
Resultaten 
gebruikersbevraging 
filmstreaming - april 2019



Een blik op de deelnemers aan de 
bevraging

● 563 deelnemers (op 2289 unieke 

gebruikers)

● 47% M, 52% V, 1% X

● 96% was voordien al lid van de bib

● deelnemers uit alle deelnemende 

pilootbibliotheken

● bijna 60% kijkt zeker wekelijks een film

● 30%  heeft een abonnement op een 

streamingplatform (vnl. Netflix)



Leeftijd deelnemers



Welke filmgenres genieten jouw voorkeur?



Hoe vaak bezocht je de bibliotheek de laatste 6 
maanden?



Voldeed de filmstreamingdienst van de bibliotheek 
aan je verwachtingen?

64 %

36%



Waarom niet?

Te beperkt aanbod Liever andere 
genres

Er is geen app

Aanbod niet 
interessant genoeg

Te weinig 
langspeelfilms

Ik raakte niet 
ingelogd



Waarom niet?

Niet alles was gratis Te weinig kinder- en 
jeugdfilms

Het werkte niet / 
moeilijk om te zoeken

Te weinig 
documentaires

Ik verwachtte het 
volledige aanbod van 
de bib

Aanbod niet recent 
genoeg



Wat vind je van het aanbod?

12%

31%

14%

26%

17%

43%

43%



Wat zou je graag anders zien in het aanbod?

Een groter aanbod Meer MOOOV-films Meer gratis films

Meer langspeelfims Alle films van de bib Meer klassiekers of 
Vlaamse films



Wat zou je graag anders zien in het aanbod?

Meer 
(natuur)documentaires Meer arthouse-films

Meer films voor 
kinderen- en jongeren, 
films voor in de klas

Recentere films Een breder aanbod Alles wat Netflix ons 
niet kan bieden



Wat vond je van het proces om in te loggen op het 
platform?

35%

40%

17%

5%

3%

8%



Hoe beoordeel je het proces om films te zoeken en te 
bekijken?

35%

40%

17%

5%

3%

21%

44%

26%

8%

1%

9%



Bekeek je de laatste 3 maanden een film op het 
filmstreamingplatform van de bib?

46%

54%



Ben je van plan de komende maanden nog gebruik te maken van 
het platform? Enkel ingevuld door de ja-stemmers op de vorige vraag

95%

5%



Waarom ga je het platform niet meer gebruiken/heb je 
het niet meer gebruikt?

De titels en genres in de collectie spreken mij niet aan 23,40%

De collectie is te klein 34,72%

Ik vind het platform niet gebruiksvriendelijk 9,43%

Ik heb niet genoeg tijd om films te bekijken 23,77%

Ik had er niet meer aan gedacht 43,02%

Ik heb een ander kanaal/platform waarop ik films kijk 18,49%

Overige 14,34%



Overige in detail

Wat ik wou zien is 
betalen

Deprimerende 
kinderfilms

Ik heb alles wat ik wou 
zien gezien en er lijkt 
niets nieuws bij te 
komen

Ik raakte niet meer 
ingelogd

Ik kijk geen films op 
m’n laptop

Geen Disney films



Wil je graag op de hoogte gehouden worden van 
nieuwe titels?

84%

16%



Nam je al deel aan een filmvertoning in de bib?

8%

92%



Zou je bereid zijn om te betalen voor een 
filmstreamingaanbod via de bib?

29%

71%



naam.achternaam@cultuurconnect

www.cultuurconnect.be

volg ons

https://www.facebook.com/cultuurconnect/
https://twitter.com/cultuurconnect
https://www.linkedin.com/company/cultuurconnect/

