programma en 20450 tweets een half uur
voordat het programma begon. Tabel 1 geeft een overzicht van het gemiddeld aantal
kijkcijfers en tweets in verschillende tijdsintervallen per aflevering verdeeld per programma.
De geselecteerde programma’s zijn redelijk verdeeld over het gemiddeld aantal kijkcijfers,
met een uitschieter van gemiddeld meer dan vier miljoen voor Boer Zoekt Vrouw. Het
gemiddeld aantal tweets per aflevering is redelijk goed verdeeld over de programma’s. Het
aantal tweets verstuurd voor of na een programma is duidelijk lager dan het aantal verstuurd
tijdens een aflevering. De pieken in het Twitter-gedrag vinden plaats tijdens de aflevering.
Het programma met het gemiddeld laagste kijkcijfer (Proefkonijnen) heeft niet gemiddeld het
minst aantal tweets tijdens de aflevering (HBJW). Het programma met het gemiddeld hoogste
kijkcijfer (BZV) heeft wel gemiddeld het hoogst aantal tweets tijdens de aflevering.
De programma’s waarin kandidaten meedoen zoals Boer Zoekt Vrouw en The Voice Of
Holland lijken voor meer tweets te zorgen nadat de aflevering is afgelopen, dan speelseries
zoals Divorce en Flikken Maastricht. Opvallend is het relatief hoge aantal tweets een half uur
voorafgaand aan de speelserie Moordvrouw en het kandidatenprogramma Wie Is De Mol. De
spanningsboog lijkt bij deze programma’s eerder te beginnen dan bij andere programma’s. De
kandidatenprogramma’s Wie Is De Mol, Boer Zoekt Vrouw en Ik Vertrek hebben relatief
gezien meer tweets een half uur na afloop van de aflevering dan andere programma’s.
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Tabel 1

Overzicht van het gemiddelde kijkcijfers en aantallen tweets in diverse tijdsintervallen per
aflevering verdeeld per programma en het gemiddelde van alle programma’s samen

Programma

Kijkcijfer

Tweets tijdens

Half uur voor

Half uur na

BZV

4.111.692

8.967

1.011

489

WIDM

2.333.250

1.998

380

793

TVOH

2.294.125

4.442

64

102

Flikken

2.218.455

229

79

85

Divorce

1.967.500

290

24

58

TVK

1.608.125

813

11

34

Moordvrouw

1.570.500

323

162

44

Ik vertrek

1.452.700

2.044

21

149

AMOV

1.338.857

465

13

16

HBJW

773.143

39

2

7

Proefkonijnen

662.750

138

12

6

1.848.282

1.795

161

162

Gemiddelde

De verdeling tussen man en vrouw en de leeftijd, zoals geschat door Twiqs.nl, wordt in Tabel
2 schematisch weergegeven. Van de beschikbare subset van de tweets die de desbetreffende
hashtag bevatte kan Twiqs.nl de leeftijd en het geslacht schatten op basis van profielgegevens.
De leeftijd en het geslacht is geschat van een beschikbare subset. In de periode 1
januari 2014 tot en met 30 april 2015 haalde Twiqs.nl 454.557.704 tweets binnen waarvan de
software voor 12,9% van de tweets de leeftijd kon raden, en voor 26,7% van de tweets het
geslacht kon raden. Twiqs.nl gebruikt voor het berekenen van man/vrouw- en leeftijd
percentages alleen de tweets waarop geslacht of leeftijd zijn geraden. Tabel 2 illustreert de
verdeling van leeftijd en Tabel 3 van geslacht voor de desbetreffende periode.
Tabel 2

Totaaloverzicht van de verdeling in leeftijd voor de desbetreffende periode

Leeftijd periode: 1-1-2014 t/m

10 t/m 17

18 t/m 25

26 t/m 89

Aantallen

14.676.368

9.447.264

34.675.990

Percentage

25%

16.07%

58.97%

30-04-2015
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Tabel 3

Totaaloverzicht van de verdeling in geslacht voor de desbetreffende periode

Geslacht periode: 1-1-2014 t/m 30-04-2015
Aantallen
Percentage

Man

Vrouw

66.362.081

54.982.605

54.69%

45.31%

Om de persoonlijke kenmerken van de Twittergebruikers zo compleet mogelijk te krijgen zijn
alle tweets verstuurd drie uur voor de eerste aflevering tot en met drie uur na de laatste
aflevering van een compleet seizoen meegenomen, inclusief alle dagen tussen de tvuitzendingen in. Deze data bevatten dus mogelijk tweets van gebruikers die afleveringen
hebben teruggekeken en daarover getweet hebben. Zoals af te lezen is in Tabel 4, lag bij alle
programma’s de leeftijd van de Twittergebruiker hoger dan 25 jaar. Gemiddeld genomen over
alle programma’s was 11% van de Twittergebruikers jonger dan 18, 19% tussen de 18 en 25
jaar oud en 70% ouder dan 25 jaar.
Bij zes programma’s keken er percentueel gezien meer vrouwen dan mannen. De
score die hierbij het minst in balans was, is gevonden het programma The Voice Kids waarbij
32% man was en 68% vrouw. Bij zeven programma’s (BZV, Flikken Maastricht, TVOH,
WIDM, HBJW, Ik Vertrek en Proefkonijnen) is de score redelijk in balans met een percentage
van in de 50%. Gemiddeld genomen over alle programma’s samen tweeten er 46% man en
54% vrouw over de afleveringen.
Tabel 4

Overzicht van de verdeling in geslacht en leeftijd voor de geselecteerde programma’s en het
gemiddelde van alle programma’s samen

Leeftijd/geslacht

<18

18-25

> 25

man vrouw

#boerzoektvrouw

5%

19%

76%

59%

41%

#bzv

5%

16%

79%

57%

43%

1. Gemiddelde Boer Zoekt vrouw

5% 17,5%

77,5%

58%

42%

2. #divorce

6%

11%

83%

38%

62%

3. #flikkenmaastricht

21%

23%

56%

47%

53%

4. #moordvrouw

17%

21%

62%

37%

63%

5. #tvoh

15%

17%

68%

42%

58%

6. #widm

10%

24%

66%

51%

49%

7. #tvk

16%

16%

68%

32%

68%

4%

18%

78%

53%

47%

#hoeveelbenjewaard
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#hbjw

11%

8%

81%

56%

44%

7%

13%

79%

54%

45%

#allesmagopvrijdag

10%

22%

68%

36%

64%

#amov

10%

22%

68%

40%

60%

10%

22%

68%

38%

62%

10. #ikvertrek

4%

9%

87%

57%

43%

11. #proefkonijnen

8%

32%

60%

49%

51%

11%

19%

70%

46%

54%

8. Gemiddelde Hoeveel Ben Je Waard

9. Gemiddelde Alles Mag Op Vrijdag

Gemiddelde alle programma’s samen

3.3

Kwantitatieve analyse van onderzoeksresultaten

3.3.1 Correlatie tussen variabelen
Zoals eerder vermeld kan de samenhang aan de hand van een Pearson’s correlatiecoëfficiënt
worden bepaald. Hieronder wordt de correlatie weergegeven per seizoen per programma en
het aantal tweets verstuurd tijdens de aflevering. Hier wordt getest of er binnen een seizoen
van een specifiek programma een verband is tussen verschillen in de kijkcijfers en verschillen
in het aantal tweets. De resultaten van deze correlaties worden weergegeven in Tabel 5. Geen
van de correlaties is significant. De SPSS output van deze resultaten is tevens te vinden op de
website: https://kijkcijfervanhetvolk.wordpress.com/output-correlaties-per-programma/.
Tabel 5

Correlaties (r) tussen het kijkcijfer en de tweets verstuurd tijdens de aflevering voor ieder seizoen
van een programma waarbij Sig. staat voor het significantieniveau en N het aantal afleveringen

Programma

Pearson r

Sig.

N

Flikken Maastricht

-.496

.121

11

Moordvrouw

-.420

.227

10

Divorce

-.109

737

12

Ik vertrek

-.073

.842

10

Boer Zoekt Vrouw

.049

.875

13

The Voice Of Holland

.072

.792

16

The Voice Kids

.095

.823

8

Proefkonijnen

.108

.892

4

Alles Mag Op Vrijdag

.222

.632

7

Wie Is De Mol

.474

.235

8

Hoeveel Ben Je Waard

.631

.129

7
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Vervolgens zijn alle kijkcijfers en tweets van alle programma’ samengevoegd en is de
Pearson’s correlatiecoëfficiënt daarover berekend. Deze bleek in alle gevallen significant. In
Tabel 6 zijn de belangrijkste correlaties tussen de onderzochte variabelen weergegeven. In de
tabel worden de tweets met verschillende tijdsintervallen gecorreleerd met de kijkcijfers van
de huidige, zojuist uitgezonden aflevering en de komende, nog niet uitgezonden, aflevering.
Pearson correlaties tussen de variabelen Tweets en Kijkcijfers met verschillende

Tabel 6

tijdsintervallen

Variabele

Kijkcijfer aflevering

Kijkcijfer aflevering

Kijkcijfer komende aflevering

.98**

Tweets 30 min. voor half uur voor aflevering

.45**

.43**

Tweets half uur voor aflevering

.79**

.83**

Tweets tijdens aflevering

.82**

.84**

Tweets half uur na aflevering

.57**

.56**

** P < .001.
Tussen aantallen tweets tijdens de aflevering en het kijkcijfer van deze aflevering
bestaan een significant, zeer positief verband (r (106) = .82,p < .001). De hoogste correlatie
wordt echter gevonden tussen de kijkcijfers van de zojuist uitgezonden aflevering en de
kijkcijfers van de komende, nog niet uitgezonden aflevering (r (95) = .98, p <.001). Er blijkt
ook een significant, positief zeer sterk positief verband te bestaan tussen aantallen tweets
tijdens de vorige aflevering en het kijkcijfer van de komende, nog niet uitgezonden aflevering
(r (96) = .84, p <.001). Tweets verzonden tijdens de reeds uitgezonden aflevering zijn dus niet
alleen voorspellend voor het kijkcijfer van de huidige, maar ook van de komende nog niet
uitgezonden aflevering. Tevens wordt er een significant, zeer sterk positief verband gevonden
voor zowel aantallen tweets een half uur voor de aflevering als aantallen tweets tijdens de
aflevering in correlatie met de Kijkcijfers van de komende, nog niet uitgezonden aflevering (r
(105) = .84, p < .001).
Ondanks dat er na een aflevering relatief gezien meer getweet wordt dan een half uur
voor de aflevering is de correlatie tussen de aantallen tweets een half uur voor de aflevering
en het kijkcijfer van de komende, nog niet uitgezonden aflevering (r (105) = .83, p<.001) en
de huidige aflevering (r (106) = .79, p<.001) sterker dan de correlatie tussen de aantallen
tweets een half uur na de aflevering en het kijkcijfer van de komende, nog niet uitgezonden
aflevering (r (105) = .56, p<.001) en huidige aflevering (r (106) = .57, p<.001).
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3.3.2 Regressieanalyses
3.3.2.1 Regressieanalyse huidige aflevering
Deze paragraaf geeft de resultaten van de regressieanalyse, de tweede stap van de dataanalyse. Hierin wordt onderzocht of er een lineair verband is tussen aantallen tweets en het
kijkcijfer van de huidige aflevering, en hoe sterk dat verband is.
In Tabel 7 zijn de belangrijkste enkelvoudige lineaire regressies weergegeven met als
afhankelijke variabele het kijkcijfer van de huidige aflevering.
Tabel 7

Enkelvoudige lineaire regressieanalyse met als afhankelijke variabele Kijkcijfer huidige aflevering

SE B

R2 F

Variabele

B

Tweets 30 min. voor half uur voor aflevering

7885.87 1551.98

.45*** .19

25.82***

Tweets half uur voor aflevering

2046.32 157.32

.79*** .62

169.2****

Tweets tijdens aflevering

246.83

.82*** .66

206.72***

Tweets half uur na aflevering

2071.83 297.04

.57*** .31

48.65***

17.17

β

*** p < .001
Uit de enkelvoudige lineaire regressieanalyse blijkt dat alle uitgevoerde
regressieanalyses significant zijn. Uit de analyse blijkt dat de kijkcijfers voor 66% te
verklaren zijn door de aantallen tweets verstuurd tijdens de aflevering (F (1,104) = 206.72, p
<.001). De tweets verstuurd tijdens de aflevering blijken een significante voorspeller van de
kijkcijfers (β = .82, p < .001).
Bij deze regressieanalyse is er een scatterplot gegenereerd (Figuur 2). Een scatterplot
van de aantallen tweets tijdens de aflevering en het kijkcijfer, zoals weergeven in Figuur 2,
toont aan dat programma’s met hoge kijkcijfers in de meeste gevallen ook een hoog aantal
tweets hebben verstuurd tijdens de afleveringen. De correlatie tussen deze variabelen betekent
dat hogere kijkcijfers meer tweets tijdens de afleveringen laten zien. Bij de weergegeven
variabelen staat het desbetreffende programma beschreven. De overige programma’s liggen
dicht bij elkaar in de groep links van de figuur. In de figuren staat N voor het aantal
afleveringen.
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Scatterplot van lineaire grafiek van de enkelvoudige regressieanalyse voor de tweets

Figuur 2

tijdens de aflevering ten opzichte van het kijkcijfer (N = 59)

Ondanks dat er na een aflevering relatief meer getweet wordt is de verklarende kracht
van het Kijkcijfers op basis van de Tweets een half uur na de aflevering (F (1,104) = 48.65, p
<.001) met 31% kleiner dan een half uur voor de aflevering (F(1,104) = 169.72, p <.001) met
62%. In Figuur 3 worden beide grafieken naast elkaar getoond met eronder de bijbehorende
formule.
Aantallen tweets verstuurd in de 30 minuten voor een half uur voorafgaand aan een
aflevering bleken het minst verklarend voor de kijkcijfers met 19%.
Figuur 3

Lineaire grafiek van de enkelvoudige regressieanalyse voor de tweets een half uur voorafgaand aan
aflevering (links) en de tweets een half uur na de aflevering ten opzichte van het kijkcijfer (rechts)
met eronder de bijbehorende formule

Formule: kijkcijfer = 1655866,58 + (2046,315 x aantal tweets

Formule: kijkcijfer = 1691540,87 + (2071,826 x aantal tweets

half uur voorafgaand aan de aflevering)

half uur na de aflevering)
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3.3.2.2 Regressieanalyse komende, nog niet uitgezonden aflevering
In Tabel 8 worden de resultaten van een enkelvoudige lineaire regressieanalyse weergegeven
met het kijkcijfer van de komende, nog niet uitgezonden aflevering als afhankelijke variabele.
In de onderstaande tabellen staat B voor de ongestandaardiseerde regressiecoefficiënt,
SE B voor standaardfout, ß voor de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt, R 2 voor de
determinatiecoëfficiënt; de verklarende variantie in percentages en F staat voor de waarde van
de toetsingsgrootheid.
Tabel 8

Enkelvoudige lineaire regressieanalyse met als afhankelijke variabele Kijkcijfer komende, nog niet
uitgezonden aflevering

Variabele

B

SE B

β

R2 F

Tweets v min. Voor half uur voor aflevering

7912.24

1704.17

.43***

.18

21.56***

Tweets half uur voor aflevering

2128.05

148.40

.83***

.69

205.63****

Tweets tijdens een aflevering

253.62

16.96

.84***

.70

223.59***

Tweets half uur na aflevering

2020.1

310.82

.56***

.31

42.24***

Kijkcijfers aflevering ervoor

.96

.02

.98***

.95

1808.75***

*** p < .001
De kijkcijfers van de komende, nog niet uitgezonden aflevering waren volgens deze
analyse het best te verklaren (95%) door de kijkcijfers van de aflevering ervoor (F(1,93) =
1808.75, p <.001). De kijkcijfers van de aflevering ervoor bleken een significante voorspeller
van de kijkcijfers van de komende, nog niet uitgezonden aflevering (β = .98, p < .001). Dit
wordt in Figuur 4 in een scatterplot weergegeven
Figuur 4

Lineaire grafiek van de enkelvoudige regressieanalyse voor kijkcijfers van de volgende aflevering t
en opzichte van het kijkcijfer van de aflevering ervoor (N = 95)

Na het toetsen van aantallen tweets op diverse tijdsintervallen als onafhankelijke
variabele bleken de tweets gestuurd tijdens de vorige aflevering de beste voorspeller van de
kijkcijfers van de komende aflevering die nog niet is uitgezonden. Uit de lineaire regressie
blijkt dat de kijkcijfers van de komende, nog niet uitgezonden aflevering voor 70% te
verklaren zijn door de Tweets verstuurd tijdens de vorige aflevering (F (1,93) = 223.59,
p<.001). De formule die hierbij hoort luidt als volgt: kijkcijfer komende, nog niet uitgezonden
aflevering = 1494103.6 + (253.62 x aantallen tweets tijdens vorige aflevering). Bij deze
regressieanalyse is er ook een scatterplot gegenereerd (Figuur 5). De correlatie tussen deze
variabelen betekent dat hogere kijkcijfers meer tweets tijdens de vorige afleveringen laten
zien. Bij de weergegeven variabelen staat het desbetreffende programma genoemd. De
overige programma’s liggen net als bij de regressieanalyse voor de huidige aflevering dicht
bij elkaar in de groep links in de figuur.
Figuur 5

Scatterplot van lineaire grafiek van de enkelvoudige regressieanalyse voor de tweets tijdens de
vorige aflevering ten opzichte van het kijkcijfer van de komende, nog niet uitgezonden aflevering
(N = 94)

Er wordt na een aflevering relatief meer getweet dan ervoor. De verklarende kracht
van het kijkcijfer van de komende, nog niet uitgezonden aflevering op basis van de Tweets
een half uur na de aflevering (F (1,93) = 42.24, p <.001) is met 31% kleiner dan een half uur
voor de aflevering (F(1,93) =205.63, p <.001) met 69%. In Figuur 6 worden beide grafieken
naast elkaar getoond met eronder de bijbehorende formule. Dit is hetzelfde patroon als bij het
kijkcijfer van de huidige aflevering.
Evenals bij het kijkcijfer van de huidige aflevering zijn ook hier de tweets verstuurd in
de 30 minuten voor een half uur voorafgaand aan een aflevering het minst verklarend voor de
kijkcijfers van de komende, nog niet uitgezonden aflevering met 18%.
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Lineaire grafiek van de enkelvoudige regressieanalyse voor de tweets een half uur

Figuur 6

voorafgaand aan de vorige aflevering en de tweets een half uur na de vorige aflevering
ten opzichte van het kijkcijfer van de komende, nog niet uitgezonden aflevering met
eronder de bijbehorende formule (N = 93)

Formule: kijkcijfer komende, nog niet uitgezonden aflevering =

Formule: kijkcijfer komende, nog niet uitgezonden aflevering =

1679828,98 + (2128,05 x aantal tweets half uur voorafgaand aan

1732973,65 + (2020,1 x aantal tweets half uur na de vorige

de vorige aflevering)

aflevering)

3.4

Analyse van het tweetgedrag tijdens afleveringen

Naast de kwantitatieve analyse is er gedurende dit data gedreven onderzoek ook gekeken naar
het tweetgedrag tijdens de afleveringen. Per programma is er een frequentieanalyse gemaakt
op minutenniveau. Deze meer inhoudelijke analyse geeft geen direct antwoord op de hoofdof deelvragen maar geeft wel interessante inzichten. De meest interessante grafieken worden
hieronder weergegeven en toegelicht. De overige grafiek zijn te vinden op de website:
https://kijkcijfervanhetvolk.wordpress.com/lijngrafieken-per-programma/.
In Figuur 7 wordt een overzicht gegeven van het tweetgedrag per aflevering verdeeld
over tijd voor de afleveringen van Boer Zoekt Vrouw. Opvallend aan dit programma is dat er
continu getweet wordt tijdens het programma. Een soortgelijk patroon van continu tweeten is
op te maken uit de data van Wie Is De Mol en Ik Vertrek.
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Figuur 7

Overzicht van tweetfrequentie per aflevering verdeeld over tijd voor het programma Boer Zoekt Vrouw

Bij The Voice Of Holland (Figuur 8), The Voice Kids en Alles Mag Op Vrijdag is een
ander patroon te zien, waarin aantallen tweets vaker laag zijn. Onderbrekingen zouden op
reclameblokken kunnen duiden.
Figuur 8

Overzicht van tweetfrequentie per aflevering verdeeld over tijd voor het programma The Voice Of
Holland

In Figuur 9 wordt een overzicht gegeven van het programma Moordvrouw. De data
voor het programma Flikken Maastricht zien er ongeveer hetzelfde uit. Het zijn beide
politieseries met een spannend begin en eind. Dit spannende begin en eind is terug te zien aan
de pieken in het Twittergedrag. Gekeken naar het Twittergedrag in de figuur lijkt de laatste
aflevering van Moordvrouw een einde te bevatten dat veel reactie oproept.
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Overzicht van tweetfrequentie per aflevering verdeeld over tijd voor het programma Moordvrouw

Figuur 9

4

Conclusie en discussie

In deze studie is de voorspellende waarde van Twitter voor de Nederlandse kijkcijfers
onderzocht. In dit laatste hoofdstuk wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag en
deelvragen en zal er in worden gegaan op de discussie rondom bepaalde analyses, de data en
de resultaten. Daarnaast zullen enkele tekortkomingen en aanbevelingen voor verder
onderzoek worden benoemd.
In het vorige hoofdstuk zijn de verschillende analyses uiteengezet. Deze analyses
beantwoorden de hoofd- en deelvragen van dit onderzoek. Het doel van dit onderzoek was om
aan de hand van bovenstaande analyses een antwoord te vinden op de volgende hoofdvraag:
‘In hoeverre kan Twitter de meetmethode van SKO voor de Nederlandse kijkcijfers
vervangen?’
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen opgesteld:
-

In hoeverre kan Twitter met het aantal tweets een tv-programma de Nederlandse
kijkcijfers weergeven?

-

Op welk tijdstip kunnen tweets over tv-programma’s van voorspellende waarde zijn
voor de kijkcijfers?

In onderstaande paragrafen zal antwoord worden gegeven op de deelvragen om zodoende de
hoofdvraag te kunnen beantwoorden.
4.1

De samenhang tussen tweets over tv-programma’s en de kijkcijfers

Om te onderzoeken in hoeverre er een samenhang bestaat tussen de tweets over tvprogramma’s en de Nederlandse kijkcijfers zijn er correlaties berekend tussen aantallen
tweets die zijn gepost in verschillende tijdsintervallen en de kijkcijfers van de huidige, reeds
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uitgezonden aflevering en de komende, nog niet uitgezonden aflevering. Deze correlaties
bleken allemaal significant.
De correlatie tussen de tweets en de huidige aflevering was met een Pearson r van .82
het hoogst bij tweets verstuurd tijdens de aflevering, gevolgd door de tweets verstuurd een
half uur voor de aflevering en het kijkcijfer van de huidige aflevering met een Pearson r van
.79. Voor beide correlaties bleek een significant, zeer sterk positief verband te bestaan waaruit
valt te concluderen dat een schatting van het kijkcijfer van de huidige aflevering met enige
precisie te herleiden is uit de tweets verstuurd tijdens een programma of een half uur voor een
programma.
De samenhang tussen tweets tijdens de vorige aflevering en het kijkcijfer van de
volgende, nog niet uitgezonden aflevering blijkt het grootst te zijn, met een Pearson r van .84,
gevolgd door de tweets verstuurd een half uur voor de vorige aflevering en het kijkcijfer van
de volgende aflevering met een Pearson r van .83. Voor beide correlaties bleek er een
significant, zeer sterk positief verband te bestaan waaruit valt te concluderen dat kijkcijfers
van de komende aflevering met een redelijke precisie te voorspellen zijn uit de tweets
verstuurd tijdens een programma of een half uur voor een programma.
4.2

De voorspellende waarde van tweets voor de kijkcijfers van tv-programma’s

Uit eerder onderzoek bleek al dat het mogelijk is om met data van Facebookfanpages de
kijkcijfers van nog niet uitgezonden programma’s te voorspellen (Cheng et al., 2013). De
gedachte dat Twitter de kijkcijfers kan voorspellen was er al langer (Jansen et al., 2009) en de
toepassing van Twitter als toegevoegde waarde op de kijkcijfers ook (Wakamiya et al.,2011).
Het hier gepresenteerde onderzoek gaat niet uit van de toegevoegde waarde van Twitter
maar van de eventueel vervangende danwel voorspellende waarde van Twitter. Om de
voorspellende waarde van tweets voor kijkcijfers te analyseren zijn er enkelvoudige lineaire
regressies uitgevoerd die in hoofdstuk 4.3.2 worden beschreven. De tweets verstuurd tijdens
de aflevering zijn de beste voorspellende waardes voor de kijkcijfers van de huidige, reeds
uitgezonden aflevering en de komende, nog niet uitgezonden aflevering.
Uit de analyse blijkt dat de kijkcijfers van de huidige, reeds uitgezonden aflevering
voor 66% te verklaren zijn door het aantal tweets verstuurd tijdens de aflevering zelf en voor
62% door het aantal tweets verstuurd een half uur voor de aflevering. Om het kijkcijfer van de
huidige, reeds uitgezonden aflevering te voorspellen voordat SKO dit de volgende dag online
publiceert kan dus het beste gekeken worden naar de tweets verstuurd tijdens de aflevering.
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Met 66% zekerheid kan de volgende formule het kijkcijfer van de reeds uitgezonden
aflevering voorspellen, met de tweets verstuurd tijdens de aflevering: kijkcijfer huidige
aflevering = 1482730,72 + (246,83 x aantal tweets tijdens).
Opvallend is de hoge verklarende kracht van de kijkcijfers van de komende, nog niet
uitgezonden, aflevering met het aantal tweets tijdens de vorige aflevering met 70% en een
half uur voor de vorige aflevering met 69%. Dat wil zeggen dat men een half uur voor de
aflevering van deze week met 69% zekerheid de kijkcijfers van de volgende aflevering kan
voorspellen en men met 70% zekerheid de kijkcijfers van komende, nog niet uitgezonden
aflevering van volgende keer voorspellen een half uur nadat de aflevering van afgelopen keer
is uitgezonden en de tweets verstuurd tijdens de aflevering zijn binnengehaald via Twiqs.nl.
De formule om met de meeste zekerheid (70%) een voorspelling te doen over de kijkcijfers
van een nog niet uitgezonden aflevering luidt als volgt: kijkcijfer komende, nog niet
uitgezonden aflevering = 1494103.6 + (253.62 x aantal tweets tijdens vorige aflevering).
In de Figuren 10 en 11 zijn deze formules toegepast op iedere aflevering en wordt de
daaruit volgende schatting van het kijkcijfer in de grafiek weergegeven met de rode lijn. De
blauwe staven vormen het daadwerkelijke kijkcijfer en de groene lijn het aantal tweets. De Yas wordt doorsneden bij 1494103,60 en 1482730,72. Dit hoge intercept is te verklaren doordat
er in de analyse programma’s zijn opgenomen die hoge kijkcijfers hebben. Hierdoor wordt er
vanuit gegaan dat er bij nul tweets toch al kijkcijfers zijn. Doordat de geselecteerde
programma’s verschillende categorieën bevatten die een verschillend Twittergedrag met zich
meebrengen worden sommige programma onderschat en andere overschat wat betreft het
kijkcijfer.
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Figuur 10

Grafiek met het werkelijke kijkcijfer afgebeeld in staven en het voorspelde kijkcijfer van de
komende, nog niet uitgezonden aflevering en het aantal tweets van de vorige aflevering
weergegeven in lijnen.

Figuur 11

Grafiek met het werkelijke kijkcijfer afgebeeld in staven en het voorspelde kijkcijfer van de
huidige aflevering en het aantal tweets van de huidige aflevering weergegeven in lijnen.
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De Twitterdata kunnen met een uur vertraging van Twiqs.nl gedownload worden, of via
een rechtstreekse toegang tot de Twitter API real-time opgevraagd worden. In het laatste
geval kan direct na of zelfs voorafgaand aan een aflevering de formule worden ingevuld voor
het kijkcijfer van de huidige, reeds uitgezonden aflevering en ook voor de komende, nog niet
uitgezonden aflevering.
Om met een hoge voorspellende waarde antwoord te kunnen geven op de deelvraag: Op
welk tijdstip kunnen tweets over tv-programma’s van voorspellende waarde zijn voor de
kijkcijfers? moet er in een vervolgonderzoek aandacht besteed worden aan:
•

het vormen van categorieën voor de programma’s en het tweetgedrag met voor
iedere categorie een eigen formule;

•

inhoudelijk kijken naar de verstuurde tweets;

•

de vraag waarom sommige programma’s tot meer actie aan zetten dan anderen
om deze in betrouwbare en representatieve categorieën te kunnen plaatsen.

4.3

Kwalitatieve analyse

Naast de kwantitatieve analyse is er op inhoudelijk niveau gekeken naar de patronen per
minuten in het Twittergedrag tijdens de geselecteerde programma’s. Een opvallend patroon is
dat er een half uur na een aflevering gemiddeld meer getweet werd dan een half uur voor een
aflevering, maar dat zowel de correlatie als de regressie sterker waren bij een half uur voor de
aflevering. Het feit dat er na een aflevering meer getweet wordt maar dat dit relatief minder
verband houdt met het kijkcijfer valt niet te duiden zonder een diepgaande inhoudelijke
analyse van de tweets in een vervolgstudie.
Voor ieder programma geldt dat de pieken in het Twittergedrag vooral tijdens het
programma voorkomen en duidelijk in mindere mate voor of na het programma. Dit lijkt te
herleiden uit de laatste reden die Deller (2011) noemt ‘deel willen uitmaken van een live
conversatie’.
Bij een vervolgonderzoek zou in kunnen worden gegaan op de inhoud en het
sentiment in de tweets vóór, tijdens en ná een aflevering om een inhoudelijke verklaring te
kunnen geven over de samenhang tussen het kijkcijfer en de tweets verstuurd voor de
aflevering. Een suggestie is ook om te kijken of er een verschil is in sentiment en gebruikers
voor de tweets die verstuurd worden voor en na een aflevering.
Hoe verder de tweetdata van de uitzendtijd af lagen, hoe kleiner de samenhang en de
verklarende kracht werd. Een zelfde soort patroon vonden Sanders en van den Bosch (2012)
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bij hun Twitteronderzoek naar de tweetdata over de Nederlandse verkiezingen die vergeleken
werden met de peilingen. Uit hun experiment bleek dat de voorspellingen gedaan met de
tweetdata beter werden naarmate ze dichterbij de verkiezingsdag verstuurd waren.
Het lijkt alsof programma’s met kandidaten als BZV, TVOH, Ik Vertrek en WIDM
zorgen voor meer tweets gedurende de aflevering, met uitzondering van HBJW maar hier is
ook het kijkcijfer en de tweetfrequentie een stuk lager. In de spannende tv-series Divorce,
Moordvrouw, Flikken Maastricht en de grappige spelshows Alles Mag op Vrijdag en
Proefkonijnen lijken vooral bepaalde scenes of onderdelen uit de speelseries en spelshows aan
te zetten tot tweeten. De pieken zijn bij de speelseries vooral aan het begin en aan het eind
wat zou kunnen duiden op de spanningsbogen en cliffhangers. Bij de spelshows zijn de
pieken divers per aflevering en worden ze waarschijnlijk getriggerd door iets opvallends dat
in de show gebeurt.
De data zijn verzameld door te zoeken op hashtags. Hierdoor is de betrouwbaarheid
groot omdat de data grotendeels relevante tweets bevatten. Op deze manier worden echter de
tweets die geen hashtags bevatten niet meegenomen in de analyse. Voor vervolgonderzoek is
het daarom aan te raden nauwkeuriger te zoeken naar tweets door inhoudelijk naar de tweets
te kijken en naast de hashtags ook te zoeken op programmatitel en participerende kandidaten,
presentatoren of namen van karakters in dramaseries.
Het is mogelijk dat het lezen van tweets die over een tv-programma gaan, ertoe leiden
dat personen die nog niet kijken op dat moment inschakelen bij het tv-programma of de
volgende aflevering gaan kijken omdat dat wat anderen mensen zeggen die men online volgt
als betrouwbaarder wordt ervaren, zoals Jansen et al. (2013) veronderstellen. Uit hun
onderzoek bleek dat consumenten en gebruikers van merken beïnvloed worden door social
media als Twitter. In het geval dat tweets zorgen voor meer kijkers en dus hogere kijkcijfers
zou er een causaal verband bestaan tussen tweets en kijkcijfer. Vervolgonderzoek kan ingaan
op de data van SKO, die voor dit onderzoek niet beschikbaar waren. De data van SKO over
programma’s bevatten informatie over kijkers die inschakelen verdeeld over de tijd. Er zou
dan onderzocht kunnen worden of tweets daadwerkelijk zorgen voor inschakelende kijkers.
Met de juiste gegeven van SKO over programma’s zou er in vervolgonderzoek onderzocht
kunnen worden wat de toegevoegde waarde is van tweets over een tv-programma op het
kijkcijfer.
Een van de kanttekeningen die Gayo-Avello (2012) maakt bij Twitteronderzoek is dat
de demografische kenmerken worden verwaarloosd of dat leeftijden en geslacht niet gelijk
worden vertegenwoordigd. In huidig onderzoek is de geschatte man-vrouwverdeling goed.
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Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat Twiqs.nl deze demografische
kenmerken heeft geanalyseerd op basis van de beschikbare subset. Dit vormt dus geen
complete afspiegeling van de gebruikers van Twitter die tweeten over de geselecteerde tvprogramma’s.
Voor een vervolgonderzoek zou er een vergelijking gemaakt kunnen worden tussen de
demografische kenmerken van de Twittergebruikers die tweeten over een programma en
diezelfde kenmerken van de personen waarover het kijkcijfers wordt berekend. Deze
demografische kenmerken van kijkers waren voor het huidige onderzoek niet beschikbaar.
4.4

In hoeverre kan Twitter de meetmethode van SKO voor de Nederlandse kijkcijfers
vervangen?

Uit de analyses blijkt dat het voorgaande kijkcijfer een betere voorspeller is van de komende
aflevering dan de tweetdata. Twitter kan de Nederlandse kijkcijfers niet volledig vervangen
maar kan wel als waardevolle informatiebron worden gebruikt voor programmamakers,
reclamemakers en andere partijen in het medialandschap. Deze conclusie komt overeen met
de conclusie van Wakamiya et al. (2011). Voordat een programma is uitgezonden kan een
schatting gemaakt worden voor wat de kijkcijfers zullen worden aan de hand van tweetdata.
Hier kunnen programmamakers hun marketing- en communicatiebeleid op aanpassen en
hiermee kunnen reclamemakers vooraf inschatten hoeveel personen hun reclame zien.
Voor een vervolgonderzoek kan gekeken worden naar de inhoud van de tweets zodat
producenten, reclamemakers en andere partijen uit het medialandschap daarop in kunnen
spelen. Dit sluit aan bij het onderzoek van Jansen et al. (2009). Zij zijn van mening dat
bedrijven veel te weten kunnen komen over hun producten en merken door te kijken naar de
meningen die online verspreid worden.
Kijkcijfers van een nog niet uitgezonden aflevering kunnen met 70% zekerheid
voorspeld worden aan de hand van de tweets verstuurd tijdens de vorige aflevering. Deze
voorspelling is gebaseerd op 243.896 tweets waarvan van de zenders 46% man is en 54%
vrouw. Het huidige kijkcijfer wordt bepaald door een kijkcijferpanel dat aselect geselecteerd
wordt en bestaat uit maar een groep van minimaal 1235 Nederlandse huishoudens (minimaal
2800 personen).
In een vervolgonderzoek kan onderzocht worden of de aselecte groep die het kijkcijfer
bepaalt qua demografische kenmerken vergelijkbaar is met de groep die Twittert over tv-
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programma’s. Als deze groepen vergelijkbaar met elkaar zijn en de Twitterpopulatie
representatief is voor het kijkcijfer zou Twitter in de toekomst kijkcijfers kunnen vervangen.
4.5

Het kijkcijfer van het volk

Via social media kunnen producenten, reclamemakers en anderen partners uit het
medialandschap niet alleen waardevolle meningen over een aflevering inwinnen, al voordat
deze wordt uitgezonden. Ze ontvangen ook informatie over specifieke elementen uit de
aflevering doordat de social media real-time kan worden afgevangen. Kijkers reageren direct
op de gebeurtenissen in de uitzending en geven hun ongezouten mening over het programma
via Twitter. Zo kan er niet alleen een schatting worden gemaakt van het kijkcijfer en het
sentiment maar kan ook per scene bepaald worden of deze in de smaak viel bij de kijkers door
te kijken naar de tijd van de tweet. Daarnaast kan per aflevering gekeken worden onder welke
leeftijdsgroep het programma populair was op Twitter.
Een dergelijk onderzoek kan een gedetailleerder beeld geven van de inhoud en het
sentiment van de kijkcijfers aan de hand van de publieksmening. Er zou onderzocht kunnen
worden welke factoren zorgen dat een televisieprogramma populair wordt op Twitter en hoe
de producent hierop kan inspelen. Doordat Twitter ook negatieve reacties over een
programma bevat, zou een dergelijke analyse ook hernieuwde inzichten kunnen geven over de
succesfactoren van een programma.
Het voorspellen van kijkcijfers aan de hand van social media is interessant door het
gemak waarmee informatie over de doelgroep kan worden binnengehaald. De resultaten van
het huidige onderzoek bevatten sterke aanwijzingen dat het een goed idee is om statistieken
van social media mee te verwerken in de samenstelling van de berekening van het kijkcijfer.
Na vervolgonderzoek over de inhoud van de tweets en de vergelijkbaarheid van de
Twitterpopulatie en de populatie waarvan SKO gebruik maakt, zou Twitter in de toekomst
een vervanger kunnen worden van de kijkcijfers.
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6

Bijlage 1

Tabel 9

Programmatitel

Een overzicht van alle elf geselecteerde programma’s inclusief omschrijving, uitzendperiode,
uitzenddag en –tijd, het totaal aantal tweets gepost tijdens de afleveringen en de hashtags waarop
gezocht is om de tweets binnen te halen via Twiqs.nl

Omschrijving

Uitzendperiode

Uitzenddag
en -tijd

Totaal
aantal
tweets
tijdens
afleveringen
1.16.574

Hashtags waarop
gezocht is

Een datingprogramma
Boer Zoekt
Vrouw (BZV) waarin boeren op zoek

7
september
2014 – 22
maart
2015

Zondag
20:30-21:30

The Voice Of
Holland
(TVOH)

Een tv-talentenjacht van
de commerciële zender
RTL waarbij bekende
personen fungeren als
jury en de kandidaten
beoordelen op hun
zangkwaliteiten.

29
augustus
2014 – 19
december
2014

20:30-23:00

71.079

#tvoh

Ik Vertrek

Een televisieprogramma
van de TROS waarin
diverse kandidaten
gevolgd worden met hun
reis naar het buitenland
om daar een nieuw leven
te beginnen.

10 januari
2015– 1
november
2015

21:00-22:00

20.441

#ikvertrek

Wie Is De
Mol

Een avontuurlijk
spelprogramma van
AVROTROS waarbij een
team van bekende
Nederlanders iedereen
aflevering opdrachten
uitvoert en jaagt op de
‘Mol’ in zijn midden.

1 januari
2015 – 1
maart
2015

20:30-21:30

15.983

#widm

The Voice
Kids (TVK)

Een tv-talentenjacht
speciaal voor kinderen
van de commerciële
zender RTL waarbij
bekende personen
fungeren als jury en de
kinderen beoordelen op
hun zangkwaliteiten.

14
februari
2015 – 11
april 2015

20:00-22:00

6.505

#tvk

gaan naar de liefde. Het
programma wordt
uitgezonden door de
KRO en bevat geen
reclames.
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Divorce

Een Nederlandse
dramaserie van de
commerciële zender RTL
over drie mannen die
gescheiden zijn en samen
gaan wonen in een luxe
villa.

4 januari
2015 – 22
maart
2015

20:50-22:00

3.482

#divorce

Alles Mag Op
Vrijdag
(AMOV)

Een komisch
Nederlandse
improvisatieshow van de
commerciële zender RTL
waarin bekende
Nederlanders in teams
tegen elkaar strijden en
verschillende grappige
opdrachten en spellen
uitvoeren.

27
februari
2015 – 10
april 2015

21:00-22:30

3.255

#allesmagopvrijdag
#amov

Moordvrouw

Een Nederlandse
politieserie van de
commerciële zender RTL
waar in iedere aflevering
een moord wordt
opgelost.

4 januari
2015 – 15
februari
2015

20:00-21:00

3.231

#moordvrouw

Flikken
Maastricht

Een Nederlandse
politieserie van
AVROTROS die zich
afspeelt in Maastricht
waarbij iedere aflevering
een moord wordt
opgelost.

5
september
2014 – 14
november
2014

20:30-21:30

2.518

#flikkenmaastricht

Proefkonijnen Een Nederlands

26 januari
2015 – 23
maart
2015

20:30-21:30

553

#proefkonijnen

Hoeveel Ben
Je Waard
(HBJW)

21 januari
2015 – 21
maart
2015

21:25-22:35

275

#hoeveelbenjewaard
#hbjw

populairwetenschappelijk
televisieprogramma van
BNN waar twee bekende
presentatoren op zoek
gaan naar antwoorden op
ietwat vreemde vragen
van kijkers.
Een Nederlands
kandidatenprogramma
van de commerciële
zender SBS waarbij
personen van straat
worden gehaald om
iedere aflevering een
financiële situatie onder
het licht te brengen en te
berekenen hoeveel deze
personen waard zijn in
euro’s.
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