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Het actieve geruik van Faceook loopt terug, Nederlander kijken

gemiddeld 40 minuten per dag naar YouTue en aoomer zorgen

voor groei. Dat lijkt uit het onderzoek ‘What’ Happening Online’ dat al

10 jaar wordt uitgevoerd door Ruigrok NetPanel. Dat levert een

doornede van het internet- en ociale mediageruik van de

Nederlande amenleving op. Ik zet de meet opvallende zaken al het

gaat om ocial media, online video en e-commerce voor je op een rij in

9 grafieken en een heleoel tatitiekje. 

ert even dit: het onderzoek ondercheidt vier geruikergroepen, te weten digitiener,

millennial, generatie X en aoomer. Digitiener zijn 14 tot 20 jaar, millennial zijn 21

tot 35 jaar, generatie X i 36 tot 55 jaar en aoomer zijn 56 jaar of ouder.

Device

Ook in 2017 lijft het geruik van moiele device en moiele dienten maar tijgen, net al

het geruik van online muziek en online tv. Smart tv' heen dit jaar opnieuw een tevige

groei door gemaakt. De generatieverchillen in het geruik van device worden kleiner. 

Anno 2017 heeft ook een ruime meerderheid van de aoomer de martphone

geadopteerd. Generatie X geruikt de talet het meet van alle generatie. Daarnaat valt op

dat onder deze generatie en onder aoomer het geruik van de talet redelijk dicht in de

uurt komt van dat van de martphone. In de jongere generatie i juit het tegenovergetelde

waar.

Social media
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Het geruik van Faceook daalt voor het eert. Ondank de daling in geruik, heen nog

teed veel Nederlander een account ij Faceook. Millennial en generatie X zijn vooral

verantwoordelijk voor die daling: het actieve geruik van Faceook i ij millennial gedaald

van 85 procent naar 77 procent. In tegentelling tot Faceook, zit het geruik van Intagram

(ook eigendom van Faceook) flink in de lift. en op de vier Nederlander noemt zichzelf

inmiddel een actieve geruiker van dit netwerk. Opvallend i dat de tijging in het geruik van

Intagram uitluitend in de oudere generatie zichtaar i, vooral in generatie X i het geruik

flink toegenomen. 

Het rapport heeft ook een mooie grafiek die laat zien hoe het geruik van ocial media door

de jaren heen i geëvolueerd. 

Scoren ij de jongere generatie op Intagram doe je trouwen met kleding, food, eaut en

lifetle. Digitiener kijken daarnaat graag naar game en port. 
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Online video populair

Inmiddel kijkt een ruime meerderheid van de Nederlander naar tv, video’ of film via

internet. ijna alle digitiener en millennial kijken online video en ook de oudere generatie

weten het online kanaal voor tv teed meer te vinden. In 2017 kijken Nederlander vaker

online tv via de laptop of dektop, via televiie en via de martphone dan in 2016. 

Vier op de vijf Nederlander kijken ook online naar tv-programma’. Veruit de meet

voorkomende manier i het terugkijken van programma’. Daarnaat kijkt een aanzienlijk deel

on demand of online live tream van tv-programma’. Met name digitiener en millennial

kijken via een livetream online naar tv-programma’ (32 procent en 24 procent).

Het kijken van video’ via YouTue i voor veel Nederlander een lekker tijdverdrijf. YouTue-

geruiker kijken gemiddeld 40 minuten per dag naar video’ op het platform. Tuen

generatie verchilt de kijktijd ehoorlijk. Digitiener nemen gemiddeld 54 minuten per dag de

tijd voor het kijken van video’ op YouTue. Millennial volgen met 47 minuten per dag en

generatie X kijkt gemiddeld 36 minuten per dag naar YouTue. 

-commerce

Met de lijvende toename van het aantal martphone en teed meer weite die echt

moile-proof zijn, i het geen verraing dat ook m-commerce groeit. Inmiddel kopen drie

op de tien Nederlander wel een wat via hun martphone. In alle generatie zien we een

toename; zo i het aantal aoomer dat wel een moiele etellingen doet verdueld

ten opzichte van vorig jaar.
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Door Thuiezorgd.nl en de ezorgervice van upermarkten i er ind 2010 een duidelijke

groei zichtaar in de online food-ector. Vooral millennial maken hier gretig geruik van, 45

procent heeft wel een online eten eteld en 17 procent wel een online oodchappen.

Generatie X etelt minder vaak online eten (33 procent), maar doet net zo vaak al de

millennial online oodchappen (16 procent).

De ehoefte om producten in een fieke winkel te kopen, i afgenomen. Waar de

Nederlander vorig jaar nog gemiddeld vier productgroepen aoluut in een fieke winkel

wilde kopen, i dat dit jaar gedaald naar drie. Toch lijven er kanen voor de fieke retail: 94

procent van de Nederlander wil voor oodchappen, meuel en kleding nog graag naar een

fieke winkel. 

Klantenervice

Ondank ‘modernere’ contactkanalen, heeft tweederde van de Nederlander in het afgelopen

jaar via e-mail of telefoon contact opgenomen met een klantenervice. en op de vijf klanten

heeft op dit moment voorkeur voor contact via een online chat en een op de acht zou graag

een vraag tellen via WhatApp.

Peroonlijke gegeven op internet

Ondank dat de hack, ranomware en datalekken je om de oren vliegen, i er in de eleving

van de Nederlander qua ezorgdheid in de afgelopen 10 jaar weinig veranderd. Nog teed

maakt ongeveer de helft zich zorgen over de veiligheid van hun peroonlijke gegeven op

internet. Van alle generatie maken digitiener zich het minte zorgen. Wel i de groep

digitiener die zich zorgen maakt gegroeid. Die groei i ook te zien onder millennial.

aoomer zijn het meet ezorgd.

54 procent maakt zich zorgen over de 'poren' die zij op het internet achterlaten. Dan heen

we het over adregegeven en ankzaken, wachtwoorden en online gedrag zoal
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zoekgechiedeni en ezochte weite. Daarnaat maken Nederlander zich zorgen over de

zichtaarheid van foto’, like en comment op ocial media en (gedeelde) locatie. 

ijna driekwart van de Nederlander heeft de privacintellingen van Faceook wel een

aangepat. Opvallend i dat de aoomer - ondank dat zij het meet ezorgd zijn over de

veiligheid van hun peroonlijke gegeven op internet - zich minder ezig houden met hun

privac op Faceook. Ze op de tien aoomer heen de intellingen wel een

aangepat.

Al het om WhatApp gaat, ook eigendom van Faceook, heeft tweederde van de

Nederlander de privac-intellingen nog nooit gewijzigd. n die lauwe vinkje: lecht 12

procent heeft de leeewijzen actief uitgechakeld omdat zij niet willen dat de ander ziet dat

het ericht i gelezen. 

Over het onderzoek

‘What’ Happening Online’ wordt al 10 jaar achtereen uitgevoerd door Ruigrok NetPanel.

In dit kwantitatieve onderzoek wordt de gehele reedte van de Nederlande amenleving

ondervraagd over internet- en ociale mediageruik, en ervaringen met dit medium. De

doelgroep van het onderzoek etaat uit Nederlander van 14 jaar en ouder. In totaal

heen 1.050 Nederlander de online vragenlijt volledig ingevuld. De teekproef vanaf 18

jaar i repreentatief voor Nederland naar gelacht, leeftijd en opleidingniveau. De

teekproef van 14-17 jaar i repreentatief naar gelacht en leeftijd. Het onderzoek i

online uitgevoerd onder een teekproef uit de NetPanel Advieraad, het online

onderzoekpanel van Ruigrok NetPanel.

Het hele rapport kan je hier inzien. 
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Let op: je reactie lijft voor altijd taan. We verwijderen deze du later niet al je op zoek ent

naar een nieuwe werkgever (of choonmoeder). Reactie die eledigend zijn of

zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je

akkoord met onze voorwaarden.
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