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WHAT’S HAPPENING ONLINE?

IEDEREEN ONLINE IN 2015

Meer, meer, meer! In 2015 is het gebruik van mobiele devices wederom
gestegen, net als het aantal gebruikers van social media en mobiele
chatprogramma’s. En waar het gebruik van deze zaken onder jongeren
al hoog lag, zijn ouderen nu aan een ware inhaalrace bezig!
Op het gebied van social media blijft het Facebook imperium
onverminderd groot, zien we een daling in het aantal twitteraars en zijn
Instagram en Pinterest aan een stevige opmars bezig.
En hoewel we massaal aan de mobiele devices zijn, kopen en betalen we
nog vooral via laptop of desktop. Dit lijkt te komen omdat kopen en
betalen op mobiele devices nog niet altijd even goed werkt en omdat
men dit als minder veilig ervaart.
Van cookies heeft de meerderheid niet zoveel kaas gegeten. Deze
worden geaccepteerd zonder dat men precies op de hoogte is van wat
dit zijn. Ouderen zijn voorzichtiger en lezen vaker de voorwaarden,
terwijl jongeren vaak onbezorgd doorgaan met surfen.
Lees nog meer resultaten van ons jaarlijkse ‘What’s happening online?’onderzoek in dit rapport!
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DEVICES

DEVICES

ZIJN ER EIGENLIJK NOG NEDERLANDERS ZONDER MOBIEL DEVICE?

Uit ons onderzoek blijkt dat die schaars worden! De belangrijkste inzichten op een rijtje:
• Twee derde gebruikt internet op een smartphone en ruim de helft op een tablet. In totaal
gebruiken ruim vier op de vijf Nederlanders minstens één van deze mobiele devices om mee te
internetten. En omdat dit naar verwachting de komende jaren verder zal stijgen, moet mobiel
absoluut het uitgangspunt zijn bij het ontwikkeling van online content.
• Hoewel het gebruik van smartphones onder ouderen nog altijd lager is dan onder jongere
Nederlanders, zien we dat de groei in gebruik sterker is. Ook ouderen verwachten dus dat op
hen gerichte content mobiel te benaderen is.
• Ook het aantal Nederlanders dat internet via de televisie gebruikt blijft toenemen. Het
merendeel van de gebruikers lijkt internet op tv vooral te gebruiken voor streamingsdiensten
als Netflix. In dit kanaal lijken nog wel wat ‘gaten in de markt’ ongevuld voor andere diensten
die via de televisie kunnen worden aangeboden.

• Smartwatches worden nu nog vrij sporadisch gebruikt, maar gezien de aandacht en de
ontwikkelingen op dit gebied zou het zomaar kunnen dat het beeld er de komende jaren heel
anders uit gaan zien.
• Online muziek en online video’s worden vooral geluisterd en bekeken door jongeren. Muziek
luisteren doen zij vooral met hun smartphone, video’s kijken gebeurt vooral via de tablet.
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DEVICES

NEDERLANDER MET STEEDS MEER VERSCHILLENDE DEVICES ONLINE

96%

55%

Gemiddeld aantal devices per
persoon stijgt verder

8%
1,8
2012

65%

20%
1%

Op welke van deze apparaten maak jij gebruik van internet? (n=1.359)
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DEVICES

GEBRUIK INTERNET OP MOBIELE DEVICES BLIJFT STIJGEN

2012

2013

2014

97%

97%

94%

96%

44%

50%

59%

65%

23%

37%

50%

55%

8%

12%

16%

20%

2015

Op welke van deze apparaten maak jij gebruik van internet? (n=1.359)
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Significant verschil

DEVICES

SMARTPHONE GEBRUIK OUDEREN STIJGT SNELLER DAN VAN JONGERE NEDERLANDERS
Toename gebruik
internet op smartphone

Gebruikt smartphone met internet (n=1.359)

54%

53%
35%

<65
jaar

14%
2012 -> 2013

16%

9%

2013 -> 2014
< 65 jaar

2014 -> 2015

65+

65+
2012
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2013

2014

2015

Significant verschil

DEVICES

JONGEREN LUISTEREN VAKER ONLINE MUZIEK EN KIJKEN VAKER ONLINE VIDEO’S

18-24: 79%
25+: 51%

18-24: 89%
25+: 59%

Muziek en video’s bekijken via internet
(n=1.359)

8

Ruigrok | NetPanel - 2015

18-24 jaar

25+

18-24 jaar

25+

76%

45%

66%

34%

68%

24%

20%

6%

27%

16%

32%

19%

15%

6%

24%

15%

11%

41%

21%

49%

Significant verschil

SOCIAL

SOCIAL

ZIJN ER EIGENLIJK NOG NEDERLANDERS DIE NIET OP FACEBOOK ZITTEN?

Die zijn er, fors in de minderheid! De belangrijkste inzichten op een rijtje:
• Driekwart van de Nederlanders is een actieve gebruiker van Facebook en daarmee steekt dit
netwerk nog altijd met kop en schouders uit boven de rest.
• Ouderen blijven ook in het gebruik van social media helemaal niet ver achter. Acht op de tien
ouderen (65+) gebruiken social media actief. Dit zijn iets vaker vrouwen dan mannen.
• WhatsApp heeft wereldwijd inmiddels meer dan 900 miljoen gebruikers en is ook in Nederland
zeer populair. Zeven op de tien Nederlanders sturen en ontvangen wel eens appjes en een
ruime meerderheid gebruikt deze dienst meerdere keren per dag.
• Groei van het aantal gebruikers zit vooral bij Pinterest en Instagram.
• Opvallend is dat Google+ vaker wordt gebruikt door oudere (65+) dan door jongere
Nederlanders.
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SOCIAL

AANTAL FACEBOOKERS ONVERMINDERD GROOT, INSTAGRAM EN PINTEREST IN OPMARS

Van welke online netwerken maak jij actief gebruik? (n=1.359)

76%

29%
23%
22%
13%
2014 2015

2008

2009
Pinterest
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2010
Instagram

2011
Google+

2012
LinkedIn

2013
Twitter

2014

7%

13%

9%

13%

2015

Facebook

Significant verschil

SOCIAL

JONGEREN MASSAAL OP SOCIAL MEDIA, INSTAGRAM NA FACEBOOK HET MEEST GEBRUIKT

Van welke online netwerken maak jij actief gebruik?

100%

94%

50%
35%
32%
29%
24%
18%
0%
2013

2014

2015

16% van de jongeren zegt weg te zijn gegaan bij Twitter (25+:6%)
(bij Facebook is dit 2% en bij 25+ 4%)
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18-24 jaar

25+

96%

86%

94%

74%

35%

11%

32%

29%

29%

21%

24%

23%

18%

23%

Significant verschil

SOCIAL

VOORAL JONGEREN ONAFSCHEIDELIJK VAN MOBIELE CHATPROGRAMMA’S

18-24 jaar

Alle Nederlanders

90%

68%

2014:86%

25+

65%
2014:59%

Whatsapp

74%

44%

2014:60%

40%
2014:33%

Facebook
messenger

36%

6%

2014:22%

2%
2014:2%

SnapChat

Van welk mobiele chatprogramma’s maak jij actief gebruik? (n=1.352)
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Significant verschil

SOCIAL

OUDEREN ACTIEF OP SOCIALE NETWERKEN, GOOGLE+ POPULAIRDER ONDER 65+

65+

<65 jaar

66%

79%

36%

20%

13%

34%

37%
<65 jaar:76%

26%
<65 jaar:48%

65+ vrouwen vaker lid
van online netwerk
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Lid van online netwerk

86%

72%

Gebruiker mobiel
chatprogramma

38%

36%
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Significant verschil

SOCIAL

DE MEERDERHEID GEBRUIKT WHATSAPP EN FACEBOOK DAGELIJKS
Hoe vaak maak jij ongeveer gebruik van onderstaande online netwerken?

4%

4%
5%
8%

8%
6%

19%

7%

9%

31%

11%

19%

12%
26%

7%
Dagelijks:

81%

72%

18%

Dagelijks:

75%

56%

21%

Dagelijks:

50%

32%

7%
Dagelijks:

15%

n=920

Meerdere keren per dag
2-4 keer per week
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n=1.033

Eén keer per dag
Eén keer per week

n=300

9%
6%

n=399

5-6 keer per week
<1 keer per week

ONLINE BETALEN

ONLINE BETALEN

ZIJN ER EIGENLIJK NOG NEDERLANDERS DIE NIET ONLINE SHOPPEN?

Nederlanders die uitsluitend offline aankopen doen worden schaars. Negen op de tien doen
namelijk wel eens aankopen via internet. Meer inzichten op dit gebied:
• Voor het kopen van producten en het doen van bankzaken gebruikt men nog voornamelijk een
laptop of desktop.
• Het regelen van bankzaken doet een derde via de smartphone, maar voor het kopen van
producten blijven de mobiele devices nog achter.
• De veiligheid bij het doen van betalingen kan een drempel zijn voor online shoppen op
smartphone of tablet. Men heeft het gevoel dat betalen via de laptop of desktop veiliger is dan
betalen via mobiele devices.
• Dat betalen via mobiele devices niet altijd even goed werkt kan een andere reden zijn om geen
betalingen op deze manier te doen. Jongeren ervaren dit vaker als een probleem dan oudere
Nederlanders die wel eens online kopen.
• Als we online betalen, doen we veruit het liefst via iDEAL. De in het buitenland veel gebruikte
creditcard blijft in Nederland nog achter, dit zou kunnen komen doordat er soms bijkomende
kosten voor het gebruik van deze betaalmethode worden gerekend.
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ONLINE BETALEN

DESKTOP/LAPTOP GROTE FAVORIET VOOR INTERNETBANKIEREN EN KOPEN VAN ONLINE PRODUCTEN

Bankzaken

Producten kopen

87%

85%

32%

14%

18%

21%

6%

11%

Op welke apparaten doe jij de volgende zaken via internet? (n=1.352)
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Significant verschil

ONLINE BETALEN

IDEAL POPULAIRSTE BETAALMETHODE VOOR ONLINE PRODUCTEN KOPEN

86%

81%

24%

28%

23%

14%

15%

12%

7%

10%

6%

9%

1%

n=604

n=609

0%

Als jij online een product koopt, welke betaalmethode heeft dan jouw voorkeur?
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Significant verschil

ONLINE BETALEN

DESKTOP/LAPTOP FAVORIET BIJ ONLINE BETALINGEN, VOORAL JONGEREN MINDER TEVREDEN OVER
BETALEN VIA MOBIELE DEVICES

37%

22%

Op welk apparaat doe jij het liefste je betaling als jij online een product
besteld? (n=1.352)
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18-24 jaar

25+

Op mobiele apparaten werkt betalen niet altijd even goed
(Indien men wel eens online betalingen doet, n=1.206,
(helemaal) eens)

Significant verschil

ONLINE BETALEN

NEDERLANDER HEEFT VEEL VERTROUWEN IN DE VEILIGHEID VAN ONLINE BETALEN EN ACHT BETALEN VIA
DESKTOP/LAPTOP HET MEEST VEILIG
Hoe veilig of onveilig is volgens jou betalen via
desktop/laptop, smartphone of tablet? (Indien
men wel eens online betalingen doet, n=1.206)

71% (helemaal) mee eens

76%

30%

17% 5%

30%

23%

17%

20% neutraal
39%

30%

14% 18%

7% (helemaal) mee oneens

Als ik online een product koop heb ik vertrouwen
in de veiligheid van deze betaling (Indien men wel
eens online betalingen doet, n=1.206)
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(Zeer) veilig
Neutraal
(Helemaal) niet veilig
Weet niet, geen mening

ONLINE VEILIGHEID
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ONLINE VEILIGHEID

ZIJN ER EIGENLIJK NOG NEDERLANDERS DIE DE VOORWAARDEN VAN COOKIES LEZEN?

Dat gebeurt vrij weinig, meestal worden cookies klakkeloos geaccepteerd. En wat zien we verder?
• Nederland maakt zich in 2015 iets minder zorgen om online veiligheid. Dit heeft waarschijnlijk
te maken met de verminderde aandacht voor afluisterschandalen in de media.
• Acht op de tien Nederlanders zeggen zich er bewust van te zijn dat hun surfgedrag bijna altijd
wordt vastgelegd.
• De meldingen van cookies bij het bezoeken van een website kennen we allemaal, maar
eigenlijk weet ruim de helft niet precies wat cookies zijn.
• Ouderen zijn iets voorzichtiger met cookies en zeggen dat zij de voorwaarden vaker wel eens
lezen dan jongere Nederlanders. Ook accepteren zij cookies minder vaak.
• En heb je net online naar een vakantie op Ibiza gezocht? Dan kun je erop rekenen dat je op
veel andere niet gerelateerde websites plotseling allemaal advertenties over deze
vakantiebestemming zult zien. Deze ‘retargeting’ vinden Nederlanders niet zo prettig, de helft
is hier negatief over.
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ONLINE VEILIGHEID

IETS MINDER ZORGEN OVER ONLINE VEILIGHEID DAN IN 2014

2015: 44% bezorgd
2014: 52% bezorgd
2015: 21% niet bezorgd
2014: 13% niet bezorgd

Ik maak me zorgen over de veiligheid van mijn persoonlijke gegevens op internet (n=1.359)
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Significant verschil

ONLINE VEILIGHEID

VIER OP DE VIJF ZIJN ZICH BEWUST VAN VASTLEGGING GEGEVENS TIJDENS SURFEN

81% (Helemaal) eens

4% (Helemaal) oneens

Hoger opgeleiden zijn zich iets
bewuster van vastlegging
gegevens ((helemaal) eens)

72%

83%

Ik ben me er bewust van dat als ik internet gebruik, er vrijwel altijd
gegevens over mijn surfgedrag worden opgeslagen (n=1.359)
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89%

ONLINE VEILIGHEID

RUIM DE HELFT WEET NIET PRECIES WAT COOKIES ZIJN
Hoe goed of slecht
weet jij precies wat
cookies zijn? (n=1.359)

Wat zijn cookies dan precies?
Cookies worden onder andere gebruikt
Neutraal
zodat bedrijven kunnen zien wat je zoekt
(Zeer) slecht op internet. Zodat ze nog persoonlijkere
aanbiedingen kunnen doen.
Weet niet
(Zeer) goed

4%
18%
40%
Mannen iets beter
op de hoogte
(weten het (zeer)
goed)

Kleine bestanden die op pc worden gezet
tijdens surfen om surfgedrag bij te
houden.

39%
30%
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Databundeltjes die persoonlijke
voorkeuren vastleggen bij
zoekopdrachten, muisklikken,
voorkeuren.

Ze slaan op wat je allemaal doet op het
internet zodat ze je extra goed kunnen
stalken, ahum, helpen natuurlijk.

ONLINE VEILIGHEID

ZEVEN OP DE TIEN ACCEPTEREN COOKIES REGELMATIG TOT ALTIJD

Vaak/altijd
Regelmatig
Soms/nooit

29%
24%

Ouderen accepteren cookies minder vaak

18%

18%

9%

Altijd

Vaak

Regelmatig

Soms

(Vrijwel)

25+

nooit

25+

18-24 jaar

Hoe vaak accepteer jij cookies als je een nieuwe website bezoekt? (n=1.359)
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Significant verschil

ONLINE VEILIGHEID

MEER DAN DE HELFT LEEST VOORWAARDEN VAN COOKIES NOOIT

Terms and conditions

Reasonableness

These terms and conditions govern your use of this website; by using this website, you accept these terms and conditions in full. If you disagree with these terms and conditions or any part of these
terms and conditions, you must not use this website.

By using this website, you agree that the exclusions and limitations of liability set out in this website disclaimer are reasonable.
If you do not think they are reasonable, you must not use this website.

[You must be at least [18] years of age to use this website. By using this website [and by agreeing to these terms and conditions] you warrant and represent that you are at least [18] years of age.]
Other parties
[This website uses cookies. By using this website and agreeing to these terms and conditions, you consent to our [NAME]'s use of cookies in accordance with the terms of [NAME]'s [privacy policy
/ cookies policy].]

[You accept that, as a limited liability entity, [NAME] has an interest in limiting the personal liability of its officers and employees. You agree that you will not bring any claim personally against
[NAME'S] officers or employees in respect of any losses you suffer in connection with the website.]

License to use website
Unless otherwise stated, [NAME] and/or its licensors own the intellectual property rights in the website and material on the website. Subject to the license below, all these intellectual property
rights are reserved.

[Without prejudice to the foregoing paragraph,] you agree that the limitations of warranties and liability set out in this website disclaimer will protect [NAME'S] officers, employees, agents,
subsidiaries, successors, assigns and sub-contractors as well as [NAME].
Unenforceable provisions

You may view, download for caching purposes only, and print pages [or [OTHER CONTENT]] from the website for your own personal use, subject to the restrictions set out below and elsewhere in
these terms and conditions.

If any provision of this website disclaimer is, or is found to be, unenforceable under applicable law, that will not affect the enforceability of the other provisions of this website disclaimer.

You must not:[Where content is specifically made available for redistribution, it may only be redistributed [within your organisation].]

Indemnity

Acceptable use

You hereby indemnify [NAME] and undertake to keep [NAME] indemnified against any losses, damages, costs, liabilities and expenses (including without limitation legal expenses and any
amounts paid by [NAME] to a third party in settlement of a claim or dispute on the advice of [NAME'S] legal advisers) incurred or suffered by [NAME] arising out of any breach by you of any
provision of these terms and conditions[, or arising out of any claim that you have breached any provision of these terms and conditions].

You must not use this website in any way that causes, or may cause, damage to the website or impairment of the availability or accessibility of the website; or in any way which is unlawful, illegal,
fraudulent or harmful, or in connection with any unlawful, illegal, fraudulent or harmful purpose or activity.

Breaches of these terms and conditions
You must not use this website to copy, store, host, transmit, send, use, publish or distribute any material which consists of (or is linked to) any spyware, computer virus, Trojan horse, worm,
keystroke logger, rootkit or other malicious computer software.
You must not conduct any systematic or automated data collection activities (including without limitation scraping, data mining, data extraction and data harvesting) on or in relation to this website
without [NAME'S] express written consent.

Variation
[You must not use this website to transmit or send unsolicited commercial communications.] [You must not use this website for any purposes related to marketing without [NAME'S] express written
consent.]

Ouderen lezen
voorwaarden vaker
(lezen soms tot altijd)

Without prejudice to [NAME'S] other rights under these terms and conditions, if you breach these terms and conditions in any way, [NAME] may take such action as [NAME] deems appropriate to
deal with the breach, including suspending your access to the website, prohibiting you from accessing the website, blocking computers using your IP address from accessing the website, contacting
your internet service provider to request that they block your access to the website and/or bringing court proceedings against you.

[NAME] may revise these terms and conditions from time-to-time. Revised terms and conditions will apply to the use of this website from the date of the publication of the revised terms and
conditions on this website. Please check this page regularly to ensure you are familiar with the current version.

[Restricted access
Assignment
[Access to certain areas of this website is restricted.] [NAME] reserves the right to restrict access to [other] areas of this website, or indeed this entire website, at [NAME'S] discretion.
[NAME] may transfer, sub-contract or otherwise deal with [NAME'S] rights and/or obligations under these terms and conditions without notifying you or obtaining your consent.
If [NAME] provides you with a user ID and password to enable you to access restricted areas of this website or other content or services, you must ensure that the user ID and password are kept
confidential. [[NAME] may disable your user ID and password in [NAME'S] sole discretion without notice or explanation.]

You may not transfer, sub-contract or otherwise deal with your rights and/or obligations under these terms and conditions.

[User content

Severability

In these terms and conditions, “your user content” means material (including without limitation text, images, audio material, video material and audio-visual material) that you submit to this
website, for whatever purpose.

If a provision of these terms and conditions is determined by any court or other competent authority to be unlawful and/or unenforceable, the other provisions will continue in effect. If any
unlawful and/or unenforceable provision would be lawful or enforceable if part of it were deleted, that part will be deemed to be deleted, and the rest of the provision will continue in effect.

You grant to [NAME] a worldwide, irrevocable, non-exclusive, royalty-free license to use, reproduce, adapt, publish, translate and distribute your user content in any existing or future media. You
also grant to [NAME] the right to sub-license these rights, and the right to bring an action for infringement of these rights.

Entire agreement

Your user content must not be illegal or unlawful, must not infringe any third party's legal rights, and must not be capable of giving rise to legal action whether against you or [NAME] or a third
party (in each case under any applicable law).

39%

67%

These terms and conditions [, together with [DOCUMENTS],] constitute the entire agreement between you and [NAME] in relation to your use of this website, and supersede all previous
agreements in respect of your use of this website.
Law and jurisdiction

You must not submit any user content to the website that is or has ever been the subject of any threatened or actual legal proceedings or other similar complaint.

< 65
jaar

[NAME] reserves the right to edit or remove any material submitted to this website, or stored on [NAME'S] servers, or hosted or published upon this website.

These terms and conditions will be governed by and construed in accordance with [GOVERNING LAW], and any disputes relating to these terms and conditions will be subject to the [non]exclusive jurisdiction of the courts of [JURISDICTION].

[Notwithstanding [NAME'S] rights under these terms and conditions in relation to user content, [NAME] does not undertake to monitor the submission of such content to, or the publication of such
content on, this website.]

[Registrations and authorisations

[[NAME] is registered with [TRADE REGISTER]. You can find the online version of the register at [URL]. [NAME'S] registration number is [NUMBER].]

65+

No warranties
This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. [NAME] makes no representations or warranties in relation to this website or the information and
materials provided on this website.

18-34 jaar

[[NAME] is subject to [AUTHORISATION SCHEME], which is supervised by [SUPERVISORY AUTHORITY].] [[NAME] is registered with [PROFESSIONAL BODY]. [NAME'S] professional
title is [TITLE] and it has been granted in the United Kingdom. [NAME] is subject to the [RULES] which can be found at [URL].]
[[NAME] subscribes to the following code[s] of conduct: [CODE(S) OF CONDUCT]. [These codes/this code] can be consulted electronically at [URL(S)].

Without prejudice to the generality of the foregoing paragraph, [NAME] does not warrant that: Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. [If you require
advice in relation to any [legal, financial or medical] matter you should consult an appropriate professional.]

[[NAME'S] [TAX] number is [NUMBER].]]

Limitations of liability

[NAME'S] details

[NAME] will not be liable to you (whether under the law of contact, the law of torts or otherwise) in relation to the contents of, or use of, or otherwise in connection with, this website:

The full name of [NAME] is [FULL NAME]. [[NAME] is registered in [JURISDICTION] under registration number [NUMBER].]

These limitations of liability apply even if [NAME] has been expressly advised of the potential loss.

Hoe vaak lees jij de voorwaarden voordat je cookies van een website accepteert? (n=1.359)
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Significant verschil

ONLINE VEILIGHEID

DE HELFT IS NEGATIEF OVER ADVERTENTIES OP BASIS VAN SURFGEDRAG (RETARGETING)

6% (zeer) positief

52% (zeer) negatief

Jongeren iets positiever
over retargeting

25+

18-24 jaar
Het kan voorkomen dat je na het bezoek aan een website op andere plekken op internet advertenties
ziet op basis van jouw surfgedrag. Hoe sta jij hier in het algemeen tegenover? (n=1.359)
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Significant verschil

COLOFON

OVER HET ONDERZOEK

Het ‘What’s happening online’-onderzoek wordt
jaarlijks op eigen initiatief uitgevoerd door het
onafhankelijke onderzoeksbureau Ruigrok |
NetPanel.
Het onderzoek is online uitgevoerd onder een
steekproef uit de NetPanel Adviesraad, het online
onderzoekspanel van Ruigrok | NetPanel. Ons
panel wordt regelmatig ingezet voor verschillende
opdrachtgevers en is gecertificeerd volgens ISO
26362. We houden ons hierbij aan de regels die
opgesteld zijn door ESOMAR en de MOA.
De doelgroep bestaat uit Nederlanders die
gebruik maken van internet. Vanaf 5 juni 2015
tot en met 16 juni 2015 hebben 1.359
Nederlanders van 18 jaar en ouder de online
vragenlijst ingevuld. De steekproef is
representatief voor de Nederlandse bevolking
naar geslacht, leeftijd en opleiding.

Caroline van Teeffelen, caroline@ruigroknetpanel.nl

Lianne Worrell, lianne@ruigroknetpanel.nl

Voor meer gegevens uit het onderzoek of vragen
kunt u contact opnemen met ons:

Silodam 1a, 1013 AL Amsterdam, Telefoon 020-6238512, e-mail: info@ruigroknetpanel.nl, KvK 34135878, BTW 809001469B01, Bank 659170264
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