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Hoe bewegen de generaties zich online? Wat is hun favoriete device?
In dit hoofdstuk vatten we kort samen wat de verschillende generaties typeert
op online gebied.

Wat zijn de trends op het gebied van devices? Zien we verschuivingen in gebruik?
Onderwerpen die in dit hoofdstuk ook aan de orde komen zijn online activiteiten
zoals muziek, video en online privacy.

Wat zijn de nieuwe hotspots in social media-land? En voor welke kanalen zien
we een minder rooskleurige toekomst? En hoe gaan Nederlanders om met
privacy-instellingen?

Wat doen Nederlanders anno 2017 op het gebied van online shoppen? Op welk
apparaat doen ze dat bijvoorbeeld? Welke betaalmethode gebruiken ze graag
en hoe veilig vinden ze dat online betalen eigenlijk?

01

VOORWOORD
Wat doet Nederland nou eigenlijk allemaal online? En hoe heeft dit zich ontwikkeld in
de afgelopen tien jaar? Al een decennium helpen we met ons What’s Happening Online?
onderzoek onze relaties aan inzichten op het gebied van het gebruik van internet, social
media, e-commerce en aanverwante onderwerpen. Dit geeft ons een uniek overzicht van
trends als de opkomst van bijvoorbeeld de smartphone, online shoppen en Facebook.
Social media is één van de onderwerpen waarvan iedereen precies denkt te weten hoe
het zit. Grappig dat je altijd je eigen situatie als uitgangspunt neemt en, misschien wel
onbewust, denkt dat andere mensen zich net zo gedragen als jij. Marktonderzoek verrast
altijd weer als blijkt dat gemiddeld Nederland er heel anders in staat! Dit toont de waarde
van onderzoek aan: uit je eigen belevingswereld stappen ín die van je doelgroep.
Waarschijnlijk ben jij 24/7 mobiel online, WhatsApp, twitter en Instagram je je helemaal suf
en kijk je vrijwel uitsluitend ‘tv’ waar en wanneer het jou uitkomt. Je realiseert je heus wel
dat niet elke Nederlander Insta’t of twittert. Maar hoeveel Nederlanders zijn er nog zonder
mobiel internet? En in welke generaties kunnen we deze vinden? Duik in dit boekje en je
weet het!
Marit Klooster
Algemeen directeur / partner
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DIGITIENERS | 14-20 jaar
De Digitieners (het oudste deel van Generatie Z) zijn geboren in een digitale wereld.
Een wereld waarin zij eerder wisten hoe ze
moesten swipen dan hoe ze moesten praten.
Deze generatie is online georiënteerd en
doet bijna alles met de geliefde smartphone.
De snelle technologische ontwikkelingen
volgen zij gemakkelijk en hierbij stimuleren zij
tegelijkertijd een digitale focus bij hun ouders
(Generatie X).
In hun communicatie zijn ze visueel ingesteld.
In plaats van tekst kiezen ze emoticons en foto’s
om zich uit te drukken. Ook hun gebruik van
social media heeft een sterke focus op beeld;
Snapchat, Instagram en YouTube worden
veelvuldig gebruikt. Digitieners zijn individueler
dan oudere generaties en personalisatie lijkt
voor hen niet ver genoeg te kunnen gaan. Een
voorwaarde is wel dat er correct met hun online
persoonlijke gegevens wordt omgesprongen,
over de veiligheid hiervan maken zij zich steeds
meer zorgen.
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84%

shopt online, met
name kleding en
boeken, games
of cd’s/dvd’s

27%

geeft de voorkeur
aan klantenservice
via online chat,
21% via
WhatsApp

93%

Maken van alle
sociale netwerken
behalve Facebook
vaker dagelijks
gebruik dan
andere
generaties
Zij gebruiken
vaker YouTube,
Snapchat en
Instagram dan
de andere
generaties
Maken zich
minder zorgen om
de veiligheid van hun
persoonsgegevens
op internet en de
‘sporen’ die ze achter
laten op internet

gebruikt
internet op een
smartphone

98%

luistert online
muziek, 84%
wel eens op zijn
smartphone

95%

kijkt wel eens
online TV, video’s
of films

WHAT ABOUT THE DIGITIENERS?
Alles op een beeldscherm

My perfect online identity

• Snappen met je smartphone terwijl je op de laptop je
huiswerk maakt? Digitieners gebruiken gemiddeld drie
devices om mee te internetten.
• Online video’s? Oh yes! Vrijwel alle Digitieners kijken
online naar TV, video’s en films. Deze generatie is
grootverbruiker van korte online video’s en kijkt meestal
via gratis diensten zoals YouTube en Dumpert.

• Digitieners maken vaak meerdere keren per dag gebruik
van de sociale netwerken waar zij lid van zijn.
• Het gebruik van Facebook is afgenomen, ook gebruiken
Digitieners dit netwerk minder frequent dan de oudere
generaties.
• Digitieners zijn minder selectief in het accepteren van
uitnodigingen om lid te worden van iemands netwerk
dan de andere generaties.
• Deze generatie is in vergelijking met oudere generaties
meer bezig met het creëren van hun online identiteit.
Wat ze online doen en laten, bepaalt hoe de online
wereld hen ziet.
• Op Instagram en Pinterest zijn Digitieners vooral
geïnteresseerd in kleding, games, sport en beauty.
Zij vinden deze onderwerpen vaker interessant dan
oudere generaties.

Privacy is een lastig ding
• Digitieners zijn minder ongerust over hun persoonlijke
gegevens op internet dan de andere generaties.
Opvallend is dat hun zorgen over online veiligheid
sinds vorig jaar wel behoorlijk zijn toegenomen. Deze
bezorgdheid gaat er vooral om dat persoonsgegevens
en bijvoorbeeld surfgedrag in verkeerde handen terecht
kunnen komen.
• Toch handelen Digitieners hier nog niet altijd naar. Van het
kunnen aanpassen van privacy-instellingen op Facebook en
WhatsApp zijn ze prima op de hoogte, maar het vergroten
van hun privacy door het aanpassen van deze instellingen
doen zij minder vaak dan de oudere generaties.
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MILLENNIALS | 21-35 jaar
De technologie ontwikkelt zich vlug, en
Millennials zijn meegegroeid met deze
ontwikkelingen. Ze doen alles online en
mobiele devices zijn volledig geïntegreerd
in hun leven. Ze gebruiken deze voor zowel
business als pleasure en zien hiervan vooral de
voordelen. Lekker Netflixen via de mediabox
en smart-tv en heel veel online shoppen.
Het aandeel online shoppers is onder
Millennials het hoogst van alle generaties.
Millennials streven naar een fijne balans
tussen werk en privé en nemen over het
algemeen niet teveel risico’s. Online zijn zij
zich bijvoorbeeld zeer bewust van hun privacy
en actief in het beschermen hiervan.
Millennials zijn minder visueel georiënteerd
dan Digitieners. Voor een social netwerk
als Snapchat zijn zij niet echt te porren. Wel
zien we dat Instagram ook in deze generatie
redelijk hot is en dat het gebruik van
Facebook daalt.
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53%

shopt online
met zijn
smartphone

69%

bankiert online via
zijn smartphone

46%

maakt gebruik
van internet via
de televisie

85%

heeft zijn privacyinstellingen op
Facebook
aangepast

Ze hebben vaak
een mediabox en
gebruiken hun tv
voor online muziek
en video’s (zoals
YouTube)

Het actieve
gebruik van
Facebook is sinds
vorig jaar gedaald
van 85% naar

77%

Maken zich
meer zorgen om de
veiligheid van hun
online persoonlijke
gegevens op
internet dan
vorig jaar

90%

gebruikt internet
op de smartphone

WHAT ABOUT THE MILLENNIALS?
Een online wereld
• Een smartphone maakt het leven van de Millennial
stukken gemakkelijker. Onderweg hebben zij altijd
toegang tot hun favoriete online muziek en video’s.
Ook regelen zij met gemak tussendoor bijvoorbeeld
even hun bankzaken.
• Millennials shoppen meer dan alle andere generaties
online via hun smartphone. Of dit nou dat ene nieuwe
jurkje, een weekendje weg of het avondeten is, zij
bestellen dit allemaal waar en wanneer zij willen.
Generatie internet tv
• Bijna de helft van de Millennials gebruikt sinds dit jaar
internet op de televisie, een behoorlijke groei ten
opzichte van vorig jaar. Vaak wordt de televisie
gebruikt in combinatie met een media streamer als
Apple TV of Chromecast.
• Millennials gebruiken hun smart-tv allereerst voor het
kijken van tv, films of video’s. Ook gebruiken zij hun
televisie regelmatig voor het luisteren van online muziek.

Danger!
• In vergelijking met 2016 zijn Millennials vaker bezorgd
om de veiligheid van hun persoonlijke gegevens op
internet. Het gaat hierbij niet alleen om de angst voor
misbruik van gegevens, maar ook om de gevolgen van
het in cookies opslaan van persoonlijke interesses of
voorkeuren.
• Van alle generaties zijn Millennials het drukst bezig
met hun privacy. Velen van hen wijzigen de privacyinstellingen van Facebook of WhatsApp zodat hun
posts, foto’s en informatie niet ‘op straat’ terechtkomen.
Chatten met de klantenservice
• Millennials zien het wel zitten om via chat contact te
hebben met de klantenservice van een bedrijf. We zien
bij hen enthousiasme over opkomende opties als online
chat of contact via WhatsApp. E-mail of telefoon blijven
echter de kanalen waar zij de meeste voorkeur aan geven.

01 TALKIN’ ‘BOUT MY GENERATION
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GENERATIE X | 36-55 jaar
De no-nonsense Generatie X bestaat uit
pioniers op het gebied van internet.
Zij stonden aan het begin van hun carrière
tijdens de opmars van internet en hebben de
ontwikkeling hiervan bewust meegemaakt.
Ze hebben soms enige moeite de ontwikkelingen bij te benen die elkaar in rap tempo
opvolgen. Net nu zij bijvoorbeeld zo gehecht
zijn aan hun tablet, raakt dit device bij jongeren
alweer uit de mode. Generatie X shopt in tegenstelling tot jongere generaties vaker via hun
tablet dan via hun smartphone. Het gebruik van
een groter scherm past goed bij de praktische
instelling van Generatie X. Deze generatie
probeert optimaal gebruik te maken van de
online mogelijkheden. Online muziek luisteren is
voor hen inmiddels normaal en als het gaat om
online video zien we een enorme stijging ten
opzichte van 2016. Ook op het gebied van social
media horen ze erbij. Nu ze van hun kinderen,
neefjes of buurmeisjes horen over Instagram,
maken zij ook steeds vaker een account aan.
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28%

shopt wel eens
via zijn smartphone, 32% via
zijn tablet

45%

heeft vertrouwen
in betalen via
smartphone,
een stijging ten
opzichte van
vorig jaar

64%

28%

maakt gebruik
van internet op
een tablet

gebruikt Instagram,
vorig jaar was dit
nog 17%

76%

luistert online
naar muziek

73%

gebruikt dagelijks
social media

53%

maakt zich zorgen
om de veiligheid van
hun persoonlijke
gegevens op
internet

74%

kijkt wel eens online
tv, video’s of films.
Een flinke stijging
ten opzichte van
vorig jaar

WHAT ABOUT GENERATIE X?
Tablet
• Generatie X is erg gehecht aan de tablet. Twee derde
van deze generatie gebruikt dit device, dit is meer dan
de andere generaties.
• De tablet gebruiken zij regelmatig voor een scala aan
online bezigheden. Zo luisteren zij vaker dan de andere
generaties naar online muziek via hun tablet en
shoppen vaker online met dit device.
• Generatie X raakt ook steeds meer gewend aan de
mogelijkheden en het gemak van de smartphone.
Muziek luisteren via de smartphone is bijvoorbeeld
iets wat deze generatie aan het ontdekken is.
Wauw, online video!
• We zien onder Generatie X een enorme groei in
kijken naar online tv, video’s en films.
• Een ruime meerderheid van Generatie X kijkt via gratis
diensten als YouTube en Programma Gemist naar hun
favoriete programma’s. De helft kijkt (ook) via betaalde
diensten als RTL XL of Netflix.
• De smartphone wordt ook in Generatie X steeds vaker
gebruikt voor het kijken van online tv, films of video’s.

What’s new
• Het ontgaat Generatie X niet welke social media-trends
er zijn en daar doen ze graag aan mee! In deze generatie
zien we in vergelijking met 2016 een daling in gebruik
van Facebook en een stijging in gebruik van Instagram.
• Een appje naar de buurman of een fotootje naar de
kinderen. WhatsApp is ook onder Generatie X het
meest populaire netwerk, maar nog niet in de mate van
Digitieners en Millennials. Generatie X heeft steeds
vaker dagelijks app-contact.
Online gevaren
• Generatie X is zich bewust van de gevaren die het
gebruik van internet met zich meebrengt. Dit is de
reden dat deze generatie zeer selectief is in wat zij wel
en niet over zichzelf online zet.
• Ondanks het grote bewustzijn van online gevaren, past
deze generatie minder vaak de privacy-instellingen aan
van bijvoorbeeld hun Facebook- en WhatsApp-account.
Zij zijn er vaak niet van op de hoogte dat zij op deze
manier zelf invloed op de mate van privacy uit kunnen
oefenen.
01 TALKIN’ ‘BOUT MY GENERATION
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BABYBOOMERS | 56-71 jaar
Het leven begínt pas na je 50e. Babyboomers
staan nog midden in het leven, zijn actief en
voelen zich nog lang niet ‘oud’. Ook op het
gebied van internet proberen zij mee te gaan
in de trends en mogelijkheden die zij om
zich heen zien. Internetten via de smartphone doet inmiddels een ruime meerderheid
en ook ontwikkelingen op het gebied van
smart-tv’s laten zij echt niet links liggen. Babyboomers worden enthousiast van het online
luisteren naar muziek en online bekijken van
video’s. Ook zijn zij bijna allemaal op social
media te vinden, een gemakkelijke manier
om contact te onderhouden met familie en
vrienden dichtbij of aan de andere kant van
de wereld.
Babyboomers maken zich echter zorgen om
de gevaren die de digitale wereld met zich
mee brengt. Dit komt door een van nature
sceptische houding, maar ook doordat zij niet
goed weten hoe zij hier zelf ook invloed op
kunnen uitoefenen.
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Ze hebben
minder vertrouwen
in de veiligheid
van mobiele
betalingen, maar
het vertrouwen
stijgt wel

67%

heeft nog steeds
een voorkeur
voor telefonisch
contact met een
klantenservice

Afgelopen jaar is
het gebruik van
internet op smartphone en smart-tv
gestegen

Het gebruik van

Instagram en
WhatsApp is in het
afgelopen jaar
gestegen

54%

68%

luistert online
naar muziek

gebruikt dagelijks
social media
Ze zijn van alle
generaties het
meest bezorgd
over de veiligheid
van hun online
persoonlijke
gegevens

57%

kijkt online tv,
video’s of films

WHAT ABOUT THE BABYBOOMERS?
Inhaalrace in volle gang!
• De groei in het gebruik van smartphones en streaming
enabled tv’s die we onder Nederlanders zien is vooral
te danken aan de Babyboomers. Het verschil met
jongere generaties wordt steeds kleiner.
• Babyboomers weten mogelijkheden als het online
luisteren naar muziek en het bekijken van tv, video’s en
films steeds beter te vinden.
Social talk
• Steeds meer Babyboomers staan in contact met anderen
via social media, ruim twee derde van hen is hier
dagelijks actief.
• Was Facebook in 2016 nog het meest hot onder deze
generatie, ook Babyboomers gebruiken daarnaast steeds
vaker WhatsApp. En zelfs Instagram wordt met een warm
welkom ontvangen door deze generatie.
• Pinterest en Instagram gebruikt deze generatie voor
berichten over hobby’s en recepten.
• Babyboomers accepteren niet zomaar iedereen als online
vriend. Deze generatie is het selectiefst in wie zij wel en
niet accepteert in zijn of haar online sociale netwerk.

Steeds meer vertrouwen
• Babyboomers krijgen steeds meer vertrouwen in de
digitale wereld. Zij hebben bijvoorbeeld het gevoel dat
afrekenen bij online winkels steeds veiliger wordt, zelfs
via de smartphone.
• Het vertrouwen van Babyboomers in internet is wel van
alle generaties het kleinst. Zij maken zich de meeste
zorgen over de veiligheid van persoonlijke gegevens en
zijn met name bang voor hacks en identiteitsfraude.
• Babyboomers zijn wel zeer kritisch in wat zij online
plaatsen over zichzelf.
Traditioneel contact met de klantenservice
• Deze generatie is er nog niet klaar voor om over te
stappen naar contact met bedrijven via ‘moderne’
kanalen als online chat of WhatsApp. Zij willen nog
steeds het liefst persoonlijk contact via telefoon of
e-mail als zij een vraag of klacht hebben.

01 TALKIN’ ‘BOUT MY GENERATION
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DEVICES

OOK IN 2017 blijft het gebruik van mobiele devices en mobiele diensten maar stijgen.

Net als het gebruik van online muziek en online tv. Traditioneel lopen Digitieners en Millennials
voorop, maar aan de online inhaalrace van Generatie X en de Babyboomers komt voorlopig
nog geen einde.
KEY INSIGHTS
• We zien ook dit jaar een groei in het gebruik van smart
phones! De oorzaak: Babyboomers zitten de jongere
generaties flink op de hielen.
• Smart-tv heeft dit jaar opnieuw een stevige groei door
gemaakt. Millennials zijn de grootste fans van het gebruik
van internet op hun televisie.
• Tablets zijn relatief het meest populair bij Generatie X
en Babyboomers.
• Meer Nederlanders zijn in het afgelopen jaar online naar
muziek gaan luisteren. We zien met name een groei in
het luisteren van muziek op de smartphone en televisie.
• Online tv, video’s of films kijken stijgt in populariteit.
Ook hier zien we de groei vooral bij de oudere generaties.

Online tv-kijken doen Nederlanders zowel via gratis
diensten als betaald.
• Online programma’s, films of series kijken die op
televisie worden uitgezonden is erg populair!
Nederlanders kijken deze vooral achteraf terug of via
On Demand. De jongste generaties kijken ook
regelmatig televisieprogramma’s via een live stream.
• Nederlanders maken zich na 10 jaar nog steeds zorgen
om de veiligheid van hun online persoonlijke gegevens.
Onder Digitieners en Millennials is de bezorgdheid in
2017 aanzienlijk toegenomen.
Veranderingen ten opzichte van 2016
Significante stijging 		
Significante daling
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OOK DEZE APPARATEN
GEBRUIKT NEDERLAND
ONLINE

GROEI IN GEBRUIK SMARTPHONE
EN SMART-TV ZET DOOR

MEDIA STREAMER

Bijna iedereen een smartphone
De afgelopen vijf jaar heeft het gebruik van de ‘mobiele telefoon met internet’
een enorme groei doorgemaakt. Waar in 2012 nog slechts twee op de vijf
Nederlanders gebruikmaakten van internet via de smartphone is het gebruik
sindsdien gestegen naar bijna vier op de vijf.

18%

30%

GELUIDSINSTALLATIE

13%
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Gebruik streaming enabled tv sinds 2012 gestegen met 250%
Ook het aantal gebruikers van internet op de televisie is in de afgelopen vijf
jaar enorm gegroeid. In 2012 was de smart-tv nog niet alom verkrijgbaar
en gebruikte iets minder dan één op de tien Nederlanders internet op de
televisie. Vijf jaar later is het gebruik gegroeid naar bijna drie op de tien. Met het
eveneens stijgende gebruik van het kijken van online tv via mobiele devices, lijkt
dit pas het begin van het smart-tv tijdperk.

OP WELKE VAN DEZE APPARATEN MAAK JIJ GEBRUIK VAN INTERNET? | BASIS: 18+ (n=1.050)

2017

94%

76%

55%

34%

laptop /desktop

smartphone

tablet

televisie

2016

94%

72%

57%

28%

2015

96%

65%

55%

20%

2014

94%

59%

50%

16%

2013

97%

50%

37%

12%

2012

97%

44%

23%

8%

02 DEVICES
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OP WELKE VAN DEZE APPARATEN MAAK JIJ GEBRUIK VAN INTERNET? | BASIS: 18+ (n=1.050)
DIGITIENERS

MILLENNIALS

90%

92%

93%

90%

55%

48%

37%

46%

GENERATIE X

BABYBOOMERS

94%

97%

81%
64%
32%
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02 DEVICES

(2016: 36%)

63%
53%
26%

(2016: 57%)

(2016: 20%)

GENERATIEVERSCHILLEN IN GEBRUIK DEVICES
WORDEN KLEINER
Inhaalrace Babyboomers in volle gang
Het gebruik van de smartphone is in de jongere generaties al jaren niet meer weg te denken.
Anno 2017 heeft ook een ruime meerderheid van de Babyboomers dit apparaat geadopteerd.
Ten opzichte van vorig jaar is het smartphonegebruik in deze generatie opnieuw gestegen.

Streaming enabled tv meest populair onder Millennials
Het gebruik van internet op de televisie begint steeds serieuzere vormen aan te nemen.
Vooral de Millennials zijn fan, onder deze generatie ligt het gebruik inmiddels al op bijna de
helft. Babyboomers gebruiken dit device relatief het minst om mee te internetten, al lopen
zij met een kwart gebruikers niet eens zoveel achter op de jongere generaties.

Gebruik tablet versus smartphone
Generatie X gebruikt de tablet het meest van alle generaties. Daarnaast valt op dat onder deze
generatie en onder Babyboomers het gebruik van de tablet redelijk dicht in de buurt komt van
dat van de smartphone. In de jongere generaties zien we juist dat het gebruik van smartphones
een flink stuk hoger ligt dan dat van tablets.

02 DEVICES
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OP WELKE APPARATEN LUISTER JIJ MUZIEK VIA INTERNET? | BASIS: 18+ (n=1.050)

2017

72%

98%

BABYBOOMERS
02 DEVICES

15%

65%

61%

21%

24%

38%

49%

27%

17%

16%

37%

14%

9%

GENERATIE X

54%

20

26%

MILLENNIALS

76%

2015 62%

59%

DIGITIENERS

91%

2016 66%

84%

GROEI IN ONLINE MUZIEKCONSUMPTIE, VOORAL VIA
SMARTPHONE EN TELEVISIE
Altijd en overal je favoriete muziek
Het aantal gebruikers van streamingdiensten voor muziek zit al jaren
in de lift. Inmiddels gebruiken 3,3 miljoen Nederlanders Spotify (bron:
Spotify). Waar voorheen veel gebruik werd gemaakt van de laptop of
desktop, zien we dit jaar een groei in het online luisteren van muziek
via de smartphone en televisie. Millennials gebruiken de televisie het
meest van alle generaties om online muziek te luisteren.

Digitieners en Millennials

online muziek

Headphones en oordopjes behoren naast zonnebrillen tot de standaardaccessoires van Digitieners en Millennials. Vrijwel iedere Digitiener
en Millennial luistert muziek online en in tegenstelling tot oudere
generaties gebruikt de meerderheid hiervoor zijn smartphone. Andere
generaties blijven zeker niet achter. Driekwart van Generatie X en ruim
de helft van de Babyboomers luistert ook via internet naar muziek.

Mannen meer oor naar online muziek

LUISTEREN ONLINE MUZIEK
VAKER VIA SMARTPHONE
EN TELEVISIE

2017
38%
2016
31%

2016
11%

2017
16%

Opvallend is dat meer mannen dan vrouwen naar online muziek
luisteren (77% versus 68%).

02 DEVICES
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ONLINE VIDEO
KIJKEN VIA
DEZE DEVICES

48%

28%

2016:
44%

2016:
20%

Meerderheid Nederlanders kijkt online video
Inmiddels kijkt een ruime meerderheid van de Nederlanders naar tv, video’s of films via
internet. Bijna alle Digitieners en Millennials kijken online video en ook de oudere generaties
weten het online kanaal voor tv steeds meer te vinden. Dit jaar ligt het online videogebruik
van Generatie X op driekwart. Bij de Babyboomers is dat bijna zes op de tien.

Laptop en desktop blijven favoriet voor online video
In 2017 kijken Nederlanders vaker online tv via de laptop of desktop, via televisie en via de smartphone dan in 2016. De laptop of desktop blijven de meest populaire devices voor online video.

Nederland kijkt vooral naar series, films en korte video’s

27%

Aan de lunchtafel gaat het bij Ruigrok NetPanel vaak over Narcos, Orange Is The New Black
of The Bridge. Nederland kijkt online vooral series, films of korte video’s. Daarnaast zijn
documentaires, actualiteitenprogramma’s en sport populair.

24%
2016:
18%
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POPULARITEIT ONLINE VIDEO
BLIJFT STIJGEN

Drie kwart van de Nederlanders die online tv, video’s of films kijkt, maakt gebruik
van gratis diensten zoals YouTube, Dumpert en NPO. Bijna de helft kijkt ‘betaald’ via
bijvoorbeeld Netflix, RTL XL, KPN Play of Ziggo Movies & Series XL, een derde via
downloads. Digitieners en Millennials maken veelvuldig gebruik van zowel betaalde als
gratis diensten. Generatie X richt haar pijlers vooral op gratis diensten.

KIJKT TV, VIDEO’S OF FILMS VIA INTERNET | BASIS: 18+ (n=1.050)

73%
63%
54%

2015

2016

2017

DIGITIENERS

MILLENNIALS

GENERATIE X

BABYBOOMERS

2017

95%

91%

74%

57%

2016

87%

89%

63%

51%
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ONLINE KIJKEN TV-PROGRAMMA’S POPULAIR
Steeds meer oog voor online tv
Lineaire tv staat onder druk. Hoewel een ruime meerderheid nog lineaire tv kijkt, beslaat het ouderwets voor de
buis kruipen tegenwoordig nog maar 38% van de dagelijkse kijktijd (bron: Telecompaper 2016). Vier op de vijf
Nederlanders kijken ook online naar tv-programma’s. Veruit de meest voorkomende manier is het terugkijken van
programma’s. Daarnaast kijkt een aanzienlijk deel On Demand of online live streams van tv-programma’s. Met
name Digitieners en Millennials kijken via een live stream online naar tv-programma’s (32% en 24%).

Generatiekloof bij online televisieprogramma’s beperkt
Drie kwart van de Digitieners en Millennials kijkt online naar tvprogramma’s. Maar zij zijn niet de enige. Generatie X zit hen op de
hielen (68%) en ook een groot deel van de Babyboomers heeft de
mogelijkheid van het online kijken naar tv-programma’s ontdekt (48%).

Mannen meer interesse in live streaming
Meer mannen dan vrouwen kijken online tv via live streaming. Het
grote aantal sportuitzendingen dat via live streams te volgen is kan
hier mogelijk een oorzaak van zijn.
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88%
KIJKT PROGRAMMA’S
(OOK) LINEAIR

OP WELKE MANIER(EN) KIJK JIJ WEL EENS NAAR TV-PROGRAMMA’S, FILMS OF SERIES DIE OP
TELEVISIE WORDEN UITGEZONDEN? | BASIS: NEDERLANDERS DIE WEL EENS ONLINE TV KIJKEN 18+ (n=833)

77%

ONLINE TERUGKIJKEN

41%

ON DEMAND
LIVE STREAMING
ONLINE VOORUITKIJKEN

30%
12%
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NA 10 JAAR NOG STEEDS ZORGEN OVER ONLINE
VEILIGHEID PERSOONLIJKE GEGEVENS
Zorgen over online veiligheid persoonlijke gegevens stabiel
In 10 jaar tijd is er veel veranderd in de online beveiliging van persoonlijke gegevens. Tegelijkertijd weten ook hackers
steeds slinksere manieren te vinden om persoonlijke gegevens te ontfutselen. In de beleving van de Nederlander is er
qua bezorgdheid in de afgelopen 10 jaar weinig veranderd. Nog steeds maakt ongeveer de helft zich zorgen over de
veiligheid van hun persoonlijke gegevens op internet.
Van alle generaties maken Digitieners zich het minste zorgen. Wel is de groep Digitieners die zich zorgen maakt
gegroeid. Deze groei zien we ook onder Millennials. Babyboomers zijn het meest bezorgd.

Ook zorgen over online ‘sporen’
Ten opzichte van 2011 maakt een iets grotere groep Nederlanders zich wel eens zorgen over sporen die zij achterlaten
op internet (47% versus 54%). Met sporen bedoelen zij bijvoorbeeld adresgegevens en bankzaken, wachtwoorden en
online gedrag zoals zoekgeschiedenis en bezochte websites. Daarnaast maken Nederlanders zich zorgen over de
zichtbaarheid van foto’s, likes en comments op social media en (gedeelde) locaties.
(ZEER) BEZORGD OVER ONLINE VEILIGHEID PERSOONLIJKE GEGEVENS

56%

2007
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55%

2008			
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53%

52%

2013

2014

44%

2015

48%

2016

55%

2017

IK MAAK ME ZORGEN OM DE VEILIGHEID VAN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS OP
INTERNET - (HELEMAAL) MEE EENS | BASIS: 18+ (n=1.050)
Vooral persoonlijke gegevens als interesses
en voorkeuren die via cookies worden
opgeslagen, daar maak ik me zorgen om.

26%
DIGITIENERS

2016

38%
MILLENNIALS

GENERATIE X
Dat mensen je wachtwoorden kunnen hacken
en gaan winkelen met jouw accounts.
BABYBOOMERS

42%
2017

55%

2016

2017

51%

53%

2016

2017

53%

58%

2016

2017
02 DEVICES
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SOCIALE MEDIA

NA TIEN JAAR

What’s Happening Online zien we veel verschuivingen in het social
media-landschap. Dit jaar is er voor het eerst een daling te zien in het gebruik van Facebook.
Instagram groeit gestaag verder en we zien dat YouTube onder een breed publiek geliefd is.
Op het gebied van privacy zoeken steeds meer Nederlanders bewust naar controle over wat
er over hen te vinden is.
KEY INSIGHTS
• Het gebruik van Facebook daalt voor het eerst.
Ondanks de daling in gebruik, hebben nog steeds veel
Nederlanders een account bij Facebook. Maar niet om
alles met iedereen te delen, een grote meerderheid
heeft de privacy-instellingen aangepast.
• Instagram is er niet alleen voor de jonge foodies en
hipsters. Ook voor steeds meer Generatie X’ers en
Babyboomers gaat deze wereld open.
• Voor veel Nederlanders is WhatsApp niet meer weg te
denken. Ze delen van alles met iedereen en dit blijft
niet altijd alleen beperkt tot persoonlijke contacten.
WhatsApp heeft instellingen om persoonlijke gegevens
te beschermen, al maakt zeker nog niet iedere
Nederlander hier gebruik van.

• Het kijken van video’s via YouTube is voor veel
Nederlanders het ideale tijdverdrijf. Digitieners kijken
gemiddeld ongeveer een uur per dag en vooral via
hun smartphone.
• Steeds meer Nederlanders zijn benieuwd wat er
allemaal over hen te vinden is op het internet.
Zij googlen niet alleen zichzelf, maar pluizen ook het
leven van hun partner, vrienden, familie of kennissen
haarfijn uit.

Veranderingen ten opzichte van 2016
Significante stijging 		
Significante daling
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TIJDSBESTEDING
SOCIAL MEDIA

DAGELIJKS

HET GEBRUIK VAN FACEBOOK DAALT
VOOR HET EERST, OPNIEUW GROEI
VOOR INSTAGRAM
Facebook geen onbetwiste #1 meer

77%

Dat er Nederlanders zijn die Facebook de rug toekeren is niets nieuws.
Sinds dit jaar zien we echter voor het eerst een daling van het gebruik van
het voorheen populairste sociale netwerk. De Millennials en Generatie X zijn
verantwoordelijk voor deze daling. Onder Babyboomers stijgt het gebruik van
Facebook nog steeds.
Het gebruik van WhatsApp ligt nu op hetzelfde niveau als dat van Facebook.

Meer op ‘Insta’

2,1

UUR
PER DAG
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In tegenstelling tot Facebook, zit het gebruik van het visuele platform
Instagram flink in de lift. Een op de vier Nederlanders noemt zichzelf inmiddels
een actieve gebruiker van dit netwerk. Opvallend is dat de stijging in gebruik
uitsluitend in de oudere generaties zichtbaar is, vooral in Generatie X is het
gebruik flink toegenomen.

VAN WELKE ONLINE NETWERKEN MAAK JIJ ACTIEF GEBRUIK? | 18+ (n=1.050)

75%

45%

74%

21%

2016: 27%
MILLENNIALS

2016: 21%

21%

90%

72%

62%

58%

85%

77%

36%

35%

DIGITIENERS

2016: 42%

30%
25%

2016: 79%

2016: 91% 2016: 87%

77%

2016: 28%
GENERATIE X

18%
BABYBOOMERS

38%

28%

2016: 81% 2016: 31% 2016: 17%

76%

10%

71%

67%

23%

22%

2016: 61% 2016: 32%

13%

2016: 9%
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SOCIAL MEDIA ONDERZOEK – EEN STUKJE GESCHIEDENIS
DE AFGELOPEN JAREN IS ER VEEL VERANDERD IN SOCIAL MEDIA-LAND:
Dynamische ontwikkelingen

Digital or real life friends?

• Van alle online netwerken heeft Facebook
in de afgelopen tien jaar een enorme groei
doorgemaakt.

• Nederlanders zijn iets selectiever geworden in het accepteren van
uitnodigingen van anderen om lid te worden van hun online
netwerken. In 2017 is 75% van de Nederlanders selectief in het
accepteren van connectieverzoeken, in 2007 was dit 70%.

• De groei van Instagram blijft gestaag
verlopen, in de loop der jaren is het netwerk
naar een plek in de top 5 geklommen.
• Van 2009 tot 2011 werd Hyves veel gebruikt.
Na een drastische daling in gebruik, heeft
Hyves in 2013 een punt achter haar bestaan
als sociaal netwerk gezet.

34%

GOOGELT ZICHZELF WEL EENS, MET
NAME OM IN DE GATEN TE HOUDEN
WAT ER ONLINE OVER ZICHZELF TE
ZIEN IS
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• Eén op de tien Nederlanders houdt tegenwoordig minder tijd over
voor ‘real life’ vriendschappen door contacten in de digitale wereld.
In 2008 was dit 5%.
• In 2007 verwachtte 34% een ‘echte vriendschap’ over te houden aan
online contacten. Dit is tien jaar later gedaald naar 24%.

Wie google jij?
• Jezelf googlen is in 2017 populairder dan in 2007 (34% versus 27%).
Ook googlen we mensen die we net ontmoet hebben vaker dan in
2007 (31% versus 18%).
• Opvallend is dat meer vrouwen dan mannen de namen van hun
vrienden en familie intypen in Google.

VAN WELKE ONLINE NETWERKEN MAAK JIJ ACTIEF GEBRUIK? | 18+ (n=1.050)

94%

75%
74%

IS LID VAN
MINIMAAL
ÉÉN ONLINE
NETWERK

45%
30%
25%
21%
18%
10%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Pinterest

Hyves

WhatsApp

LinkedIn

Instagram

Google+

Facebook Messenger

Twitter

Facebook

2015

2016

2017

Snapchat
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NEDERLAND WEET PRIVACY-INSTELLINGEN
FACEBOOK TE VINDEN
Meerderheid Facebook-gebruikers bepaalt zelf wat zij delen en met wie
Facebook is regelmatig in opspraak als het gaat om privacy. Bijna alle gebruikers weten dat
zij de mogelijkheid hebben om zelf te bepalen welke informatie openbaar is. Bijna drie kwart
heeft de privacy-instellingen wel eens aangepast, een kwart weet dat je deze instellingen zelf
kunt aanpassen, maar heeft dit (nog) niet gedaan.

Misbruik voorkomen
Vaak beperken gebruikers van Facebook de zichtbaarheid van hun persoonsgegevens,
berichten en foto’s tot alleen vrienden en tot vrienden van vrienden. Vooral Babyboomers
wantrouwen onbekenden die hun profiel zouden kunnen bekijken en misbruik zouden kunnen
maken van gegevens.

Privacy-instellingen het vaakst gewijzigd door Millennials
Millennials lijken het drukst bezig te zijn met hun privacy op Facebook. Een ruime meerderheid
van de Millennials (85%) weet de weg naar de privacy-instellingen van Facebook te vinden.
Opvallend genoeg zien we dat de Babyboomers – ondanks dat zij het meest bezorgd zijn
over de veiligheid van hun persoonlijke gegevens op internet – zich minder bezig houden
met hun privacy op Facebook. Zes op de tien Babyboomers hebben de instellingen wel eens
aangepast.
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HEB JIJ DE PRIVACY-INSTELLINGEN VAN JE FACEBOOK WEL EENS AANGEPAST? | GEBRUIKERS

VAN FACEBOOK 18+ (n=925)

JA
77%

85%

DAGELIJKS
GEBRUIK
FACEBOOK

72%

80%

61%

85%
89%

DIGITIENERS

20%

weet dat het kan
maar heeft de
instellingen niet
aangepast

MILLENNIALS

GENERATIE X

BABYBOOMERS

84%
“Ik heb heel veel foto’s op Facebook die ik niet
openbaar wil hebben voor de hele wereld. Ook zou
het voor inbrekers handig zijn om te weten wanneer
ik op vakantie ben.”
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BASIS: GEBRUIKERS VAN
WHATSAPP 18+ (n=782)

Ongeveer

Bij bijna

TWEE DERDE
is de laatst gezien
zichtbaar voor
contacten of zelfs
voor iedereen

9 OP DE 10
gebruikt
WhatsApp
dagelijks

bij

DRIE KWART
is de profielfoto
te bekijken. Bij
50% alleen voor
contactpersonen,
bij 25% voor
iedereen
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WEINIG GEBRUIK VAN AANPASSEN PRIVACYINSTELLINGEN WHATSAPP
Digitieners zijn beter op de hoogte
Net als bij Facebook kunnen gebruikers van WhatsApp hun privacy-instellingen aanpassen,
waardoor we onze privacy zelf (deels) in de hand hebben. Toch is het aanpassen van de
privacy-instellingen van WhatsApp veel minder gebruikelijk dan van Facebook. Twee derde
van de Nederlanders heeft de privacy-instellingen van WhatsApp nog nooit gewijzigd, terwijl
ruim acht op de tien bekend zijn met de mogelijkheid om deze instellingen aan te passen.
Jongere gebruikers van WhatsApp passen vaker hun privacy-instellingen aan dan de oudere
gebruikers. Bijna de helft van de Digitieners heeft deze instellingen aangepast, onder
Babyboomers is dit afgenomen tot een kwart.

Blauwe vinkjes blijven vaak blauw
Niet iedereen was blij met de introductie van de blauwe vinkjes op WhatsApp. Toch blijkt dat
slechts 12% de leesbewijzen actief heeft uitgeschakeld omdat zij niet willen dat de ander ziet
dat het bericht is gelezen.
WhatsApp heeft nog meer functies die informatie over de gebruiker geven die via de privacyinstellingen aan te passen zijn. De meeste Nederlanders maken hier geen gebruik van en tonen
aan al hun contacten hun profielfoto, status (standaard: ‘Hey there! I’m using WhatsApp’) en
laatste moment waarop zij online zijn geweest.
03 SOCIALE MEDIA
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INSTAGRAMMERS DROMEN WEG MET
#FOOD & #TRAVEL
De Instastory van Generatie X en de Babyboomers
Ook de oudere generaties hebben Instagram ontdekt. De helft van de Instagramgebruikers uit Generatie X en de Babyboomers Insta’en er dagelijks vrolijk op los.
Vooral posts over eten en drinken, reizen en hobby’s vinden zij leuk. Generatie X
gaat daarnaast ook naar Instagram voor sportonderwerpen. Babyboomers bekijken
liever posts over hun hobby’s of favoriete recepten.

TRAVEL IS FAVORIET,

37% BEKIJKT GRAAG
POSTS OVER DIT
ONDERWERP

Scoren bij jongeren met kleding & lifestyle
Zijn alle Digitieners en Millennials op Instagram op dit moment #fitboys en #fitgirls?
Het zou zomaar kunnen, want vooral posts en accounts over kleding, food, beauty
en lifestyle zijn populair onder de jongere generaties. Digitieners kijken daarnaast
graag naar games en sport.

T Y P IS C H

M/V?
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17%
37%
11%
30%

#Fashion
#Sport
#Beauty
#Auto

30%
14%
29%
2%

OVER WELKE ONDERWERPEN BEKIJK JIJ GRAAG PAGINA’S OF POSTS OP INSTAGRAM?
| GEBRUIKERS VAN INSTAGRAM 18+ (n=749)
GEBRUIKT
INSTAGRAM
ACTIEF

62%
GEBRUIKT
ÉÉN OF MEER
KEER PER DAG
INSTAGRAM

84%

FAVORIETE
POSTS
kleding

lifestyle

36%

72%
FAVORIETE
POSTS
reizen

lifestyle

28%

13%

48%

53%

FAVORIETE
POSTS

FAVORIETE
POSTS

hobby’s

reizen

eten & drinken

eten & drinken
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BASIS: NEDERLANDERS DIE EEN ACCOUNT HEBBEN OP YOUTUBE EN HIER ACTIEF GEBRUIK VAN MAKEN 18+ (n=450)
DAGELIJKS
GEBRUIK

OP WELKE APPARATEN BEKIJK JIJ
WEL EENS YOUTUBE-VIDEO’S?

78%

88%

51%

84%

HOEVEEL MINUTEN
PER DAG KIJK JIJ
GEMIDDELD NAAR
VIDEO’S OP YOUTUBE?

73%

54 MINUTEN

73%

47 MINUTEN

36 MINUTEN

37%

27%
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81%

85%

63%

54%

*
*te weinig actieve YouTubers
om een betrouwbare
inschatting te maken van
hun kijktijd.

YOUTUBE VOORAL ONDER JONGERE
GENERATIES POPULAIR
Digitieners dagelijks het langst op YouTube
YouTube-gebruikers kijken gemiddeld 40 minuten per dag naar video’s op dit
sociale netwerk. Tussen generaties verschilt de kijktijd behoorlijk. Digitieners nemen
gemiddeld 54 minuten per dag de tijd voor het kijken van video’s op YouTube.
Millennials volgen met 47 minuten per dag en Generatie X kijkt gemiddeld 36
minuten per dag naar YouTube.

YouTube ook op smartphone veel gebruikt
Acht op de tien Nederlanders kijken YouTube video’s via de laptop of desktop,
vooral onder oudere generaties is de gewone computer favoriet. Ook de smartphone valt met 62% in de smaak en bijna de helft van de YouTube-gebruikers kijkt op
de tablet. Twee op de tien zetten wel eens een YouTube-video aan op de televisie.
Digitieners en Millennials pakken vaker hun smartphone voor het kijken van
YouTube video’s dan een laptop of desktop. Bij de oudere generaties is het kijken
via de tablet populairder dan onder de jongere generaties.

03 SOCIALE MEDIA
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E-COMMERCE

HOE WINKELS ER OVER TIEN JAAR UITZIEN is nog een raadsel,

maar duidelijk is wel dat alle generaties voorlopig niet zonder de fysieke winkel kunnen. Online
shopping zit, vooral via de smartphone, nog steeds flink in de lift. Betalen via de smartphone is
gemeengoed aan het worden.
KEY INSIGHTS
• Steeds meer Nederlanders draaien hun hand niet om
voor online aankopen via hun smartphone.
• De online food sector is in de afgelopen 7 jaar flink
gegroeid.

• Klantenservice via online chats en via WhatApp etc.
spreken vooral de Digitieners en Millennials aan.
De Babyboomer is vooral tevreden met klantcontact
via telefoon of e-mail.

• Ondanks dat online kopen en betalen voor iedereen nu
bijna dagelijkse kost is, zijn er voor bijna alle
Nederlanders producten die zij absoluut in een fysieke
winkel willen kopen. Met name boodschappen, meubels
en kleding.
• Nederlanders regelen hun bankzaken steeds vaker via
de smartphone. Vooral de Millennial weet niet beter.
Ook het vertrouwen in de veiligheid van betalingen via
de smartphone neemt toe.

Veranderingen ten opzichte van 2016
Significante stijging 		
Significante daling
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WHAT ELSE? WE KOPEN
STEEDS VAKER ONLINE!
BASIS: 18+ (n=1.050)

Minimaal eens per maand

33%

51%

STEVIGE GROEI IN M-COMMERCE
Heel Nederland shopt online
Van Digitiener tot Babyboomer, bijna iedereen koopt online. Ten opzichte van
2010 is het aantal Nederlanders dat minimaal eens per maand een product online
koopt flink gegroeid. Opvallend is dat meer mannen dan vrouwen minimaal
eens per maand online shoppen (55% versus 47%). Dit zagen we ook al in 2010.

M-commerce groeit in alle generaties
2010

2017

Meer Nederlanders
hebben wel eens
online food gekocht

30%

11%
Avondeten

2010

7%
Boodschappen

2010

2017

14%
2017

BASIS: KOPEN WEL EENS
PRODUCTEN ONLINE 18+ (n=988)

44

Met de blijvende toename van het aantal smartphones en steeds meer websites
die echt mobile-proof zijn, is het geen verrassing dat ook m-commerce groeit.
Inmiddels kopen drie op de tien Nederlanders wel eens wat via hun smartphone.
Vooral onder Millennials is mobiel shoppen populair.
In alle generaties zien we een toename. Zo is het aantal Babyboomers dat wel
eens mobiele bestellingen doet ten opzichte van vorig jaar verdubbeld.

Meer online food
Met de komst van websites als thuisbezorgd.nl en bezorgservices van
supermarkten zien we sinds 2010 een duidelijke groei in de online food sector.
Vooral Millennials maken hier gretig gebruik van, 45% heeft wel eens online
food besteld en 17% wel eens online boodschappen. Generatie X bestelt
minder vaak online eten (33%), maar doet net zo vaak als de Millennials online
boodschappen (16%).

OP WELKE APPARATEN KOOP JIJ PRODUCTEN VIA INTERNET? | SMARTPHONE | BASIS: 18+ (n=1.050)

2017

94%

29%

2016

90%

MILLENNIALS
20%

38%

2015

2016

2017

33%

44%

53%

2015

2016

2017

22%

28%

2015

2016

2017

2%

5%

10%

2015

2016

2017

14%
GENERATIE X

2015

81%

DIGITIENERS

31%

14%
BABYBOOMERS
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BEHOEFTE AAN FYSIEKE WINKEL BLIJFT
It’s shop o’clock somewhere
De afgelopen tijd is het straatbeeld veranderd, mede omdat consumenten steeds meer een online focus krijgen.
Veel fysieke winkels richten zich om deze reden naast bricks ook op clicks. De behoefte om producten in een fysieke
winkel te kopen is afgenomen. Waar de Nederlander vorig jaar nog gemiddeld vier productgroepen absoluut in een
fysieke winkel wilde kopen, is dat dit jaar gedaald naar drie. Met name kleding, meubels, elektrische apparatuur,
verzorgingsproducten en speelgoed koopt men steeds vaker online. Toch blijven er kansen voor de fysieke retail:
94% van de Nederlanders wil voor bepaalde productgroepen nog absoluut naar een fysieke winkel. Met name voor
boodschappen, meubels en kleding gaan Nederlanders nog graag naar een fysieke winkel.

Babyboomers houden vast aan fysieke winkels
Voor Babyboomers is online shoppen het minst gebruikelijk. Zij bezoeken de fysieke winkel nog vaak voor
boodschappen (75%), meubels (56%), kleding (54%) en elektrische apparatuur (34%). Vooral kledingwinkels en
elektronicawinkels zijn voor Babyboomers in vergelijking met jongere generaties belangrijk.

Nog steeds enorme potentie voor online
Veel Nederlanders wijzen het online kopen van verschillende producten niet af. En dat betekent dat hier kansen
liggen. Zo geldt voor verzorgingsproducten dat de helft van Nederland deze nog niet online koopt, maar nog te
overtuigen is om dit wel te doen. Ook bij elektronica en boodschappen zien we dat het fysieke tij begint te keren.
Happy online shopping!
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WAAR LIGGEN KANSEN?
BASIS: 18+ (n=1.050)

Koopt dit al online
30%

Verzorgingsproducten

Zou dit mogelijk
online willen
kopen (potentiële
doelgroep)
46%

Koopt dit al online
51%

Elektrische
apparatuur

(n=1.050)

BOODSCHAPPEN

TOP 3

66%
2016: 74%

MEUBELS

Zou dit mogelijk
online willen
kopen (potentiële
doelgroep)

48%

23%

2016: 58%

Koopt dit al online
13%

Boodschappen

WAT ZIJN VOOR JOU PRODUCTEN DIE JE OP DIT MOMENT
ABSOLUUT IN EEN FYSIEKE WINKEL WILT KOPEN? | BASIS: 18+

Zou dit mogelijk
online willen
kopen (potentiële
doelgroep)

KLEDING
47%
2016: 56%

20%
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ALS JIJ ONLINE EEN BETALING DOET, WELKE BETAALMETHODE GEBRUIK JIJ DAN WEL EENS? | BASIS: KOPERS
VAN ONLINE PRODUCTEN 18+ (n=988)

MOBIEL BANKIEREN

45%

29%

2016: 38%

49%
48%

69%
23%

REGELT BANKZAKEN VIA INTERNET | BASIS: 18+ (n=1.050)
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23%

93%
27%

GROEI IN MOBIEL BANKIEREN
Online bankzaken steeds vaker via smartphone
Internetbankieren is al tijden de normaalste zaak van de wereld. Sinds vorig jaar zien we echter
dat steeds meer Nederlanders internetbankieren via hun smartphone. Niet geheel onlogisch
nu er veel initiatieven zijn waarmee overschrijvingen in een mum van tijd geregeld zijn.

Mobiel bankieren: vooral voor Millennials
Voor Millennials is betalen via hun smartphone de normaalste zaak van de wereld. Ruim twee
derde van hen regelt hun bankzaken met hun smartphone in de hand. Ondanks dat Digitieners
versmolten zijn met hun smartphone, blijft mobiel bankieren in deze generatie achter op de
Millennials. Dit komt waarschijnlijk omdat nog niet alle Digitieners zelf al hun betalingen
beheren. Een vijfde van de Digitieners regelt nooit bankzaken via internet.

iDEAL veruit het populairst voor online betalingen
Bijna iedereen gebruikt voor online betalingen iDEAL, bijna drie op de tien Nederlanders
betalen via hun creditcard en iets meer dan een kwart maakt gebruik van PayPal. Ook gebruikt
bijna een kwart nog wel eens de ouderwetse acceptgiro voor de betaling van producten die
zij online kopen.

04 E-COMMERCE
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MEER VERTROUWEN IN DE VEILIGHEID VAN
BETALINGEN VIA SMARTPHONE
Safety first
M-commerce heeft inmiddels een aardige plek weten te bemachtigen in de digitale betalingswereld. Banken nemen
dan ook veel maatregelen om de veiligheid van mobiele betalingen te waarborgen en informeren consumenten
hierover. Dit werpt zijn vruchten af: het vertrouwen in de veiligheid van betalingen van online aankopen via de
smartphone is sinds vorig jaar toegenomen. Inmiddels ervaren vier op de tien Nederlanders online betalingen via dit
device als veilig.

Alle generaties hebben meer vertrouwen in het betalen van online aankopen via de smartphone
Bijna de helft van de Digitieners (46%) en Millennials (48%) ervaart betalingen via de smartphone als veilig, gevolgd
door 45% van Generatie X. Babyboomers zijn minder overtuigd. Drie op de tien (30%) heeft vertrouwen in betalen via
de smartphone.
Nederlanders die betalen via de smartphone niet als veilig ervaren, verwachten dat een smartphone makkelijker te
hacken is dan een laptop. Daarnaast voelt het doen van mobiele betalingen via (onbekende of openbare) Wi-Finetwerken minder veilig. Ook zijn sommigen bang dat bankgegevens in verkeerde handen terechtkomen als hun
smartphone wordt gestolen.

PC blijft het meest veilig
De desktop of laptop wordt nog steeds gezien als meest veilige apparaat om online aankopen te doen. Toch lijkt dit
device niet meer heilig: we zien een lichte daling van het vertrouwen ten opzichte van vorig jaar.
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HOE VEILIG OF ONVEILIG IS VOOR JOUW GEVOEL HET BETALEN VAN EEN ONLINE AANKOOP
VIA SMARTPHONE, TABLET OF LAPTOP/DESKTOP? | BASIS: KOPERS VAN ONLINE PRODUCTEN 18+ (n=988)
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KLANTENSERVICE VIA E-MAIL EN TELEFOON NOG
ALTIJD ONMISBAAR
Potentie voor klantenservice via online chat en WhatsApp
Nederlanders lijken zich niet bezwaard te voelen om contact op te nemen met de klantenservice. Een ruime
meerderheid heeft hier in het afgelopen jaar contact mee gehad, vooral via e-mail of telefonisch. Dit zijn ook de
kanalen waar de meeste voorkeur naar uitgaat. Ondanks ‘modernere’ contactkanalen, heeft twee derde van de
Nederlanders in het afgelopen jaar via e-mail of telefoon contact opgenomen met een klantenservice. Daarnaast lijkt
online chat in opkomst, al ruim een op de vier Nederlanders heeft in het afgelopen jaar via dit kanaal contact gezocht
met een klantenservice.
Ook uit de voorkeuren van Nederlanders blijkt dat er potentie is voor klantcontact via een webbased chatfunctie of via
WhatsApp. Een op de vijf klanten heeft op dit moment al voorkeur voor contact via een online chat en een op de acht
zou graag een vraag stellen via WhatsApp.

Jongste generaties vaker voorkeur voor online chat
In alle generaties zien we een duidelijke voorkeur voor telefonisch of e-mailcontact met de klantenservice. Vooral
Babyboomers nemen graag via deze kanalen contact op. Als het gaat om online chat en contact via WhatsApp,
gebruiken de jongste generaties dit vaker en hebben hiervoor een sterkere voorkeur.
Daarnaast valt het op dat een kwart van de Millennials het afgelopen jaar contact heeft gehad met een klantenservice
via social media. Voor alle Nederlanders is dit 15%.
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WELKE VAN DE ONDERSTAANDE MANIEREN HEB JIJ IN HET AFGELOPEN JAAR GEBRUIKT OM
CONTACT OP TE NEMEN MET DE KLANTENSERVICE VAN EEN BEDRIJF? WELKE MANIER(EN)
HEBBEN JE VOORKEUR? | BASIS: 18+ (n=1.050)
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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 4 april 2017 tot
en met 18 april 2017 hebben 1.050 Nederlanders van 14 jaar en ouder de online vragenlijst
ingevuld. De steekproef van 14-17 jaar is representatief voor de Nederlandse bevolking
naar geslacht en leeftijd. Vanaf 18 jaar is de steekproef representatief naar geslacht, leeftijd
en opleiding.
Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen of vragen over het onderzoek? Neem dan
contact met ons op:

Caroline van Teeffelen
caroline@ruigroknetpanel.nl
020-7820406
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Lianne Worrell
lianne@ruigroknetpanel.nl
020-7820415
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