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TVblik, het ontstaan van  

Al enige jaren speelde bij de initiatiefnemers het idee voor een portaal waarop het totale internettelevisie 

aanbod terug te vinden zou zijn. En waarbij het aanbod naar persoonlijke voorkeuren zou worden 

aangeboden aan de gebruikers. Vele uren werd er gebrainstormd over dit idee, zodoende kreeg het concept 
al meer vorm. Op 18 mei 2007 was het zover, TVblik werd officieel opgericht door Reijer Molenaar, Willem 

van der Molen en Piet-Wim Klaver. Meteen werd er gestart met de ontwikkeling van tvblik.nl 

 

Ruim een half jaar later, eind 2007, werd de eerste beta versie van TVblik gelanceerd. Er waren natuurlijk 

nog wel wat kinderziektes maar de bezoekers waren razend enthousiast. De kinderziektes werden 

verholpen en de site werd, mede door aanbevelingen van de gebruikers, verbeterd en de functionaliteiten 
werden uitgebreid. 

 

In mei 2008 werd het label Beta van de site gehaald en was TVblik klaar voor een groter publiek. Achter de 

schermen werd nog hard gewerkt aan een aantal extra functionaliteiten zoals onder andere de TVblik 

dossiers, betere overzichten en het filmaanbod op TVblik. 

 

Vanaf januari 2009 zal TVblik zich actief inzetten om een grotere markt te bereiken  

 
TVblik, het portaal voor internettelevisie.  

TVblik biedt een totaal, gestructureerd en persoonlijk televisie overzicht. TVblik onderscheidt zich door zijn 

gebruiksvriendelijkheid. Het totaal aanbod van TVblik bestaat uit een overzicht van de online uitzendingen 

van zowel alle commerciële als publieke omroepen. Daarnaast zijn in de overzichten ook de uitzendingen 

terug te vinden van professionele internetomroepen. TVblik heeft er bewust voor gekozen geen amateur-
materiaal in zijn overzichten op te nemen. Het persoonlijke overzicht “mijn beste" wordt samengesteld op 

basis van de interesses, voorkeuren en stemgedrag van de vaste gebruikers. Alle uitzendingen zijn 

gestructureerd in een overzichtelijke rubriekenstructuur zodat bezoekers gemakkelijk alle uitzendingen in 

een bepaalde rubriek terug kunnen vinden. Daarnaast zijn de uitzendingen gekoppeld aan alle relevante 

dossiers waardoor op de site eenvoudig het totale televisieaanbod over een bepaald onderwerp of persoon 

is terug te vinden. 
 

Meer informatie over alle functionaliteiten van TVblik kun je vinden op: www.tvblik.nl/info/faq 

 

TVblik, tot nu toe 

De afgelopen maanden kenmerken zich door een steeds grotere groei. Op dit moment bezoeken enkele 

duidenden bezoekers per dag tvblik.nl en stijgen de bezoekersaantallen per week tussen de 15 en 25%.  
 

TVblik, de nabije toekomst 

Continu wordt TVblik verder doorontwikkeld, op korte termijn zullen er dan ook een aantal mooie nieuwe 

functionaliteiten worden gelanceerd. Zo wordt er gewerkt aan een nieuw overzicht waarmee nog beter, 

sneller en genuanceerder overzichten van televisie-uitzendingen kunnen worden gegenereerd. Daarnaast 

zal het navigeren vanuit een uitzending naar andere uitzendingen van het programma of aanverwante 
programma’s makkelijker worden gemaakt. Ook zullen de persoonsdossiers aanzienlijk worden uitgebreid 

onder andere met een overzicht van de boeken, dvd, en cd’s van de desbetreffende bekende Nederlander. 

 

 

 

 


