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Voorwoord

Voor u ligt het rapport naar het switchgedrag voor telecomdiensten in de 
consumentenmarkt.

In het onderzoek staan de motieven om te switchen van infrastructuur en aanbieder 
voor vaste telefonie, internet en tv centraal. 

Wij hebben dit onderzoek met veel plezier voor OPTA uitgevoerd en zullen de 
ontwikkelingen in de convergerende telecommarkt met belangstelling blijven volgen. 
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Samenvatting 

Opzet en doel
In week 4 en 5 (2007) heeft INTERVIEW٠NSS een mixed mode onderzoek uitgevoerd 
onder 1762 Nederlanders. 
De doelgroep van het onderzoek bestaat uit drie subgroepen: switchers, intenders en 
non-switchers van internet, en/of vaste telefonie, en/of tv-verbinding of aanbieder. 
Het onderzoek geeft inzicht in de motieven en voorkeur van gebruikers voor gebundelde 
telecomdiensten. Daarnaast brengt het onderzoek in kaart wat de motieven zijn om al 
dan niet te switchen van telecomdienst. 

Vergelijking switchers, intenders en non-switchers telecomdiensten
Door de lage penetratie van switchers en intenders in de Nederlandse populatie is een 
quotasteekproef samengesteld. Hierdoor kunnen de motieven van de drie subgroepen 
naar type dienst en infrastructuur uitgesplitst en onderling vergeleken worden. 
Voor de interpretatie van de uitkomsten benadrukken we dat de uitkomsten niet voor de 
totale Nederlandse populatie geldt maar voor de betreffende subgroep. De drie 
onderzochte groepen tellen namelijk even zwaar mee in de steekproef terwijl deze groep 
in de populatie veel kleiner is. Uit onze Multiplay & Churn Monitor blijkt dat het 
switchgedrag onder Nederlandse huishoudens tussen 2% en 7% ligt, bij de intenders 
tussen 6% en 10%. De hoogte van de penetratie verschilt per type dienst, verbinding of 
aanbieder. 



Kwalitatief vooronderzoek: ‘triple play’ is lastige materie
Voorafgaand aan het kwantitatieve onderzoek is een kwalitatieve groepsdiscussie 
uitgevoerd. De output van de groepsdiscussie is gebruikt voor de opzet van het 
kwantitatieve onderzoek. Uit het kwalitatieve onderzoek kwam duidelijk naar voren dat 
‘triple play’ (nog) niet aansluit op de beleving van de consument. Internet en telefonie 
en zeker (digitale) tv ‘horen’ niet noodzakelijkerwijs bij elkaar. 
De achterliggende techniek vindt men moeilijk te begrijpen waardoor het vergelijken van 
diensten en aanbieders lastig is. Het blijkt dat bij het switchgedrag de keuze voor een 
infrastructuur of aanbieder van gebundelde diensten één dienst vaak leidend is, meestal 
de internetverbinding. De keuze voor vaste telefonie en in mindere mate digitale tv is 
hier ondergeschikt aan. 

Prijs voornaamste switchmotief
Prijs vormt de belangrijkste reden om te switchen van vaste telefonie- of 
internetverbinding. Ook de mogelijkheid tot bundelafname speelt een voorname rol in 
switchgedrag.

Bij het switchen van internetverbinding speelt ook de kwaliteit en de snelheid van de 
verbinding een belangrijke rol. 
Bij het switchen van televisieverbinding zijn de betere kwaliteit van beeld en geluid, het 
zenderaanbod en de interactieve mogelijkheden de belangrijkste redenen. Daarna volgt 
de prijs en de bundelmogelijkheid. 
Uit het kwalitatieve vooronderzoek blijkt dat er weinig besef is dat er alternatieven zijn 
voor (analoge) kabel televisie. Dit komt ook vaak terug in de open antwoorden op de 
vraag: waarom wilt u niet switchen van televisie-aanbieder/televisie-verbinding. 

Tevreden met huidige verbinding reden om niet te switchen 
Veruit de belangrijkste reden om niet te willen switchen is omdat men tevreden is met 
wat men heeft. Daarnaast ziet men op tegen mogelijke technische en/of administratieve 
problemen. Ook geeft men aan de materie te moeilijk te vinden om in te verdiepen. 
Contractverplichting wordt veel minder vaak als reden genoemd om niet te willen 
switchen. Bij vaste telefonie en televisie wordt daarnaast aangegeven de techniek nog 
niet betrouwbaar te vinden om over te stappen. 



Kabel versus ADSL
Als infrastructuur heeft de kabel een wezenlijk ander imago dan ADSL. Kabel wordt 
vaker als goedkoper gepercipieerd, ADSL als een kwalitatief betere en snellere 
verbinding. Dit beeld is sterker onder intenders dan onder de personen die al van 
verbinding geswitcht zijn. 

Kabel populair voor vaste telefonie, ADSL voor internet
Bij switchers van vaste telefonie is de kabel de meest populaire infrastructuur. Voor 
switchers van internetverbinding is dit ADSL. 

Voorkeur voor Triple play
De reden waarom men op dit moment meerdere diensten bij dezelfde aanbieder 
afneemt is omdat het goedkoop, gemakkelijk en overzichtelijk is.
De reden waarom men op dit moment verschillende diensten bij afzonderlijke aanbieders 
afneemt is omdat men tevreden is met wat men op dit moment heeft en opziet tegen 
mogelijke administratieve en technische problemen. 
Aan alle respondenten is gevraagd welke combinatie van diensten men gebundeld zou 
willen afnemen als pakketten en aanbieders goed met elkaar te vergelijken zijn. De helft 
geeft aan dat de combinatie van internet, vaste telefonie en tv hun voorkeur heeft, 
daarna de combinatie van internet en vaste telefonie.
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Aanleiding

In de laatste jaren is de markt voor telecommunicatiediensten enorm gegroeid. Er 
zijn veel aanbieders bijgekomen met een breder en beter productenaanbod. Voor 
veel particuliere gebruikers een reden om over te stappen naar een andere 
aanbieder (switchen). Maar wat nou de redenen zijn om te switchen en hoeveel 
mensen er switchen is niet bekend. Redenen voor OPTA om een onderzoek te laten 
uitvoeren. 

swit·chen (onov.ww.) 
1 [sport] van plaats verwisselen => omwisselen
2 omschakelen

Doelstelling 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig:
Ten eerste moet het OPTA inzicht geven in waarom particuliere gebruikers de 
voorkeur geven aan een bepaalde (gebundelde) telecommunicatiedienst, een 
bepaald aanbod, een bepaalde aanbieder en/of een bepaald netwerk.
Ten tweede moet het onderzoek het gedrag van particuliere gebruikers om wel 
of juist niet te switchen (hierna: switchgedrag) en hun motivatie van dit gedrag 
in kaart brengen. 

Het onderzoek is opgezet in twee fases: 
Fase I: kwalitatief vooronderzoek
Fase II: kwantitatief hoofdonderzoek



Onderzoeksopzet – kwalitatief vooronderzoek

Voorafgaand aan het kwantitatieve onderzoek is een kwalitatief onderzoek 
uitgevoerd door middel van een groepsdiscussie. 

Kwalitatief onderzoek is verkennend, inventariserend en inzichtgevend. We 
kunnen hierdoor een diepgaand inzicht krijgen in attitudes, motieven en 
argumenten die bepalend zijn voor het switchgedrag van consumenten. Ook 
komen de motieven waarom mensen juist niet willen switchen aan bod. 

Deze inzichten dienen als input voor het kwantitatieve vervolgonderzoek:
Er is één groepsdiscussie uitgevoerd met acht deelnemers. 
De deelnemers hebben een uiteenlopende achtergrond. (variatie in leeftijd, 
huidige afname van diensten en switch intentie)
De deelnemers vertellen vanuit hun eigen belevingswereld en door
gebruikmaking van projectieve technieken worden achterliggende beweegreden 
boven water gehaald. 
Vertegenwoordigers van OPTA hebben live meegekeken. 

Kwalitatief vooronderzoek – belangrijkste resultaten

Los van alle details (die een plek hebben gekregen in de kwantitatieve vragenlijst) vallen 
de volgende zaken op:

Triple play sluit (nog?!) niet aan bij de beleving van de klant
Internet en telefonie en zeker (D)tv ‘horen’ niet noodzakelijkerwijs bij elkaar. 
Ja, men weet dat een gecombineerde aanbieding een besparing op kan leveren.
Maar, uiteindelijk telt alleen wat er onderaan de streep staat. (Toch is de feitelijke 
kennis van prijzen en specificaties gering.)
Men heeft nog weinig het besef dat er alternatieven zijn voor (analoge) kabel tv. 

Achterliggende techniek is voor “een normaal mens niet te begrijpen”
Verwarring alom als we het gesprek op satelliet televisie en IP tv brengen.
Strikt genomen zou het de klant niet uitmaken of deze bijvoorbeeld via VOIP of 
ISDN belt. In de praktijk hoort men dat er problemen op kunnen treden bij 
internetbellen, dus voelt men zich haast ‘gedwongen’ om enigszins te begrijpen hoe 
VOIP werkt.

Eén dienst is ‘leidend’ bij switchgedrag, meestal internet
Keuzes voor met name telefonie, en in mindere mate Dtv worden hier veelal 
ondergeschikt aan gemaakt.



Onderzoeksopzet – kwantitatief onderzoek

In het onderzoek zijn 1762 respondenten ondervraagd, evenredig verdeeld 
over de groepen: 

Switchers: personen die in de afgelopen 6 maanden veranderd zijn van internet 
en/of vaste telefonie en/of Rtv-aanbieder of verbinding.
Intenders: personen die van plan zijn om in de komende 6 maanden te veranderen 
van internet en/of vaste telefonie en/of Rtv-aanbieder of verbinding (en in de 
afgelopen 6 maanden niet veranderd zijn van aanbieder of verbinding)
Non-switchers: personen die in de afgelopen 6 maanden niet veranderd zijn van 
internet, vaste telefonie en/of Rtv-aanbieder of verbinding en ook geen intentie 
hebben om deze in de komende 6 maanden te veranderen. 

Op basis van het kwalitatieve vooronderzoek en de door OPTA aangeleverde 
vraagpunten is de vragenlijst opgesteld. Deze bestaat uit 33 vragen. De vragenlijst heeft 
een gemiddelde lengte van 10 minuten, afhankelijk van het switchgedrag van de 
respondent zijn sommige vragen juist wél en andere juist niet gesteld. 
Het onderzoek is mixed mode uitgevoerd. Dit is een combinatie van online en telefonisch 
onderzoek. Het aantal respondenten dat is ondervraagd wijkt iets af van het 
onderzoeksvoorstel. In de bijlage staat de precieze verdeling weergegeven. 

Onderzoeksverantwoording

Veldwerkperiode
Het veldwerk is uitgevoerd in week 4 en 5 in 2007. 

Steekproefbron
We maken voor dit onderzoek gebruik van adressen uit onze InterviewBase, 
het accesspanel van INTERVIEW NSS voor online en telefonisch onderzoek. 
De steekproefomvang is voldoende groot om switchers van de verschillende 
communicatiediensten uit te splitsen in het onderzoek. 
Er is een quotasteekproef getrokken om de steekproefomvang per doelgroep 
te selecteren. Om de onderzoeksdoelgroepen te identificeren is gebruik 
gemaakt van de respondenten die aan de Multiplay & Churn Monitor (het 
huidige churn onderzoek van INTERVIEW NSS) hebben deelgenomen. In dit 
multiclient onderzoek wordt vastgesteld of mensen veranderd zijn van internet, 
vaste telefonie en/of tv-aanbieder of dit van plan zijn.

Respons

In totaal zijn 1762 personen ondervraagd:
Switchers n=602
Intenders n=559
Non-switchers n=601



Leeswijzer
In dit rapport komen verschillende groepen aan bod. Op voorhand zijn 
quota vastgesteld op de groepen: switcher, intender en non-switcher. 
Binnen deze groepen zijn subgroepen te onderscheiden. Sommige vragen 
zijn alleen aan een bepaalde subgroep gesteld. Iemand kan bijvoorbeeld 
geswitcht zijn van internet-verbinding maar niet van internet-aanbieder. 
Hieronder volgt een opsomming van deze analysegroepen:

Onder elke grafiek staat vermeld welke subgroep als basis dient.

Televisieaanbieder switchers

Televisieverbinding switchers

Vaste telefonieaanbieder switchers

Vaste telefonieverbinding switchers

Internetaanbieder switchers

Internetverbinding switchers

Switchers

Televisieaanbieder intenders

Televisieverbinding intenders

Vaste telefonieaanbieder intenders

Vaste telefonieverbinding intenders

Internetaanbieder intenders

Internetverbinding intenders

Intenders

Televisieaanbieder non-switchers

Televisieverbinding non-switchers

Vaste telefonieaanbieder non-
switchers

Vaste telefonieverbinding non-
switchers

Internetaanbieder non-switchers

Internetverbinding non-switchers

Non-switchers

Switchgedrag Nederlandse populatie

Het switchgedrag zoals in het onderzoek gemeten is representatief voor de 
quotagroepen maar door de quotasteekproef niet voor de Nederlandse 
huishoudenspopulatie. 
Onderstaand wordt het switchgedrag en –intentie van de Nederlandse 
huishoudenspopulatie weergegeven afkomstig uit de Multiplay & Churn Monitor. 

5,6%

7,2%

5,7%

4,3%
3,3%

2,3%

Internet Vaste telefonie Televisie

Verbinding Aanbieder

7,6%

10,0% 10,0%
8,7%

7,5%
6,5%

Internet Vaste telefonie Televisie

Verbinding Aanbieder

Switchgedrag in afgelopen 3 maanden Switchintentie in komende 3 maanden

Bron: Multiplay & Churnmonitor Q4 2006 (n=2000 huishoudens) 
Interview-NSS
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Bundelvoorkeur

Meer dan de helft van de ondervraagden heeft een voorkeur voor het afnemen van 
internet, vaste telefonie en tv (triple play). 
Internet is altijd onderdeel van de voorkeurbundel. 
Een kleine groep van de ondervraagden heeft een voorkeur voor ongebundelde 
diensten.

Basis: switchers (n=602), intenders (n=559) en non-switchers (601)
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16%

13%

7%

4%

6%

57%

12%

15%

6%

4%

1%

5%

49%

16%

10%

11%

6%

8%

Bundel - internet, tv, vaste
telefoon

Maakt niet uit

Bundel - internet, vaste
telefoon

Ongebundeld

Bundel - internet, tv

Bundel - vaste telefoon, tv

Weet niet

Switchers

Intenders

Non-switchers

Vraagstelling: stel dat de markt 
doorzichtiger wordt, de verschillende 
aanbieders en pakketten gemakkelijk 
en goed met elkaar te vergelijken zijn, 
gaat dan uw voorkeur uit naar 
gebundelde of juist naar ongebundelde 
diensten?



Reden huidige bundel
De voornaamste redenen waarom respondenten op dit moment meerdere diensten bij één 
aanbieder afnemen is omdat het goedkoop, gemakkelijk en overzichtelijk is. Vooral bij 
switchers is de prijs belangrijk.
Goede ervaringen met de aanbieder en een packagedeal spelen in iets mindere mate een 
rol. 

Basis: switchers (n=456), intenders (n=274) en non-switchers (n=379) allen 
met bundel
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25%

10%

11%
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15%

10%

48%

51%

35%

15%

8%

4%

4%

9%

4%

Goedkoop

Gemakkelijk

Overzichtelijk

Goede ervaring met aanbieder

Package deal

Eén helpdesk / klantenservice

Werd mij aanbevolen

Anders 

Weet niet

Switchers
Intenders
Non-switchers

• Het is toevallig. 

• Geen bewuste keuze.

• Zit in huurcontract.

Er is geen definitie van bundel gegeven. Er is gevraagd of men meerdere diensten bij 
één aanbieder afneemt.

Reden geen bundel 

De voornaamste reden om diensten bij afzonderlijke aanbieders af te nemen is omdat 
men tevreden is met wat men heeft. Intenders geven dit minder vaak als reden. 
Daarnaast weet men er te weinig van af, heeft men geen zin in mogelijke problemen en 
is er te weinig financieel gewin. Voor een kleine groep is het een bewuste keuze om 
diensten bij afzonderlijke aanbieders af te nemen.

Basis: switchers (n=146), intenders (n=285) en non-switchers (222) allen zonder bundel
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32%

7%

45%

15%

10%
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24%

8%

7%

2%
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9%

17%

15%

Tevreden

Weet te weinig van af

Geen zin in rompslomp van veranderen

(te) weinig financieel gewin

Bewuste keuze

Te ingewikkeld

Geen interessant aanbod programma's/zenders

Geen geschikte apparatuur in huis

Te duur

Gebruik internet/telefoon/tv te weinig

Anders 

Weet niet

Switchers
Intenders
Non-switchers

• Kon destijds nog 
niet.

• Neem nu af van de 
beste per dienst.

• Historisch zo 
gegroeid.

• Aanbiedingen 
wisselen sterk, 
wacht nog even af.

Er is geen definitie van bundel gegeven. Er is gevraagd of men meerdere diensten bij 
één aanbieder afneemt.
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Internet

Type verbinding



Switch type internetverbinding (algemeen)

18%

14%

34%

5%

26%

3%

62%

35%

3%

ADSL (breedband)

Kabel

Telefoonlijn
(inbellen)

Geen

Anders 

Weet niet

Switch van Switch naar

Basis: Internetverbinding switchers (n=153)

Het meeste wordt geswitcht van de inbelverbinding naar ADSL en kabel. 

Bijna tweederde stapt over op ADSL en ruim eenderde naar kabel.
In de volgende sheet is het switchen van verbinding uitgesplitst per type.

Switchers
Van telefoonlijn, ADSL en ‘anders’ naar …..

7% 3%

69%
75%

31%

93%

23%

Telefoonlijn ADSL* Anders
Telefoonlijn ADSL Kabel Anders Geen Weet niet

Switch type Internetverbinding (uitgesplitst per type)

7%

67%51%

39%
21%

17%
1%

14%

ADSL Kabel
Telefoonlijn ADSL Kabel Anders Geen Weet niet

Intenders
Van ADSL of kabel naar …..

* Groep is klein, voorzichtig interpreteren

Groepen die te klein zijn om betrouwbare uitspraken over te doen zijn niet als grafiek opgenomen 
maar staan voor de volledigheid wel genoemd in de legenda.

Basis: Internetverbinding switchers (n=153) en Internetverbinding intenders (n=192)

Van de switchers uit de categorieën ‘telefoonlijn’ en ‘anders’ stapt een ruime meerderheid over 
op ADSL. Van de de intenders met een ADSL Internetverbinding wil ongeveer de helft 
overstappen naar Kabel. Van de intenders met een kabel verbinding wil tweederde mogelijk 
overstappen naar ADSL. 



Internet – redenen om (mogelijk) te switchen van verbinding
(uitgesplitst naar switchers en intenders)

Basis: Internetverbinding switchers (n=153) en Internetverbinding intenders 
(n=192)

60%

53%

32%

22%

7%

4%

3%

1%

1%

7%

63%

46%

36%

13%

17%

4%

3%

1%

4%

6%

Prijs / goedkoper / actie

Betere kwaliteit / snelheid verbinding

Kan bundel afnemen

Always on / geen tikken

Opzeggen vaste telefoon (aanbieder)

I.v.m. verhuizing

Werd mij aanbevolen

Via werkgever geregeld

Aflopen contract

Anders

Switchers

Intenders

Ook hier zijn de belangrijkste redenen om (mogelijk) te switchen: de prijs, de 
betere/snellere verbinding en de mogelijkheid om een bundel af te nemen. 
Switchers geven iets vaker kwaliteit/snelheid van de verbinding als reden aan dan 
personen die het voornemen hebben over te stappen. Intenders geven vaker aan dat 
ze hun vaste telefonieabonnement kunnen opzeggen. 

Internet – redenen om te switchen van type verbinding 
(uitgesplitst naar huidige verbinding)

Personen die geswitcht zijn naar kabel geven het vaakst de prijs als reden. Mensen 
die geswitcht zijn naar ADSL benoemen vooral de betere/snellere verbinding. 
De mogelijkheid om diensten in een bundel af te nemen speelt voor drie op de tien 
een rol, ongeacht naar welke verbinding zij geswitcht zijn. 

50%

63%

33%

26%

6%

6%

80%

36%

30%

13%

9%

6%

Prijs / goedkoper /
actie

Betere kwaliteit /
snelheid verbinding

Kan bundel afnemen

Always on / geen
tikken

Opzeggen vaste
telefoon (aanbieder)

Anders
ADSL (huidig)

Kabel (huidig)

Basis: Internetverbinding switchers (n=153)



Internet – redenen om mogelijk te switchen van type verbinding 
(uitgesplitst naar toekomstige verbinding)

Mensen die de intentie hebben om naar ADSL te switchen willen dit vooral vanwege 
de betere kwaliteit/snelheid van de verbinding. 
Personen die mogelijk naar kabelinternet willen switchen geven vaker de 
mogelijkheid om een bundel af te nemen en het opzeggen van het vaste 
telefonieabonnement als reden. 

66%

73%

27%

16%

8%

8%

8%

66%

36%

46%

19%

29%

2%

8%

Prijs / goedkoper /
actie

Betere kwaliteit /
snelheid verbinding

Kan bundel afnemen

Always on / geen tikken

Opzeggen vaste
telefoon (aanbieder)

Werd mij aanbevolen

Anders
ADSL (toekomstig)

Kabel (toekomstig)

Basis: Internetverbinding intenders (n=192)

Internet – redenen om niet te switchen van type verbinding

17%

12%

6%

5%

4%

2%

1%

1%

2%

3%

1%

81%Tevreden

Mogelijke technische / administratieve
problemen

Te moeilijk om goed in te verdiepen

Contractverplichting

Techniek is nog niet betrouwbaar

Prijs / goedkoper / actie

Internet weinig

Werd mij afgeraden

Te oud voor dit soort dingen

Via werkgever geregeld

Anders

Weet niet

Basis: Internetverbinding non-switchers (n=527)

De belangrijkste redenen om niet te switchen zijn: tevreden met wat men heeft, 
mogelijke technische of administratieve problemen en te moeilijke materie om zich 
goed in te kunnen verdiepen. Daarnaast spelen contractverplichting, onbetrouwbare 
techniek en de prijs een veel kleinere rol. 

• Prijs en snelheid die ik nu 
heb is het beste.

• Durf niet meer na slechte 
ervaring.



Internet – redenen om niet te switchen van type verbinding 
(uitgesplitst naar huidige verbinding)

79%

19%

13%
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85%

17%

11%

5%

6%

5%

1%

1%

1%

1%

4%

Tevreden

Mogelijke technische / administratieve problemen

Te moeilijk om goed in te verdiepen

Contractverplichting

Techniek is nog niet betrouwbaar

Prijs / goedkoper / actie

Internet weinig

Werd mij afgeraden

Te oud voor dit soort dingen

Via werkgever geregeld

Anders

Weet niet
ADSL Kabel

Basis: Internetverbinding non-switchers (n=527)

Er zijn weinig verschillen in de redenen van mensen met ADSL en en mensen met 
kabelinternet om niet te switchen. Personen met kabelinternet zijn iets meer tevreden 
met wat ze hebben. 

Internet

Aanbieders



Switch Internetaanbieder (algemeen)

De meeste internetswitchers vertrekken bij KPN, Tele2 en Orange. Opvallend is dat 
bijna een kwart van de switchers naar KPN switcht. Ook wordt er veel geswitcht 
naar Casema en Essent. 

16%
2%

6%
9%
9%

5%

3%
6%

4%
2%
1%
1%
1%

1%
5%

22%
2%

24%
12%

10%
9%

8%
8%

5%
6%

3%
5%

4%
2%
2%

1%
1%
1%

6%

KPN

Casema

@Home (Essent)

Tele2 (Versatel/Zonnet)

Orange/Wanadoo

Tiscali

XS4ALL

Het Net

Planet Internet

UPC/Chello

Speedlinq

CAIWAY

Multikabel

Compuserve

Delta/ZeelandNet

Kadaka

Scarlet

Geen

Anders

Weet niet

Switch van Switch naar

Basis: Internetaanbieder switchers (n=185)

Internet – redenen om (mogelijk) te switchen van vorige aanbieder
(uitgesplitst naar switchers en intenders)

Basis: Internetaanbieder switchers (n=185) en Internetaanbieder intenders 
(n=278)

Zeker zes van de tien intenders wil weg bij zijn aanbieder vanwege de prijs. Dit 
tegenover ongeveer de helft van de switchers die prijs als reden noemt om van 
aanbieder te veranderen. 
Betere kwaliteit/snelheid van verbinding en klantenservice worden vaak als reden 
genoemd om te gaan switchen. Ook de mogelijkheid tot bundelafname is belangrijk 
om (mogelijk) te switchen. 

49%

31%

20%

16%

9%

3%

4%

1%

7%

62%

28%

25%

20%

6%

6%

3%

2%

6%

Prijs / goedkoper /
actie

Betere kwaliteit /
snelheid verbinding

Klantenservice

Kan bundel afnemen

I.v.m. verhuizing

Aflopen contract

Overname aanbieder

Via werkgever geregeld

Anders

Switchers

Intenders

• Slechte service.

• Andere is nog 
beter.



Internet – redenen om (mogelijk) te switchen naar nieuwe 
aanbieder (uitgesplitst naar switchers en intenders)

Basis: Internetverbinding switchers (n=185) en Internetaanbieder intenders 
(n=278)

Uiteraard is voor de keuze van de (mogelijk) nieuwe aanbieder de prijs erg belangrijk 
en ook de mogelijkheid om een bundel af te nemen. Intenders noemen beide redenen 
vaker dan switchers. De betere/snellere verbinding en het goed bekend staan van een 
aanbieder wordt ook vaker door intenders dan switchers genoemd. 

59%

50%

11%

7%

10%

2%

3%

1%

1%

4%

9%

66%

63%

16%

17%

6%

6%

2%

6%

5%

Prijs / goedkoper / actie

Kan bundel afnemen

Betere kwaliteit / snelheid verbinding

Staat goed bekend

I.v.m. verhuizing

Klantenservice

Aflopen contract

Uitproberen

Via werkgever geregeld

Overname aanbieder

Anders

Switchers

Intenders

• Meer mogelijkheden.

• Draadloos.

Internet – redenen om niet te switchen van aanbieder

16%

14%

13%

8%

8%

6%

6%

5%

1%

3%

2%

79%Tevreden

Prijs / goedkoper / actie

Mogelijke administratieve / technische problemen

Goede verbinding

Te moeilijk om goed in te verdiepen

Kan bundel afnemen 

Staat goed bekend

Klantenservice

Contractverplichting

Via werkgever geregeld

Anders

Weet niet

Basis: Internetaanbieder non-switchers (n=526)

Circa acht van de tien internet non-switchers is tevreden over zijn huidige 
aanbieder. 
De prijs, mogelijke administratieve en technische problemen en het hebben 
van een goede verbinding worden daarna het meest genoemd. 

• Ander e-mailadres.

• Heb nu een 
gedegen keuze 
gemaakt.

•Techniek is nog niet 
goed genoeg.



Inhoud

1. Samenvatting

2. Inleiding

3. Bundelvoorkeur en motieven 

4. Redenen en motivaties om al dan niet te switchen van internet

5. Redenen en motivaties om al dan niet te switchen van vaste telefonie

6. Redenen en motivaties om al dan niet te switchen van televisie

7. Conclusies 

Bijlagen

Vaste telefonie

Type verbinding



Switch type vaste telefonieverbinding (algemeen)

Er wordt het meeste geswitcht van traditionele telefoonlijn naar kabel en ADSL. Meer dan 
de helft van de switchers switcht naar kabel. 
De kabel is als infrastructuur voor vaste telefonie populairder dan voor internet. 
In de volgende sheet is het switchen van verbinding uitgesplitst per type.

78%

5%

2%

5%

10%

8%

54%

38%

Telefoonlijn

Kabel

ADSL

Geen

Anders

Switch van Switch naar

Basis: vaste telefonieverbinding switchers (n=258)

Switchers
Van telefoonlijn of ‘anders’ naar …

35%40%

60%

35%

31%

Telefoonlijn Anders*
Telefoonlijn ADSL Kabel Anders Geen Weet niet

Switch type vaste telefonieverbinding (uitgesplitst per type)

26%

44%

44%

46%

37%

9%

11% 11%
2%

ADSL* Telefoonlijn
Telefoonlijn ADSL Kabel Anders Geen Weet niet

Intenders
Van ADSL of telefoonlijn naar …..

* Groep is klein, voorzichtig interpreteren
Groepen die te klein zijn om betrouwbare uitspraken over te doen zijn niet als grafiek 
opgenomen maar staan voor de volledigheid wel genoemd in de legenda. 

Basis: vaste telefonieverbinding switchers (n=258) en vaste telefonieverbinding intenders (n=314)

Switchers stappen vaker over naar bellen via de kabel dan naar ADSL. Ongeveer een 
van de tien intenders weet nog niet naar welke verbinding hij wil overstappen. 



Vaste telefonie – redenen om (mogelijk) te switchen van type 
verbinding (uitgesplitst naar switchers en intenders)

Basis: vaste telefonieverbinding switchers (n=258) en vaste 
telefonieverbinding intenders (n=314)

89%

50%

6%

3%

3%

3%

5%

82%

57%

10%

6%

2%

2%

4%

Prijs / goedkoper / actie

Kan bundel afnemen

Uitproberen

Betere kwaliteit
verbinding

I.v.m. verhuizing

Werd aanbevolen

Anders 

Switchers

Intenders

Prijs is veruit de belangrijkste reden om van telefoonverbinding te switchen.
Diensten in een bundel kunnen afnemen is voor ongeveer de helft van de switchers en 
intenders een reden.

• Ik neem mobiel

Vaste telefonie – redenen om te switchen van type verbinding 
(uitgesplitst naar huidige verbinding)

Prijs en mogelijke bundelafname zijn belangrijkste redenen om te switchen. Kabel heeft 
een goedkope prijsperceptie ten opzichte van ADSL. 

76%

53%

5%

4%

5%

5%

2%

2%

1%

99%

49%

7%

1%

2%

1%

1%

5%

Prijs / goedkoper / actie

Kan bundel afnemen

Uitproberen

Betere kwaliteit verbinding

I.v.m. verhuizing

Werd aanbevolen

Via werkgever geregeld

Anders 

Weet niet

ADSL (huidig)

Kabel (huidig)

Basis: vaste telefonieverbinding switchers (n=258)



Vaste telefonie – redenen voor intenders om mogelijk te switchen 
van type verbinding (uitgesplitst naar toekomstige verbinding)

Wederom zijn prijs en de mogelijkheid tot bundelafname belangrijke motieven om 
mogelijk te switchen. 
De verschillen tussen ADSL en kabel zijn bij intenders minder groot dan bij switchers 
(vorige sheet). 

86%

65%

13%

7%

3%

4%

3%

92%

61%

10%

6%

2%

3%

1%

Prijs / goedkoper /
actie

Kan bundel afnemen

Uitproberen

Betere kwaliteit
verbinding

I.v.m. verhuizing

Werd aanbevolen

Anders 

ADSL (toekomstig)

Kabel (toekomstig)

Basis: vaste telefonieverbinding intenders (n=314)

Vaste telefonie – redenen om niet te switchen van type verbinding

16%

14%

7%

10%

5%

2%

2%

1%

1%

7%

2%

73%Tevreden

Mogelijke technische / administratieve problemen

Te moeilijk om goed in te verdiepen

Bel weinig

Techniek is nog niet betrouwbaar

Contractverplichting

Prijs / goedkoper / actie

Werd mij afgeraden

Te oud voor dit soort dingen

Via werkgever geregeld

Anders

Weet niet

Basis: vaste telefonieverbinding non-switchers (n=497)

Ook hier zijn de belangrijkste redenen om niet te switchen: tevreden met wat men 
heeft, mogelijke technische of administratieve problemen en te moeilijke materie om 
zich goed in te kunnen verdiepen.
Ook het feit dat men te weinig belt is een reden om niet te switchen. 
Contractverplichting en onbetrouwbare techniek worden ook een aantal keren 
genoemd. 

• Personenalarm is er op 
aangesloten.

• Ben net veranderd.

• Wacht op goed aanbod.



Vaste telefonie – redenen om niet te switchen van type verbinding
(uitgesplitst naar huidige verbinding)

70%

24%

11%

4%

7%

9%

7%

1%

85%

8%

6%

5%

2%

6%

7%

69%

17%

18%

10%

16%

2%

6%

3%

Tevreden

Mogelijke technische /
administratieve problemen

Te moeilijk om goed in te
verdiepen

Bel weinig

Techniek is nog niet
betrouwbaar

Contractverplichting

Anders

Weet niet

ADSL
Kabel
Telefoonlijn

Basis: vaste telefonieverbinding non-switchers (n=497)

Mensen die via de kabel bellen geven iets vaker aan dat ze niet willen switchen omdat ze 
tevreden zijn. Ze zien ook minder vaak tegen mogelijke administratieve en technische 
problemen op en geven minder aan dat de materie te moeilijk is om zich goed in te 
kunnen verdiepen. 
Mensen die via vaste telefoonlijn bellen geven vaker aan dat ze te weinig bellen, en 
vinden de techniek vaker onbetrouwbaar. 

Vaste telefonie

Aanbieders



Switch vaste telefonieaanbieder (algemeen)

Bijna driekwart van de telefoonaanbieder-switchers gaat weg bij KPN. Dit aantal 
komt overeen met het aantal dat switcht van traditionele telefoonlijn. 
De aanbieder waar het meeste naar geswitcht wordt is Essent, gevolgd door KPN en 
Casema. 

74%
1%

8%

1%
2%

1%
8%

1%

15%
25%

13%
7%

8%
7%

7%
6%

3%
3%

3%
2%

1%
1%

KPN

@Home (Essent)

Casema

Tele2 (Versatel/Zonnet)

Het Net

UPC

Delta/ZeelandNet

Orange/Wanadoo

CAIWAY

Planet Internet

Tiscali

Speedlinq

Multikabel

Solcon

Pretium

Anders

Weet niet

Switch van Switch naar

Basis: vaste telefonieaanbieder switchers (n=271)

Vaste telefonie– redenen om (mogelijk) te switchen van vorige aanbieder
(uitgesplitst naar switchers en intenders)

Basis: vaste telefonieaanbieder switchers (n=271) en vaste 
telefonieaanbieder intenders (n=354)

De belangrijkste reden om weg te gaan bij een aanbieder is de prijs. 
De switchers geven beduidend vaker aan dat ze zijn geswitcht om een bundel af te 
nemen. Intenders geven vaker aan dat ze weg willen bij hun aanbieder vanwege de 
klantenservice. Ook willen ze vaker hun vaste telefonie (aanbieder) helemaal 
opzeggen. 

89%

46%

8%

7%

2%

3%

2%

3%

5%

75%

13%

14%

10%

11%

3%

2%

1%

4%

Prijs / goedkoper / actie

Kan bundel afnemen

Klantenservice

Betere kwaliteit verbinding

Opzeggen vaste telefoon (aanbieder)

I.v.m. verhuizing

Aflopen contract

Werd aanbevolen

Via werkgever geregeld

Anders

Switchers

Intenders

• Opdringerigheid

• Problemen met 
facturatie



Vaste telefonie – redenen om (mogelijk) te switchen naar nieuwe 
aanbieder (uitgesplitst naar switchers en intenders)

Basis: vaste telefonieaanbieder switchers (n=271) en vaste 
telefonieaanbieder intenders (n=354)

76%

70%

7%

6%

5%

1%

3%

1%

5%

69%

76%

12%

12%

3%

6%

5%

1%

3%

Prijs / goedkoper / actie

Kan bundel afnemen

Betere kwaliteit verbinding

Staat goed bekend

I.v.m. verhuizing

Uitproberen

Klantenservice

Via werkgever geregeld

Overname aanbieder

Anders

Switchers

Intenders

De belangrijkste redenen om voor een nieuwe aanbieder te kiezen is de prijs en de 
mogelijkheid om diensten in een bundel af te nemen. Switchers noemen de prijs 
vaker, intenders de mogelijkheid tot bundelafname.
Intenders geven vaker als reden dat de (mogelijk) nieuwe aanbieder goed bekend 
staat en dat de nieuwe verbinding van betere kwaliteit is. Ook wordt het bij een op de 
tien intenders via de werkgever geregeld. 

• Slecht ervaringen.

• Vaste klanten krijgen 
geen aanbiedingen.

• Is vertrouwd (her-
switch).

Vaste Telefonie – redenen om niet te switchen van aanbieder

15%

13%

10%

8%

5%

7%

5%

4%

3%

6%

2%

71%Tevreden

Prijs / goedkoper / actie

Mogelijke administratieve / technische problemen

Goede verbinding

Te moeilijk om goed in te verdiepen

Staat goed bekend

Kan bundel afnemen 

Werd mij afgeraden

Klantenservice

Contractverplichting

Anders

Weet niet

Basis: vaste telefoonaanbieder non-switchers (n=497)

Zeven van de tien non-switchers geeft aan dat zij niet wil veranderen van aanbieder 
omdat ze tevreden zijn met wat ze hebben. 
Naast de mogelijke technische en administratieve problemen en het idee dat de 
materie te moeilijk is, zijn de prijs en het hebben van goede verbinding belangrijke 
redenen om niet te switchen. 

• Geen keuze

• Wil gebruik blijven 
maken van bepaalde 
verbindingen



Inhoud

1. Samenvatting

2. Inleiding

3. Bundelvoorkeur en motieven 

4. Redenen en motivaties om al dan niet te switchen van internet

5. Redenen en motivaties om al dan niet te switchen van vaste telefonie

6. Redenen en motivaties om al dan niet te switchen van televisie

7. Conclusies 

Bijlagen

Televisie 

Type verbinding



Switch type televisieverbinding (algemeen)

Bijna zeven van de tien tv-verbinding-switchers verlaten hun analoge 
kabelaansluiting. Veelal switcht men naar digitale kabel televisie.
In de volgende sheet is het switchen van verbinding uitgesplitst per type.

69%

6%

3%

1%

1%

1%

2%

17%

67%

9%

4%

3%

19%

Kabel analoog

Kabel digitaal

Digitale ether

Satelliet

ADSL

Geen

Anders

Weet niet

Switch van Switch naar

Basis: televisieverbinding switchers (n=172)

Switchers
Van kabel analoog of ‘anders’ naar … 

45%

11%

3%

14%

2%
4%

83%

38%

Kabel analoog Anders*

Kabel analoog Digitale ether Satelliet ADSL
Kabel digitaal Anders Geen Weet niet

Switch type televisieverbinding (uitgesplitst per type)

Intenders
Van kabel analoog naar …..

18%

7%

18%

66%

9%
2%

Kabel analoog

Kabel analoog Digitale ether Satelliet ADSL
Kabel digitaal Anders Geen Weet niet

* Groep is klein, voorzichtig interpreteren

Groepen die te klein zijn om betrouwbare uitspraken over te doen zijn niet als grafiek opgenomen maar staan voor de 
volledigheid wel genoemd in de legenda. 

Basis: televisieverbinding switchers (n=172) en televisieverbinding intenders (n=245)

Switchers stappen het meest over van analoge kabel naar digitale kabel. Tweederde van de 
intenders wil ook deze overstap maken. De groep die mogelijk over wil stappen naar digitale 
ether is net zo groot als de groep die wil over stappen naar ADSL. 



Televisie – redenen om (mogelijk) te switchen van verbinding 
(uitgesplitst naar switchers en intenders)

De voornaamste redenen om (mogelijk) te switchen van tv-verbinding zijn de betere 
beeld- en geluidskwaliteit, het zenderaanbod en de interactieve en technische 
mogelijkheden. Deze mogelijkheden spelen bij intenders een grotere rol dan bij de 
switchers. Ook speelt voor intenders de prijs of een (probeer)aanbieding en de 
mogelijkheid tot bundelafname een grotere rol dan bij de switchers. 

61%

63%

20%

22%

19%

12%

3%

3%

2%

3%

12%

69%

57%

43%

31%

22%

21%

2%

1%

2%

5%

Betere kwaliteit beeld, geluid, verbinding

Zenderaanbod / themazenders

Interactieve / technische mogelijkheden

Prijs / goedkoper / actie

Uitproberen

Kan bundel afnemen

I.v.m. verhuizing

Overname aanbieder

Opzeggen analoge tv-aanbieder

Werd mij aanbevolen

Anders

Switchers

Intenders

Basis: televisieverbinding switchers (n=172) en televisieverbinding 
intenders (n=245)

• Nieuwe tv gekocht, dus ook 
nieuwe verbinding 
uitproberen.

• Beëindiging analoge 
etheruitzending.

• Filmnet er gratis bij.

• Kan ook op de boot.

Televisie – redenen om te switchen van type verbinding 
(uitgesplitst naar huidige verbinding)

De betere beeld en geluidskwaliteit, het zenderaanbod, de interactieve en 
technische mogelijkheden en het uitproberen zijn vooral belangrijke 
redenen om te switchen naar digitale tv via de kabel. 

68%

35%

6%

24%

10%

3%

17%

61%

73%

21%

23%

24%

15%

8%

Betere kwaliteit beeld,
geluid, verbinding

Zenderaanbod /
themazenders

Interactieve / technische
mogelijkheden

Prijs / goedkoper / actie

Uitproberen

Kan bundel afnemen

Anders

Kabel analoog (huidig)*

Kabel digitaal (huidig)

Basis: televisieverbinding switchers (n=172)
* Groep is klein voorzichtig interpreteren



Televisie – redenen voor intenders om mogelijk te switchen van 
type verbinding (uitgesplitst naar toekomstige verbinding)

Digitale kabel heeft de hoogste kwaliteitsperceptie. 
Mensen die mogelijk naar ADSL willen switchen vinden prijs en mogelijke bundel 
belangrijker. 
Opvallend is dat de interactieve en technische mogelijkheden het meest genoemd 
worden bij digitale ether, welke helemaal geen interactieve verbinding is. 

81%

71%

48%

21%

23%

19%

3%

5%

80%

60%

69%

40%

29%

36%

7%

2%

60%

31%

53%

54%

28%

48%

4%

Betere kwaliteit beeld,
geluid, verbinding

Zenderaanbod /
themazenders

Interactieve / technische
mogelijkheden

Prijs / goedkoper / actie

Uitproberen

Kan bundel afnemen

Werd mij aanbevolen

Anders

Kabel digitaal (toekomstig)

Digitale ether (toekomstig)

ADSL (toekomstig)

Basis: televisieverbinding intenders (n=245)

Televisie – redenen om niet te switchen van type verbinding

Bijna driekwart van de non-switchers verandert niet omdat ze tevreden zijn met wat 
ze hebben. Bijna een kwart ziet op tegen mogelijke technische en administratieve 
problemen. 
Dat het om moeilijke materie gaat die lastig te vergelijken is, dat de techniek 
onbetrouwbaar gevonden wordt en het gebrek aan geschikte apparatuur in huis zijn 
andere redenen om niet te switchen.

15%

12%

8%

8%

4%

3%

3%

3%

1%

1%

8%

2%

73%Tevreden

Mogelijke administratieve / technische
problemen

Te moeilijk om goed in te verdiepen

Techniek nog niet betrouwbaar

Geen geschikte apparatuur in huis

Prijs / goedkoper / actie

Contractverplichting

Kijk weinig tv

Zenderaanbod niet interessant

Te oud voor dit soort dingen

Werd mij afgeraden

Anders

Weet niet

Basis: televisieverbinding non-switchers (n=583)

• Geen andere 
mogelijkheden.

• Wat ik nu heb is het 
goedkoopste.

• Ik wil niet meer zenders.

• Het kan niet met 
meerdere toestellen.



Televisie – redenen om niet te switchen van type verbinding 
(uitgesplitst naar huidige verbinding)

72%

16%

12%

8%

4%

4%

3%

3%

1%

9%

1%

7%

2%

78%

9%

12%

3%

4%

4%

1%

3%

1%

1%

10%

Tevreden

Mogelijke administratieve / technische problemen

Te moeilijk om goed in te verdiepen

Techniek nog niet betrouwbaar

Prijs / goedkoper / actie

Contractverplichting

Kijk weinig tv

Zenderaanbod niet interessant

Te oud voor dit soort dingen

Geen geschikte apparatuur in huis

Werd mij afgeraden

Anders

Weet niet

Kabel analoog

Kabel digitaal

Basis: televisieverbinding non-switchers (n=583)

Er is weinig verschil op te merken in redenen waarom mensen niet willen switchen van 
analoge kabel of van digitale kabel naar een andere infrastructuur. 
Analoge kabel tv-kijkers zien vaker op tegen mogelijke administratieve en technische 
problemen, achten de techniek minder betrouwbaar en hebben vaker niet de geschikte 
apparatuur in huis

Televisie

Aanbieders



Switch televisieaanbieder (algemeen)

De aanbieders waarbij de meeste mensen weggaan zijn UPC, KPN en 
Casema. Er wordt ook veel geswitcht naar deze organisaties, eveneens 
naar Canal Digitaal. Het meest wordt er geswitcht naar Essent. 

7%

16%

13%

11%

1%

3%

1%

1%

10%

26%

6%

21%

19%

19%

13%

13%

7%

4%

3%

1%

4%

@Home (Essent)

UPC

KPN

Casema

CanalDigitaal

CAIWAY

Tele2 (Versatel/Zonnet)

Kadaka

Delta Kabelcom

Digitenne

Geen

Anders 

Weet niet

Switch van Switch naar

Basis: televisieaanbieder switchers (n=70)

Televisie – redenen om (mogelijk) te switchen van vorige 
aanbieder (uitgesplitst naar switchers en intenders)

De belangrijkste redenen waarom men bij de huidige aanbieder weg wil, of weg is 
gegaan is de prijs. Betere kwaliteit van beeld, geluid en verbinding is de 
belangrijkste reden voor de switchers, iets minder voor de intenders. 
Voor bijna een kwart van de switchers en intenders is de klantenservice een reden 
waarom men weg is gegaan/waarom men weg wil. Ook de mogelijkheid om 
gebundeld diensten af te nemen speelt een belangrijke rol in switchgedrag. 

Basis: televisieaanbieder switchers (n=70) en televisieaanbieder intenders 
(n=191)

58%

59%

24%

27%

12%

5%

5%

5%

2%

7%

55%

33%

24%

24%

9%

8%

7%

2%

2%

1%

7%

Prijs / goedkoper / actie

Betere kwaliteit beeld, geluid, verbinding

Klantenservice

Kan bundel afnemen

Zenderaanbod / themazenders

Uitproberen

I.v.m. verhuizing

Werd mij aanbevolen

Interactieve / technische mogelijkheden

Overname aanbieder

Anders

Switchers

Intenders

• Opdringerigheid.

• Zeer slechte 
ervaringen.



Televisie – redenen om (mogelijk) te switchen naar nieuwe 
aanbieder (uitgesplitst naar switchers en intenders)

De prijs is ook de belangrijkste reden om naar een nieuwe aanbieder te switchen. 
Voor intenders meer als voor switchers. 
De mogelijkheid om een bundel af te nemen wordt na prijs het vaakst genoemd.
Intenders geven vaker dan switchers als switchreden dat een aanbieder goed 
bekend staat en de betere kwaliteit van beeld, geluid en verbinding. 

Basis: televisieaanbieder switchers (n=70) en televisieaanbieder intenders 
(n=191)

50%

26%

14%

11%

14%

6%

9%

1%

1%

19%

64%

29%

25%

21%

7%

10%

2%

2%

11%

Prijs / goedkoper / actie

Kan bundel afnemen

Staat goed bekend

Betere kwaliteit beeld, geluid, verbinding

I.v.m. verhuizing

Uitproberen

Overname aanbieder

Klantenservice

Opzeggen analoge tv-aanbieder

Anders

Switchers

Intenders

• Grote afkeer en 
ontevredenheid van 
huidige aanbieder. 

Televisie – redenen om niet te switchen van aanbieder

De belangrijkste redenen om niet te switchen van tv-aanbieder is dat men tevreden 
is over de aanbieder die men heeft. 
Andere redenen om niet te switchen zijn mogelijke administratieve en technische 
problemen, te moeilijke materie om zich goed in te kunnen verdiepen en de prijs. 

Basis: televisieaanbieder non-switchers (n=565)

13%

12%

10%

6%

3%

5%

11%

4%

68%Tevreden

Mogelijke administratieve / technische
problemen

Te moeilijk om goed in te verdiepen

Prijs / goedkoper / actie

Kan bundel afnemen 

Contractverplichting

Staat goed bekend

Anders

Weet niet

• Er is maar één aanbieder!

• Niet veel keuze/weinig 
alternatieven.

• Wacht nog tot aanbieder alles 
aanbiedt.

• Heb meerdere toestellen in 
huis.



Inhoud

1. Samenvatting

2. Inleiding

3. Bundelvoorkeur en motieven 

4. Redenen en motivaties om al dan niet te switchen van internet

5. Redenen en motivaties om al dan niet te switchen van vaste telefonie

6. Redenen en motivaties om al dan niet te switchen van televisie

7. Conclusies 

Bijlagen

Conclusies 

(Mogelijke) switch verbinding
De redenen om (mogelijk) te switchen van verbinding zijn voor zowel vaste 
telefonie als internet vrijwel hetzelfde. Belangrijkste reden is de prijs maar ook de 
mogelijkheid tot bundelafname en het eens willen proberen worden genoemd. 
Voor het (mogelijk) switchen van internetverbinding speelt ook de betere kwaliteit 
of snellere verbinding een belangrijke rol. 
Bij het (mogelijk) switchen van tv-verbinding worden eerst betere kwaliteit van 
beeld, geluid en verbinding, het zenderaanbod en de interactieve en technische 
mogelijkheden genoemd. Daarna volgen prijs en mogelijkheid tot bundelafname. 
De keuze voor kabel als verbinding hangt vooral samen met prijsperceptie, zowel 
voor vaste telefonie als voor internet. De keuze voor ADSL hangt vooral samen 
met de betere en snellere verbinding. 
Voor telefoon switchers is kabel populairder dan voor internet switchers, die meer 
overstappen naar ADSL.
De mogelijkheid om het vaste telefonieabonnement op te zeggen is een redelijk 
belangrijk motief om mogelijk te switchen van internet of telefoonverbinding.



(Mogelijke) switch aanbieder
Bij de redenen om mogelijk te switchen van aanbieder is weinig tot geen verschil 
op te merken tussen tv, vaste telefonie en internet.
Ook hier is de belangrijkste reden de prijs en wederom is de mogelijkheid tot 
bundelafname erg belangrijk. 
Voor televisie-switchers is de mogelijkheid tot bundel afname iets minder 
belangrijk.
Maar ook de betere kwaliteit van beeld, geluid, verbinding, de klantenservice en 
of de organisatie goed bekend staat is van belang bij het switchen van aanbieder. 
Prijs speelt logischerwijs bij een mogelijke switch van aanbieder een grotere rol 
dan bij switch van verbinding. 
Klantenservice wordt door intenders genoemd als reden om weg te gaan bij de 
huidige aanbieder.
Bij televisie switcht men logischerwijs eerder van verbinding dan van aanbieder.

Non-switchers van aanbieder of verbinding
Redenen om niet te switchen zijn voor televisie, telefoon, internet gelijk. Veruit 
de belangrijkste reden is dat men tevreden is met wat men heeft.
Daarnaast ziet men op tegen mogelijke technische en administratieve 
problemen en vindt men de materie te moeilijk om goed te kunnen begrijpen 
en vergelijkingen te kunnen maken. 
Bij het niet veranderen van verbinding speelt ook nog de contractverplichting 
een rol en het feit dat niet iedereen de techniek even betrouwbaar vindt.
Voor het niet willen veranderen van aanbieder is het naast bovengenoemde 
redenen ook belangrijk dat de huidige organisatie goed bekend staat en een 
goede klantenservice/helpdesk heeft en dat men een bundel afneemt. 



Bundel
De triple play bundel heeft de voorkeur van iets meer dan de helft van de 
ondervraagden. De bundel internet + vaste telefonie heeft daarna de meeste 
voorkeur. Ook internet + televisie wordt door een kleine groep mensen 
genoemd, deze groep is zelfs kleiner dan de groep die een voorkeur uitspreekt 
voor ongebundelde diensten. 
De redenen waarom men meerdere diensten bij één aanbieder afneemt is omdat 
het goedkoop, gemakkelijk en overzichtelijk is.
De belangrijkste reden waarom men diensten bij afzonderlijke aanbieders 
afneemt is omdat men tevreden is met wat men op dit moment heeft. 
Daarnaast ziet men op tegen mogelijke technische en administratieve problemen 
en weet men er te weinig vanaf. 
Hoewel mensen die geswitcht zijn naar een bundel de prijs als belangrijkste 
reden noemen, geven mensen die geen bundel hebben -en dit ook niet willen-
redelijk vaak aan dat er te weinig financieel voordeel behaald kan worden. 
Voor bijna een op de tien is het een bewuste keuze om ongebundelde diensten af 
te nemen. 
De mogelijkheid tot bundelafname wordt door switchers en intenders van 
telefonieaanbieder vaker genoemd dan bij internet en tv.

Inhoud

1. Samenvatting

2. Inleiding

3. Bundelvoorkeur en motieven 

4. Redenen en motivaties om al dan niet te switchen van internet

5. Redenen en motivaties om al dan niet te switchen van vaste telefonie

6. Redenen en motivaties om al dan niet te switchen van televisie

7. Conclusies 

Bijlagen



Onderzoeksdoelgroep

Er zijn 1762 mensen ondervraagd, 602 switchers, 559 intenders en 601 
non-switchers.

Switchers
n=602

telefonisch: n=200
online: n=402

Intenders
n=559

telefonisch: n=128
online: n=431

Non-switchers
n=601

telefonisch: n=200
online: n=401

Onderzoeksdoelgroep
n = 1762

Gehanteerde vragenlijst

Vragenlijstonderwerpen:

Huidige aanbieder internet, vaste telefonie en tv

Huidige verbinding internet, vaste telefonie en tv

Afgelopen 6 maanden geswitcht van 
aanbieder of verbinding?

Van plan om in komende 6 maanden te 
switchen van aanbieder of verbinding.

Indien niet geswitcht: waarom niet

Reden wel of geen bundelafname

Vorige aanbieder of verbinding

Waarom geswitcht van vorige 
aanbieder of verbinding

Waarom geswitcht naar huidige 
aanbieder of verbinding

Mogelijk toekomstige aanbieder 
of verbinding

Waarom mogelijk switchen van 
huidige aanbieder of verbinding

Waarom mogelijk switchen naar 
toekomstige aanbieder of verbinding



Huidige Internetverbinding 

Meer dan de helft van de ondervraagden internet via ADSL. Bijna vier van 
de tien doet dit via kabel, intenders internetten iets minder vaak via de 
kabel. Het aantal mensen dat geen internetverbinding heeft is net zo groot 
als het aantal dat een inbelverbinding heeft. 

Basis: switchers (602), intenders (559), non-switchers (601)

55%

39%

2%

1%

2%

57%

32%

6%

3%

1%

50%

41%

2%

5%

1%

ADSL
(breedband)

Kabel

Telefoonlijn
(inbellen)

Geen

Anders 

Switchers

Intenders

Non-switchers

Huidige Internetaanbieder 

Essent is de meest gebruikte aanbieder, gevolgd door UPC en KPN. Daarna volgt 
een grote groep middenmoters en kleintjes, die onderling in aandeel niet veel 
verschillen. (zie ook volgende sheet)

18%

14%

7%

7%

9%

6%

6%

4%

15%

7%

9%

10%

8%

10%

5%

11%

13%

8%

14%

9%

7%

6%

6%

5%

@Home (Essent)

KPN

UPC/Chello

Planet Internet

Het Net

Orange/Wanadoo

Tele2 (Versatel/Zonnet)

XS4ALL

Switcher
Intender
Non-switcher

Basis: switchers (602), intenders (559), non-switchers (601)



Huidige Internetaanbieder - vervolg  

Hieronder staan vooral de kleine Internetaanbieders, onderling is er niet 
veel verschil in aandeel. zie ook vorige sheet)

4%
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3%

2%

1%
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1%

3%

6%
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1%

5%

6%

Tiscali

Casema

Delta/ZeelandNet

CAIWAY

Multikabel

Speedlinq

Geen

Anders

Switcher
Intender
Non-switcher

Basis: switchers (602), intenders (559), non-switchers (601)

Huidige vaste telefonieverbinding 

Bijna de helft van de non-switchers en tweederde van de intenders belt 
nog via de traditionele vaste telefoonlijn. Bij switchers is dit aantal 
logischerwijs veel lager. Switchers bellen vaker via kabel en ADSL. 

30%

33%

28%

3%

2%

66%

10%

15%

6%

1%

49%

24%

16%

8%

1%

Telefoonlijn

Kabel

ADSL

Geen

Anders

Switcher
Intender
Non-switcher

Basis: switchers (602), intenders (559), non-switchers (601)



Huidige vaste telefonieaanbieder 

Ongeveer de helft van de non-switchers en zeven van de tien intenders bellen via 
KPN. Het aantal switchers dat nog via KPN belt ligt lager. Switchers bellen vaker via 
@home. Het aantal respondenten dat geen vaste telefoonaanbieder heeft is net zo 
groot als het aantal dat via UPC of via Tele2 belt. (zie volgende sheet)
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Non-switcher

Basis: switchers (602), intenders (559), non-switchers (601)

Huidige vaste telefonieaanbieder - vervolg

Het aantal respondenten dat geen vaste telefoonaanbieder heeft is net zo 
groot als het aantal dat via UPC of via Tele2 belt. (zie vorige sheet)
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Basis: switchers (602), intenders (559), non-switchers (601)



Huidige televisieverbinding 

Bijna driekwart van de respondenten kijkt televisie via een analoge 
kabelverbinding. Switchers kijken minder vaak televisie via de analoge 
kabel, maar meer via digitale kabel.
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Basis: switchers (602), intenders (559), non-switchers (601)

Huidige televisieaanbieder 

De meeste respondenten nemen televisiediensten af bij UPC, Essent en 
Casema. 
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Basis: switchers (602), intenders (559), non-switchers (601)
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