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Het ‘What’s happening online’-onderzoek wordt sinds 2005 jaarlijks op eigen initiatief uitgevoerd door het 

onafhankelijke onderzoeksbureau Ruigrok NetPanel.

Dit jaar zoomen we in op verschillende generaties Nederlanders. De generatie Digitieners is nieuw dit jaar 

en daarom kunnen we de resultaten uit deze groep niet vergelijken met eerdere jaren.

In dit rapport besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

Devices p. 5

Social media  p. 12

E-commerce p. 23

De rol van internet p. 36
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THIS IS HAPPENING ONLINE IN 2016

Digitieners
(14-20 jaar, n=172)

Millennials
(21-35 jaar, n=386)

Generatie X
(36-55 jaar, n=620)

Babyboomers
(56 jaar en ouder, n=610)

INLEIDING



Dit jaar besteden we speciaal aandacht aan wat verschillende generaties online doen. Doet de ‘jeugd van 

tegenwoordig’ niets anders dan Snapchatten? En in hoeverre doen de ouderen ook mee met de laatste trends? Dit 

is alvast een klein kijkje in hun leefwereld:

CONCLUSIES
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DIGITIENERS EN MILLENNIALS GROEIEN OP IN EEN DIGITALE WERELD

Digitieners
14-20 jaar

Millennials
21-35 jaar

De Digitieners zijn geboren in een digitale wereld, een wereld waarin zij eerder wisten hoe ze moesten 

swipen dan hoe ze moesten praten. Digitieners zijn compleet mobiel georiënteerd en doen alles met het 

hun smartphone slechts enkele meters van hen verwijderd. Ze zijn van alle markten thuis en kunnen 

daarom razendsnel keuzes maken in hun digitale leefwereld. Zij hebben voor elk doel en elke community 

waar ze bij horen een eigen kanaal of device en maken hiervoor bewuste afwegingen. Digitieners vervelen 

zich snel en struinen het internet af op zoek naar vermaak. Op het gebied van social media zijn de 

Digitieners trendsetters, kanalen die hun ouders en opa’s en oma’s nog niet ontdekt hebben zijn hip and 

happening. Maar zodra volwassenen toetreden in door jongeren geadopteerde social media, doen ze de 

dingen die ze echt belangrijk vinden om met hun vrienden te delen, lekker weer ergens anders...

Millennials zijn opgegroeid in de tijd dat internet nog in de kinderschoenen stond. Zij hebben de wereld 

zien veranderen en zijn zich bewust van de consequenties voor bijvoorbeeld hun privacy. Aan de andere 

kant zijn Millennials meegegroeid met internet en staan zij open voor alle ontwikkelingen. Ze zijn gewend 

om veel online te doen, op veel verschillende devices en zien hiervan vooral de voordelen. Terwijl de 

Digitieners trendsetters zijn op het gebied van social media, haken Millennials steeds iets later aan. Online 

contact maken met onbekenden is voor Millennials niet langer een taboe, zij vinden het regelmatig 

gemakkelijker om via internet nieuwe mensen of geliefden te vinden dan in real life.  



CONCLUSIES
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GENERATIE X EN DE BABYBOOMERS BLIJVEN BIJ DE TIJD

Generatie X
36-55 jaar

Babyboomers
56+ jaar

Babyboomers kunnen we zien als de senioren van Nederland. Maar deze senioren zitten echt niet 

achter de geraniums, ze zijn actief en voelen zich nog lang niet ‘oud’. Een flink deel van deze 

generatie lijkt dan ook een transformatie te ondergaan op het gebied van internet en ze zijn bezig 

met een ware inhaalslag op de ‘jeugd’. Ze willen met hun tijd meegaan en vooral niet worden gezien 

als ‘de oudjes’. Internetten via de smartphone is al lang niet meer onbegrijpelijk, posten op 

Facebook is een dagelijkse bezigheid en online winkelen doet men als geen ander. Maar zouden de 

Babyboomers toch liever terug willen naar de tijd zonder internet? Absoluut niet! Ze maken zich wel 

meer zorgen over de veiligheid online, maar ze zijn dan ook pas net écht aan het ontdekken wat het 

World Wide Web hen allemaal te bieden heeft. 

Generatie X bestaat uit pioniers op het gebied van internet. Zij stonden aan het begin van hun 

carrière toen internet in opmars was en hebben alles moeten leren. En nog steeds hebben ze enige  

moeite de jongere generaties bij te benen met alle ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen. 

Maar aan hun wil zal het zeker niet liggen. Ze zijn actief op internet en laten trends niet aan zich 

voorbij gaan. Dat ze hippe nieuwe dingen pas ontdekken als deze voor de jongere generaties allang 

niet hip meer zijn, onderdrukt de pret niet. Ze gebruiken dagelijks social media en zijn de 

mogelijkheden van internet op verschillende devices volop aan het ontdekken. Toch is deze 

generatie minder zorgeloos als de jeugd. Zij zijn zich meer zorgen gaan maken over de veiligheid 

van hun persoonlijke gegevens online en zijn zich bewuster van de gevaren van de digitale wereld. 



DEVICES



Dat scheelt niet veel meer! We zijn massaal connected en gewend om altijd en overal bereikbaar 

te zijn. De belangrijkste resultaten op een rijtje:

• Zelfs van de Babyboomers, die nog wel wat achterlopen op de jongere generaties, gebruikt 

inmiddels meer dan de helft een smartphone. Ze zijn hard op weg om de jongere generaties 

bij te benen.

• Smart TV heeft dit jaar een stevige groei doorgemaakt, steeds meer Nederlanders ontdekken 

het gebruik van internet via hun televisie. En hoewel nog niet iedereen een smart TV gebruikt, 

is het online kijken van televisie, films of video’s voor een ruime meerderheid al gemeengoed. 

• De tablet lijkt zijn maximale punt bereikt te hebben, het gebruik hiervan is ten opzichte van 

2015 niet significant gegroeid. 

• Er zijn veel apparaten die je op internet kunt aansluiten en men gebruikt al regelmatig een 

Mediabox (bijvoorbeeld Apple TV of een Chromecast) een camera die rechtstreeks met internet 

verbonden kan worden en een geluidsinstallatie. 

• Online naar muziek luisteren was in 2015 voor de meerderheid al heel normaal en dit is dit 

jaar niet veranderd. Alleen bij de Babyboomers zien we een nog groei in het gebruik hiervan. 

DEVICES
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IEDEREEN HEEFT INMIDDELS WEL EEN SMARTPHONE, TOCH?



DEVICES
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FORSE STIJGING IN GEBRUIK INTERNET OP SMARTPHONE EN SMART TV

Significant verschil

Op welke van deze apparaten maak jij gebruik van internet? (18+, n=1.789)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014 2015 2016

94%

72%

57%

28%

Laptop/desktop

Smartphone

Tablet

Televisie

(2015:96%)

(2015:65%)

(2015:20%)



DEVICES
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STIJGING IN GEBRUIK SMARTPHONE EN SMART TV IN ALLE GENERATIES

Op welke van deze 
apparaten maak jij 
gebruik van internet? 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016: 92%
2015: 87% 

2016: 36%
2015: 27% 

2016: 78%
2015: 73%

2016: 28%
2015: 21% 

2016: 53%
2015: 40% 

2016: 20%
2015: 14% 

Significant verschil

Digitieners Millennials Generatie X Babyboomers
Smartphone

Televisie



DEVICES
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INTERNET OF THINGS ALLANG GEEN ‘VER VAN MIJN BED SHOW’ MEER

Met welke van deze apparaten maak jij 
gebruik van internet? (18+, n=1.789)

Mediabox
17%

Geluidsinstallatie
12%

Fotocamera
14%

Spelcomputer
11%

Thermostaat
9%

Smartwatch
6%

Digitieners Millennials Generatie X Babyboomers

49% 44% 38% 21%

Ik verwacht komend jaar (meer) verschillende apparaten te 

gebruiken die zijn aangesloten op internet.



DEVICES
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ONLINE MUZIEK VOLLEDIG OMARMD DOOR DIGITIENERS EN MILLENNIALS, ZIJ GEBRUIKEN 
HIER VAAK HUN SMARTPHONE VOOR

66%
(2015:62%)

86% 69%

21%

61% 65%
24%

31%
49%

19%

12% 41% 14%

Digitieners

Millennials

Generatie X

Babyboomers
Op welke apparaten luister jij 

muziek op internet? (18+, n=1.232)

4%

12%

33%

48%

luistert muziek 
op internet 

Significant verschil

(2015:34%) (2015:59%)



DEVICES
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FORSE STIJGING IN GEBRUIK ONLINE TELEVISIE, FILMS EN VIDEO, VOORAL DIGITIENERS EN 
MILLENNIALS GEBRUIKEN SMARTPHONE HIERVOOR

63%
(2015:54%)

54%
66%

31%

44%
65%

34%

14% 42%
26%

7% 33% 21%
Op welke apparaten kijk jij TV, video’s 

of films via internet? (18+, n=1.232)

13%

11%

37%

50%

34%

28%

22%

15%

Significant verschil

kijkt TV, video’s of 
films via internet

Digitieners

Millennials

Generatie X

Babyboomers

(2015:16%) (2015:21%)

(2015:7%) (2015:36%) (2015:45%)

(2015:1%) (2015:20%) (2015:9%) (2015:67%)



SOCIAL MEDIA



Dat zou zomaar uit kunnen komen! De Digitieners lijken te fungeren als trendsetters op social
media gebied, trends die langzaam beginnen door te sijpelen naar de andere generaties. De 
belangrijkste inzichten op een rijtje:

• Met een lidmaatschap op gemiddeld maar liefst vijf verschillende online netwerken is social
media vergroeid met de levens van van Digitieners. Maar ook Babyboomers hebben een druk 
online sociaal leven, zij hebben gemiddeld via drie netwerken contact met anderen. 

• Drie kwart van de gebruikers zit dagelijks op social media. Terwijl de Digitieners drie uur per 
dag besteden om alle netwerken bij te houden, zitten ook Babyboomers al ruim anderhalf uur 
per dag op social media. 

• YouTube is groot onder Digitieners. De groei van Whatsapp onder Babyboomers zet door. 
Millennials haken langzaam aan bij de netwerken van de jeugd.  

• Het gebruik van Facebook blijft onverminderd groot, maar generaties beleven en gebruiken het 
netwerk wel degelijk anders! Terwijl Digitieners zich inmiddels redelijk passief gedragen op 
Facebook, zijn het de Babyboomers die juist beginnen te ontdekken wat er allemaal mogelijk 
is. 

• Wat is er HOT onder Digitieners? Vooral variatie in sociale netwerken! Alle netwerken hebben 
hun eigen functie en Digitieners maken per situatie of contactmoment een bewuste afweging 
binnen de range netwerken waarover zij beschikken. 

SOCIAL MEDIA
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GOUDEN BERGEN VOOR YOUTUBE, INSTAGRAM EN SNAPCHAT? 



64%

74%

83%

88%

5%

6%

6%

7%

8%

5%

2%

22%

15%

8%

Dagelijks 5-6 dagen per week

3-4 dagen per week <3 dagen per week

SOCIAL MEDIA
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DIGITIENERS GEMIDDELD DRIE UUR PER DAG OP SOCIAL MEDIA EN ACTIEF OP RUIM VIJF ONLINE 
NETWERKEN 

Hoe vaak gebruik jij social media? Indien men actief gebruik maakt van een sociaal netwerk (n=1.097)

Digitieners

Millennials

Generatie X

Babyboomers

2,8 uur 
per dag 

2 uur 
per dag 

Gemiddeld 
gebruik 

1,7 uur 
per dag 

1,7 uur 
per dag 

Ik ben heel blij dat ik nu in deze tijd mag leven 

en gebruik mag maken van sociale media, ik 

snap echt niet hoe die mensen vroeger leefden 

zonder?

Ik gebruik social media om leuke dingen van 

mezelf te delen en om op de hoogte blijven van 

anderen. In real life gaat dit af en toe lastig met 

een gezin en baan

Zo blijf ik op de hoogte van de levens van 

vrienden of kennissen die ik minder spreek of 

verder weg wonen. 

Je moet een beetje met je tijd meegaan. Maar ik 

vind het ook erg leuk om pagina’s van vrienden, 

familie en dingen waar ik in geïnteresseerd ben 

te bezoeken.

Gemiddeld aantal
netwerken dat men 

actief gebruikt

5,4
netwerken

4,8
netwerken

3,9
netwerken

3,2
netwerken



17%
21%

28%
27%
22%

79%

42%

74%

10%

48%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pinterest Instagram Google+ LinkedIn

Twitter Facebook Facebook Messenger WhatsApp

Snapchat YouTube

Van welke online netwerken maak jij actief gebruik? 18+ jaar (n=1.747) 
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SOCIAL MEDIA

AANTAL FACEBOOKERS ONVERMINDERD GROOT, VOORAL WHATSAPP, INSTAGRAM EN SNAPCHAT 
IN OPMARS 

Significant verschil

(2015:6%)

(2015:68%)

(2015:23%)

(2015:13%)

95%
is lid van minimaal één 
online netwerk
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YOUTUBE GROOT ONDER DIGITIENERS, GROEI VAN WHATSAPP ONDER BABYBOOMERS ZET DOOR

SOCIAL MEDIA

Digitieners Millennials Generatie X Babyboomers

93%

82%

79%

72%

64%

1

2

3

4

5

91%

87%

62%

40%

38%

1

2

3

4

5

81%

79%

48%

31%

26%

1

2

3

4

5

72%

56%

37%

33%

19%

1

2

3

4

5

Van welk online netwerken maak jij actief gebruik? (n=1.789) 

(2015:86%)

(2015:22%)

(2015:45%)

(2015:17%)

Significant verschil



SOCIAL MEDIA
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MILLENNIALS HAKEN LANGZAAM AAN BIJ DE NETWERKEN VAN DE JEUGD, SIGNIFICANTE STIJGING IN HET 
GEBRUIK

Millennials

2016: 38%     (2015: 22%) 

Snapchat is een leuk nieuw medium. Ik deel hier vooral 

grappige dingen met de paar vrienden die het op dit 

moment ook gebruiken.

Instagram

Ik deel hier foto’s die ik vroeger op Facebook 

zou delen. Ik volg vrienden maar volg ook 

pagina’s die aansluiten op mijn lifestyle 

(gezond) en fashionstyle. Leuk voor inspiratie. 

2016: 24%     (2015: 14%) 

Snapchat

Van welk online netwerken maak jij actief gebruik? 
Millennials (n=332) 

Significant verschil
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BABYBOOMERS GEBRUIKEN FACEBOOK ACTIEVER DAN DIGITIENERS EN HEBBEN FACEBOOK VAKER ALS 
FAVORIETE NETWERK

11% vindt Facebook het leukste online netwerk dat zij gebruiken 55% vindt Facebook het leukste online netwerk dat zij gebruiken

80% gebruikt dagelijks Facebook75% gebruikt dagelijks Facebook

80% Tijdlijn lezen/bekijken

82% Berichten foto’s liken 81% Reageren op foto’s/berichten van anderen

71% Berichten foto’s liken

Digitieners Babyboomers

Passief gebruik Actief gebruik

Op Facebook plaats ik leuke foto's 

van de honden, speel ik spelletjes en 

bekijk en like ik foto’s en filmpjes 

van de kleinkinderen!’

Facebook gebruik ik niet meer 

actief want niemand van mijn 

leeftijd zit er nog op. Ik zoek 

alleen mensen op of kijk erop als 

ik mij verveel 

82% Personen opzoeken 66% Berichten (van anderen) delen

Versus

NOT HOT

SOCIAL MEDIA
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MEN IS OP DE MEESTE FUNCTIES VAN FACEBOOK NOG NIET UITGEKEKEN, MERKGERELATEERDE ACTIVITEITEN 
DOET MEN VAAK NIET (MEER)

80% Reageren op berichten of foto’s van anderen

77% Berichten of foto’s van anderen liken

70% Personen opzoeken

68% Foto’s plaatsen

67% De tijdlijn lezen/bekijken

61% Berichten (van anderen) delen

58% Video’s kijken

56% Tekstberichten plaatsen

53% Gebruik maken van de chatfunctie/FB 

Messenger

43% Gebruik maken van groepspagina’s 

43% Mee doen aan winacties

34% Aanmelden bij events

32% Merken/bedrijven opzoeken of volgen

30% Berichten van merken of bedrijven liken

28% Evenementen opzoeken

23% Anderen taggen in een bericht

21% Gebruik maken van groepspagina’s

Welke activiteiten doe jij niet (meer) op Facebook? 
Facebookgebruikers 18+ (n=839)

Welke activiteiten doe jij wel eens op Facebook? 
Facebookgebruikers 18+ (n=839)

Gemiddeld
8 activiteiten Gemiddeld

3 activiteiten 

SOCIAL MEDIA
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FACEBOOKGEBRUIKER ERGERT ZICH VAKER AAN GESPONSORDE CONTENT DAN AAN KINDERFOTO’S, 
KLAGENDE MENSEN OF SPELFOUTEN 

Advertenties of gesponsorde 
berichten in mijn tijdlijn

38%

Wat zijn jouw drie grootste Facebook ergernissen? 
Facebookgebruikers– top drie 18+ (n=839)

Advertenties die niet relevant
zijn voor mij

Winacties

34%

26%

96%
Ergert zich wel eens op 
Facebook

SOCIAL MEDIA



SOCIAL MEDIA
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DIGITIENERS OP ZOEK NAAR VARIATIE IN SOCIAL MEDIA, ELK KANAAL HEEFT EEN EIGEN FUNCTIE EN DOEL

Digitieners

OUDERWETS MAAR ONMISBAAR
• Vrijwel iedereen heeft een profiel
• Hier worden mensen opgezocht en vormt men een 

beeld over iemand: het dient als visitekaartje
• Ze delen er alleen ‘familieproof’ foto’s of berichten
• Ze hebben over het algemeen veel Facebookvrienden
• Digitieners gebruiken Facebook nog wel, maar 
zien het scrollen door de tijdlijn vooral als tijdverdrijf

VOOR PERSOONLIJK EN PRIVE CONTACT
• Voor dagelijks contact met beste vrienden
• Privégesprekken één op één of in groeps-
verband, voor alles wat niet openlijk
besproken wordt

• Groepsapps zijn vooral ‘handig’
• Gemakkelijke manier om (privé) foto’s of 

video’s door te sturen
• Communicatiekanaal met ouders/familie

LIKES VERZAMELEN
• Voor het delen van leuke momenten in het leven
• Foto’s die worden geplaatst worden bewust gekozen omdat ze 

hier “lang” op blijven staan
• Foto’s worden bewerkt voordat ze gedeeld worden
• Op Instagram wordt veel geliked, het verzamelen van likes is 

belangrijk
• Ze zijn met veel mensen bevriend op Instagram
• Er kan een goed beeld van iemand gevormd worden door 

Instagram, ook door de pagina’s die iemand volgt
• Volgen van bekendheden, lifestyle pagina’s

DE WARE IDENTITEIT; ALLEEN VOOR BESTE VRIENDEN
• Meest persoonlijke netwerk
• Hier delen ze dagelijkse gebeurtenissen of foto’s 

die men niet op andere kanalen zet (bijvoorbeeld gekke 
bekken)

• Gebruik van filters
• Foto’s worden niet op internet opgeslagen, daar zijn 

ze zich heel bewust van
• Ze delen foto’s alleen met vrienden, en kiezen de 

ontvangers bewust
• Volgen van merken, interesses

VOOR VERMAAK EN GESPREKSSTOF 
• Vooral voor vermaak, er is altijd wat te kijken. 
• Interesses kunnen hier worden gevolgd, men 
abonneert zich op diverse kanalen

• Voor het luisteren van muziek
• Ze praten met vrienden over YouTube filmpjes, 
bijvoorbeeld via WhatsApp

Kun je vertellen wat voor jouw het onderscheid is tussen de verschillende online netwerken? 
Waarvoor gebruik je de verschillende netwerken? Digitieners (n=172)

In je leven moet je 
gewoon variëren 
en dat doe 
ik dus ook met 
sociale media ;)
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SOCIAL MEDIA

DIGITIENERS MAKEN PER SITUATIE OF CONTACTMOMENT EEN BEWUSTE AFWEGING BINNEN DE RANGE NETWERKEN 
WAAROVER ZIJ BESCHIKKEN

Kun je vertellen wat voor jouw het onderscheid is tussen de verschillende online netwerken? 
Waarvoor gebruik je de verschillende netwerken? Digitieners (n=172)

Snapchat gebruik ik om gekke, 
lelijke foto's naar vriendinnen te 
sturen over wat ik aan het doen 

ben bijvoorbeeld. Ook bekijk ik de 
verhalen van verschillende mensen 
(vrienden, bekende mensen, etc.)

YouTube gebruik ik ter 
ontspanning, ik kijk er de nieuwste 
filmpjes van vloggers of games. 
Vaak praat ik met vrienden op 
WhatsApp over YouTube video’s 

WhatsApp gebruik ik om privé-
gesprekken te kunnen hebben met 
vrienden en familie. Leuk ook dat je 

foto's, filmpjes en spraakopnames kan 
sturen. En de emoji's zijn ook geweldig.

Op Instagram hoef je geen (lange) 
teksten te lezen. Je kunt urenlang 
scrollen en foto's bekijken. Foto’s die 
ik er zelf op zet zijn vaak mooi en 
bewerkt met een gave filter

‘Ze hebben allemaal 
verschillende functies en 
verschillende communities’.Digitieners

Ik gebruik Facebook als ik het 
leuk vind dat ouderen (aka

volwassenen) mijn foto’s zien. 
Selfies plaats ik liever op 
Instagram, daar zien mijn 

vrienden het



E-COMMERCE



Die kans lijkt wel heel erg klein! Hoewel online kopen en betalen voor iedereen nu bijna 

dagelijkse kost is, kunnen alle generaties echt niet zonder fysieke winkels. Ook niet in 2025. De 

belangrijkste inzichten op een rijtje:

• Online shoppen gebeurt nog steeds veel via de laptop of desktop, maar de smartphone is 

bezig met een stevige inhaalrace. In alle generaties is men in 2016 meer gaan shoppen via dit 

device. Vooral Millenials kopen vaak met hun smartphone.

• iDEAL blijft veruit de populairste online betaalmethode en men doet deze betaling het liefst via 

laptop of desktop. Wel verschuift de voorkeur langzaam naar mobiele devices.

• Alle generaties hebben het gevoel dat betalen via tablet of desktop het meest veilig is. 

Babyboomers zien betalen via alle devices als minder veilig dan andere generaties. Digitieners

letten daarentegen vaker op extra kosten voor een betaalmethode.

• Bij het kiezen van een webshop zijn (te) hoge verzendkosten de belangrijkste reden om geen 

aankopen te doen bij een specifieke webshop.

• Vooral boodschappen, meubels en kleding koopt men absoluut het liefst in een fysieke winkel.

E-COMMERCE
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BEHOREN FYSIEKE WINKELS IN DE NABIJE TOEKOMST TOT DE VERLEDEN TIJD? 



E-COMMERCE
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VOORAL GENERATIE X EN MILLENNIALS KOPEN VAAK ONLINE, STIJGING IN KOPEN VIA 
SMARTPHONE

90%
(2015:89%)

Op welke apparaten 
koop jij producten via 

internet? (18+, n=1.054)

Digitieners

Millennials

Generatie X

Babyboomers

78% 16% 31%

88%
28% 44%

84%
29% 22%

79%
18% 5%

83%

95%

93%

87%

(2015:33%)

(2015:14%)

(2015:2%)(2015:
12%)

koopt wel eens 
producten via internet

Significant verschil



10%

16%

17%

19%

77%
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GROTE VOORKEUR VOOR BETALEN VIA IDEAL EN BETALEN OP LAPTOP OF DESKTOP

E-COMMERCE

Welke betaalmethoden hebben jouw voorkeur? En op 
welk apparaat doe jij het liefst een betaling als je online 

een product bestelt? (n=990) 

2015: 83%

Voorkeur betaalmethode

Voorkeur betaaldevice

54% 77% 2015: 83%

12%

8%

2015: 22%

2015: 19%

2015: 7%

2015: 8%

2015: 6%

Significant verschil
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MILLENNIALS EN GENERATIE X KOPEN HET MEEST ONLINE EN GEBRUIKEN DAARDOOR VEEL VERSCHILLENDE 
BETAALMETHODEN

E-COMMERCE

Digitieners Millennials Generatie X Babyboomers

90%

32%

9%

8%

8%

3%

Als jij online een betaling doet, welke betaalmethoden gebruik jij dan wel eens?

Machtiging

98%

39%

23%

20%

34%

12%Machtiging

96%

35%

29%

24%

25%

16%Machtiging

93%

17%

31%

10%

24%

17%Machtiging
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BETROUWBAARHEID WEBWINKEL EN VEILIGHEID BETAALMETHODE BELANGRIJKST BIJ KEUZE 
BETAALMETHODE

Waar let jij op bij het kiezen van een 
online betaalmethode als jij online een 
product koopt? (18+, n=1.054)

Veiligheid betaalmethode 66%

Betrouwbaarheid webwinkel 70%

Extra kosten betaalmethode 48%

Gemak betaalmethode 42%

Bekendheid betaalmethode 39%

Moment van betalen (vooraf of 
achteraf) 30%

Veiligheid 
betaalmethode

Digitieners Millennials Generatie X Babyboomers

69% 61% 64% 74%

Extra kosten 
betaalmethode

57% 51% 49% 41%

Betaalmoment 
(vooraf of achteraf)

24% 26% 33% 35%



Digitieners

E-COMMERCE
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BABYBOOMERS VINDEN ONLINE BETALEN MINDER VEILIG, VOORAL VIA MOBIELE DEVICES

Babyboomers

Hoe veilig of onveilig is voor jouw gevoel 
het betalen van een online aankoop via 
desktop/laptop, tablet en smartphone?

% (Heel) veilig

Significant verschil
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HOGE VERZENDKOSTEN BELANGRIJKSTE REDEN OM NIET BIJ EEN BEPAALDE WEBSHOP TE BESTELLEN

Wat zijn voor jou redenen om geen 
bestelling bij een bepaalde webshop te 
doen? (18+, n=960)

79%

64%

62%

56%

52%

43%

83%          77%

74%          60%

71%          59%

48%          63%

52%          63%

26%          52%

Significant verschil

Digitieners vinden reviews en 
betrouwbaarheid webshop belangrijker 
dan Babyboomers.
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ALLE GENERATIES GESTELD OP FYSIEKE WINKELS, SLECHTS EEN KLEIN DEEL KAN ZONDER 
SHOPPEN IN DE WINKELSTRAAT

Digitieners Millennials Generatie X Babyboomers

76% 83%

73%
72%

(18+, n=1.054)

4%5%6%10%
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VOORAL BOODSCHAPPEN, MEUBELS EN KLEDING KOOPT MEN GRAAG IN EEN FYSIEKE WINKEL

Wat zijn voor jou producten die je op 
dit moment absoluut in een fysieke 

winkel wil kopen? (18+, n=1.789)

Boodschappen
74%

Kleding
56%

Meubels
58%

Klusartikelen
35%

Verzorgings-
producten

32%

Tuinartikelen
29%

Elektrische apparatuur
32%

Make-up
21%
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BABYBOOMERS WILLEN MEESTE PRODUCTEN VAKER IN EEN FYSIEKE WINKEL KOPEN

Digitieners Babyboomers

60%

41%

14%

30%

17%

32%

81%

62%

47%

41%

37%

24%

Millennials en Generatie X hebben 
minder behoefte om kleding in 
fysieke winkel te kopen

66%          50%          53%          63%   

Wat zijn voor jou producten die je op 
dit moment absoluut in een fysieke 

winkel wil kopen? (18+, n=1.789)

Significant verschil
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Dat is zeker het geval! Nederlanders kunnen zich een leven zonder internet niet (meer) 

voorstellen. Maar het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn… De belangrijkste inzichten 

op een rijtje:

• Internet in huis is bijna net zo onmisbaar als gas, water en licht. Ook Babyboomers zouden 

niet meer terug willen naar de tijd zonder internet. Digitieners kunnen zich niet eens meer 

voorstellen dat een verbinding maken met internet er vroeger heel anders aan toe ging. 

• Millennials zien internet als een plek waar zij gemakkelijker mensen kunnen ontmoeten dan in 

real life. 

• Men heeft hoge verwachtingen van de ontwikkeling van internet de komende 25 jaar. Men 

verwacht vooral dat Internet of Things gaat doorbreken, schermen worden vervangen door 

virtual mogelijkheden en dat internet enorm verbetert op het gebied van snelheid.  

• Maar er zijn ook zorgen: meer internetgebruikers zijn zich het afgelopen jaar zorgen gaan 

maken om hun persoonlijke gegevens op internet. Vooral bij de oudere generaties zijn de 

zorgen gestegen. 

• De Nederlander voorspelt ook nadelige gevolgen van internet de komende 25 jaar. Zo 

verwacht men dat er minder sociale interactie gaat bestaat in real life, mensen individueler 

worden, er meer banen verloren gaan en dat er consequenties voor de gezondheid aan het 

licht gaan komen.  

DE ROL VAN INTERNET
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IS INTERNET ZO ONMISBAAR ALS DAT WIJ DENKEN?
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INTERNET IS BIJNA NET ZO ONMISBAAR ALS GAS, WATER EN LICHT, DIT IS VOOR ALLE GENERATIES GELIJK

Digitieners

Millennials

Generatie X

Babyboomers

Een internetverbinding in huis is voor mij net zo onmisbaar 
als gas, water en licht. % (helemaal) eens, 18+ jaar (n=1.239)

74%

67%

73%

71%

DE ROL VAN INTERNET

72%
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VROEGER WAS NIET ALLES BETER; DE HELFT VAN DE BABYBOOMERS VERLANGT NIET TERUG NAAR DE TIJD 
ZONDER INTERNET 

Babyboomers

Er is nog zoveel te ontdekken op internet. Ik kan zoveel 

informatie vinden over mijn hobby en ontmoet mensen met 

dezelfde interesses.

25% 48%

Soms verlang ik terug naar de tijd zonder internet
Babyboomers (n=479)

(helemaal) mee eens (helemaal) mee oneens
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DIGITIENERS KUNNEN ZICH NIET EENS MEER VOORSTELLEN HOE HET BEGIN VAN INTERNET GING, VOOR DE 
ANDERE GENERATIES IS HET ENKEL NOG NOSTALGIE

Digitieners

90% van de Digitieners (her)kent het 
inbelgeluid van vroeger niet

Iemand die je 

telefonisch probeert 

af te luisteren

Telefoongesprek 

met een dramatisch 

bereik of storing

DE ROL VAN INTERNET

10%
herkent het
geluid van een ouderwets
modem dat via een telefoonlijn
verbinding maakt met internet 

Een crashende 

telefoon

Klinkt als de 

faxlijn van mijn 

vader

Wat denk jij dat dit geluid is? 
Digitieners (n=172)

Dit geluid is voor mij nostalgie! 

Hoelang dat duurde en de 

toenmalige kosten per minuut dat 

kan ik me nu helemaal niet meer 

voorstellen!

Generatie X
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VOORAL MILLENNIALS ZIEN INTERNET ALS EEN PLEK OM GEMAKKELIJKER NIEUWE MENSEN TE ONTMOETEN 
DAN IN REAL LIFE

43% 25%

De verschillende soorten media zijn een leuke en 

gemakkelijke manier om nieuwe mensen te ontmoeten

21%

31%

35%

Millennials de 
internetdate-generatie? 

?

41%

36%

28%

Via internet ontmoet ik gemakkelijker nieuwe 
mensen dan in het echt

Millennials (n=332)

(helemaal) mee eens (helemaal) mee oneens

Millennials



52%

51%

38%

26%

34%

35%

42%

42%

12%

12%

17%

28%

2%

1%

3%

3%

Maakt zicht zorgen Neutraal

Maakt zich geen zorgen Weet ik niet
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MEER ZORGEN OVER VEILIGHEID ONLINE PERSOONLIJKE GEGEVENS, VOORAL BIJ DE OUDERE GENERATIES

Digitieners

Millennials

Generatie X

Babyboomers

Ik maak mij zorgen om de veiligheid van mijn persoonlijke gegevens 
op internet. 18+ (n=1.239)

Significant verschil

48%
(2015:44%)

(2015:45% maakt zich zorgen)

(2015:45% maakt zich zorgen)

DE ROL VAN INTERNET
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VOORAL MILLENNIALS HEBBEN HET GEVOEL DAT PRIVACY IS AFGENOMEN SINDS DE KOMST VAN INTERNET

52% 17%

42%

46%

40%

28%

23%

25%

45%
Door de komst van internet heb ik het gevoel dat ik minder privacy 

heb (n=1.239)

(helemaal) mee eens (helemaal) mee oneens
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• Internet of Things
• Virtual Reality
• Snelheid 
• Veiligheid en privacy
• Integratie van apparaten
• Alles webbased

NEDERLANDERS HEBBEN HOGE VERWACHTINGEN VAN INTERNET DE KOMENDE 25 JAAR 

Men verwacht vooral verbeteringen
op het gebied van: 

Wat denk jij dat er in de komende 25 
jaar gaat veranderen aan internet of 

het gebruik van internet? 
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NEDERLANDERS MAKEN ZICH OOK ZORGEN OVER DE GEVOLGEN VAN INTERNETGEBRUIK IN DE 
TOEKOMST

• Sociale interactie
• Gezondheid
• Werkgelegenheid
• Criminaliteit
• Privacy

Men verwacht vooral gevolgen op
het gebied van: 

Wat denk jij dat er in de komende 25 
jaar gaat veranderen aan internet of 

het gebruik van internet? 
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COLOFON

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 12 mei 2016 
tot en met 1 juni 2016 hebben 1.789 
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. 

Voor meer gegevens uit het onderzoek of vragen 
kun je contact opnemen met ons:

OVER HET ONDERZOEK

Caroline van Teeffelen, caroline@ruigroknetpanel.nl

Lianne Worrell, lianne@ruigroknetpanel.nl

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