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Woord vooraf


Jongeren gebruiken ICT met het grootste gemak en vanzelfsprekendheid. Ook bij de mensen 

die thuis over een glasvezelverbinding beschikken zien we hoe internet steeds meer ingebed 

raakt in het dagelijks leven; zijn vaak en lang online. Ook zien we dat glasvezelgebruikers 

andere media minder gaan gebruiken. Zo bestellen zij hun concertkaartjes niet meer per 

telefoon, maar via internet, en ze doen online zaken met hun bank. 

Dit zijn een paar uitkomsten uit het onderzoek ”Breedband en de gebruiker‘ dat nu voor de 

derde maal is gedaan. Ik vind het interessant om deze ICT-koplopers en ”zware gebruikers‘ 

nauwlettend te volgen, want zij zijn de toekomst van onze informatiesamenleving en 

kenniseconomie. 

De eerdere metingen zijn in 2001 en in 2003 gehouden; zo kunnen we in een doorlopende 

lijn zien hoe in de Nederlandse huishoudens internet wordt ingezet voor allerlei doeleinden. 

De leeftijd van de respondenten schommelde tussen de 10 en 82 jaar, zodat we een beeld 

krijgen van het gebruik van breedband door verschillende leeftijdsgroepen 

breedbandgebruikers. 

In vergelijking met de eerdere metingen zien we dat de uitrol van breedband gestaag 

voortgaat. Breedband komt voor steeds meer mensen binnen bereik; zowel in geografische 

zin als qua kosten. De glasvezelgebruikers in Nuenen en Almere waren de nieuwkomers in 

deze meting. 

Het gaat uiteindelijk om het gebruik van internet, en dan ook door die groepen die niet ”van 

huis uit digitaal‘ zijn, zoals bijvoorbeeld ouderen. Een aantal gemeenten dat voorop loopt op 

breedbandgebied heeft in ”Connecting the dots‘ krachten gebundeld en gaat nu ook 

gezamenlijk diensten uitrollen, te beginnen met het onderwijs. Ook het initiatief ”Nederland 

Breedbandland‘ (NBL) stimuleert en helpt maatschappelijke en economische sectoren beter 

en slimmer gebruik te maken van breedband. 

Net als in dit onderzoek staat ook in het kabinetsbeleid de gebruiker centraal, als gebruiker 

van ICT in de zorg en het onderwijs en in de domeinen van veiligheid en mobiliteit: de 

patiënt, leerling, burger en mobilist. Het interdepartementale Actieprogramma ”ICT & 

sectoren‘ gaat maatschappelijke knelpunten in deze vier domeinen aanpakken door 

opschaling van innovatieve ICT-diensten en œtoepassingen. 

Dit is hard nodig, want we plukken in Nederland nog onvoldoende de werkelijke vruchten van 

de inzet van ICT. Volgens dit onderzoek zien met name ouderen een belangrijke rol 

weggelegd voor de inzet van internet in zorg en veiligheid. Daarop toegesneden diensten 

ontbreken echter nog veelal of blijven op het niveau van een lokale proef ”hangen‘. 

Daarin staat Nederland overigens niet alleen. Volgens de OESO wordt dit achterblijven niet 

veroorzaakt door onvoldoende investeringen in ICT, maar omdat de benodigde 

complementaire veranderingen ontbreken, bijvoorbeeld in de organisatie van de (publieke en 

private) dienstverlening. 
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En dat terwijl ICT een belangrijke bijdrage kan leveren aan arbeidsproductiviteit en daarmee 

aan economische groei. Dan moeten we wel ICT gaan inzetten om beter te zorgen en 

onderwijs te geven en efficiënter te werken. 

Immers, alleen door een slimmer gebruik van ICT kan Nederland haar ambitie waarmaken 

om in 2010 tot de breedbandtop te blijven behoren. 

Mark Frequin, 

Directeur-generaal Telecommunicatie en Post 
van ministerie van Economische Zaken 
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1 Inleiding 

1.1 Breedband en de Gebruiker: de derde meting 

Internet betekent voor veel mensen een verandering in hun dagelijkse leven: andere 

manieren van informatie zoeken, anders communiceren, nieuwe vormen van vermaak en 

digitaal kopen en betalen. Internet combineert functies van (traditionele) media, zoals de 

telefoon, post, radio, televisie en de computer. Breedbandinfrastructuren zoals adsl, kabel en 

glasvezel maken het mogelijk om steeds meer uitgebreide diensten en toepassingen te 

ontwikkelen en informatie te ontsluiten. Waar internetgebruikers in de jaren negentig nog 

vooral online gingen met een inbelverbinding (modem) met betaling van telefoontikken, zijn 

zij nu steeds vaker met een veel snellere breedbandverbinding altijd online (”always on‘) 

tegen een vast bedrag per maand (”flat fee‘). Van de Nederlandse bevolking gebruikt al 34% 

een dergelijke breedbandverbinding (CBS, 2004). Verschillende steden (Almere, Amsterdam, 

Den Haag, Eindhoven en Rotterdam) profileren zich door een glasvezelnetwerk œ de meest 

geavanceerde breedbandinfrastructuur œ aan te leggen. Door een geavanceerde technische 

infrastructuur aan te bieden hopen steden de bestaande communicatie- en 

informatienetwerken en sociale netwerken te versterken en economische ontwikkeling te 

stimuleren. Ook heeft (breedband)internet invloed op de vorming van nieuwe sociale 

netwerken en aanpassing van bestaande sociale netwerken. Over de vraag of de opstelsom 

van deze effecten positief of negatief uitvalt, bestaat nog geen overeenstemming. Castells 

(2001) wijst er bijvoorbeeld op dat breedbandinternet vooralsnog aanslaat bij (welvarende) 

eenpersoonshuishoudens en minder bij gezinnen. Er dreigt daardoor een nieuwe digitale 

kloof te ontstaan. Putnam (2000) wijst op zowel de negatieve bijdragen van internet aan het 

sociaal kapitaal van een samenleving (digitale kloof, anonimiteit) als op positieve bijdragen 

van internet (politieke participatie en gemeenschapsvorming). Hij vindt dat internet vooral 

gebruikt moet worden om plaatsgebonden face-to-face communicatie in sociale netwerken te 

versterken in plaats van te vervangen. 

Er is in de afgelopen jaren veel aandacht geschonken aan de mogelijkheden van 

breedbandinternet. De nadruk ligt dan meestal op de mogelijkheden die de technologie te 

bieden heeft, en niet op de gebruikers. Ook vormen bedrijfseconomische (verbeterde 

effectiviteit, efficiëntie) en ideële doelen (gelijkheid tussen verschillende bevolkingsgroepen) 

vaak een bron van inspiratie voor de ontwikkelaars van diensten. Hoewel deze doelen niet 

tegenstrijdig hoeven te zijn met de doelen van individuele internetgebruikers, hebben 

gewone gebruikers vaak andere wensen en behoeften. Om de rol van (breedband)internet in 

het dagelijks leven te begrijpen, volstaat het niet om alleen de eigenschappen en 

mogelijkheden van deze technologie te bestuderen. Een evenzo belangrijke rol spelen de 

(potentiële) gebruikers in hun huiselijke omgeving. Daarom is het van belang om de 

gebruikers van (breedband) internet vragen te stellen zoals: Waarvoor wordt thuis internet 

gebruikt en welke verschillen bestaan er tussen gebruikers van breedband (kabel, adsl, glas) 

en smalband (modem, isdn)? 

Om deze en andere vragen te beantwoorden, heeft Dialogic innovatie & interactie in 2004 en 

2005 nieuwe metingen gedaan in het kader van het project Breedband en de Gebruiker. Net 

als in 2001 en 2003 is het doel van dit meerjaren project het in kaart brengen van de 

ervaringen, behoeften en visies van huidige en potentiële Nederlandse (breedband) 

internetgebruikers. 

Hiervoor heeft Dialogic in samenwerking met het Instituut voor Informatica en 

Informatiekunde (Universiteit Utrecht) drie onderzoekslijnen uitgezet. In oktober 2004 is een 

landelijke online enquête gestart. Daarnaast is in november een dagboekonderzoek 
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uitgevoerd. Ten slotte vonden enkele gebruikersbijeenkomsten plaats, bijvoorbeeld in het 

Breedband Demonstratiecentrum in de Almere. De belangrijkste resultaten en analyse van 

de drie onderzoekslijnen zijn in dit rapport (Breedband en de Gebruiker 2004-2005) 

opgenomen. 

De partners waarmee Dialogic binnen dit onderzoeksproject samenwerkt, zijn het ministerie 

van Economische Zaken (DGTP), Het Platform Nederland Breed, de gemeente Almere en 

KPN. 

1.2 Definitie breedband voor dit onderzoek 
De definitie van breedband die we hanteren in dit onderzoek sluit aan bij de in de huidige 

markt gehanteerde typering van producten en diensten. Dit vormt immers het 

referentiekader voor consumenten die in het onderzoek centraal staan. Kabel- en adsl-

verbindingen worden derhalve als breedbandverbindingen aangemerkt, ondanks het feit dat 

experts dit type internetaansluitingen veelal met de term midband aanduiden. Echte 

breedband begint dan pas bij 10 Mbps, waarbij wordt uitgegaan van symmetrisch verkeer en 

een zogenaamde sustained rate per aansluiting1. 

De definitie van breedband hoeft zich niet enkel te beperken tot technische specificaties, 

waarvan de transmissiesnelheid de belangrijkste is. Ook kan de afbakening van het 

breedbanddomein gemaakt worden vanuit gebruikersperspectief. Breedband betekent voor 

gebruikers op dit moment vooral de mogelijkheid om always on te zijn (een openstaande 

internetverbinding waardoor men altijd online is) tegen een vast tarief per maand. De 

verbinding is in dat geval duidelijk sneller dan via modem of isdn (max. 128 Kbps). Er 

bestaan tegenwoordig overigens ook asdl abonnementen waarbij men alleen betaalt voor de 

tijd dat men online (het always on aspect vervalt dan).. 

In dit rapport spreken we bij internetgebruik via modem en isdn van smalband, en bij kabel, 

xDSL en glasvezel van breedband. Glasvezelgebruikers vormen een bijzondere groep, gezien 

de mogelijkheden van glasvezelverbindingen en het stadium van ontwikkeling van deze 

infrastructuur. Daarom worden glasvezelgebruikers apart besproken in hoofdstuk 7. 

1.3 Doelstelling en onderzoeksvragen 
Het is bekend dat de verspreiding van een (nieuwe) technologie niet alleen samenhangt met 

het aanbod van een technologie, maar evenzeer met de acceptatie en gebruik van de 

technologie door (potentiële) gebruikers. Nu de breedbandtechnologie zich in grote lijnen 

heeft afgetekend, is het zaak om de gebruiker onder de loep te nemen. Dit onderzoek -

waarin gebruikers van internet centraal staan - heeft drie doeleinden. Ten eerste willen wij 

inzicht krijgen in de verschillen in internetgebruik tussen gebruikers met een breedband- en 

een smalbandaansluiting. Ten tweede willen we ontwikkelingen in de tijd in internetgebruik 

voor verschillende doelgroepen in kaart te brengen. Dat gebeurt door resultaten uit dit 

onderzoek te vergelijken met resultaten uit het vorige breedbandonderzoek. Tot slot geven 

we extra aandacht aan verschillende breedbandgerelateerde thema‘s: telewerken, zorg en 

veiligheid. Bij deze doelstellingen passen de volgende onderzoeksvragen: 

1.	 Wat zijn de belangrijkste redenen en belemmeringen om over te stappen op een 

breedbandinternetverbinding? 

1 Zie onder meer ISOC (2001), Slim Graafwerk; Samen werken aan glasvezel in de wijk, Den Haag, 21 

juni, p.10.; Expertgroep Breedband (2002), Nederland Breedbandland, Den Haag, 30 mei, p. 9. 
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2.	 Welke verschillen bestaan er in het gebruik van specifieke informatie-, communicatie-, 

entertainment- en transactietoepassingen (ICET) op internet tussen breedband- en 

smalbandgebruikers? 

3.	 Welke veranderingen hebben zich voorgedaan in internettoegang en -gebruik tussen 

breedband- en smalbandgebruikers sinds de vorige metingen? 

4.	 Worden traditionele media aangevuld of vervangen? 

5.	 Welke rol speelt breedbandinternet als het gaat om maatschappelijke thema‘s zoals 

telewerken, zorg en veiligheid? 

1.4 Opzet van het onderzoek 
De onderzoeksopzet laat zich het best illustreren door de drie cirkels in Figuur 1, die de 

onderzoekslijnen uitbeelden en de behaalde respons aangeven (zie voor een uitgebreide 

methodologische verantwoording bijlage 1 van dit rapport). De drie onderzoekslijnen bestaan 

uit: 

�	 Een online enquête onder smalband (modem, isdn) en breedband (kabel, adsl en 

glasvezel) internetgebruikers; 

�	 Een dagboekonderzoek; 

�	 Twee Breedband Gebruikersbijeenkomsten. 

Focus op thema‘s	 Meting feitelijk gebruik 

Veiligheid en 

Entertainment 

Focus op internet 

activiteiten in het 

dagelijks leven 

Gebruikers-

avonden 

N=16 

Dagboek-

onderzoek 

N=26 

Online 

enquête 

N 1.069 

Figuur 1 Samenhang tussen de verschillende onderzoekslijnen 
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Online enquête 

De kern van het onderzoek wordt gevormd door de online enquête die landelijk is afgenomen 

onder ruim 1.000 respondenten. Deze onderzoekslijn maakt het mogelijk een groep 

(smalband en breedband) internetgebruikers te ondervragen over hun huidige 

internetgebruik. Deze enquête had tevens tot doel om beter inzicht te krijgen in de wensen 

en verwachtingen van huidige en potentiële gebruikers van breedbandinternet. De enquête is 

in de maanden oktober 2004 tot en met februari 2005 afgenomen met een online vragenlijst 

op www.breedbandgebruiker.nl. Deze benadering leidt niet tot een representatieve 

steekproef onder de Nederlandse internetpopulatie (toevallige passanten op website vullen 

de vragenlijst in), maar dat is ook geen doelstelling van het onderzoek geweest. 

Naast kabel- en adsl-abonnees is ook een groep glasvezelgebruikers ondervraagd over hun 

gebruik. 

De vragenlijsten uit de vorige metingen zijn uitgebreid met extra vragen over recente 

breedbandontwikkelingen, met name op het gebied van telewerken, zorg en veiligheid. Het 

thema veiligheid is ook aan de orde gekomen tijdens een gebruikersbijeenkomst. Ook is er 

aandacht besteed aan de gevolgen van internetgebruik (ten opzichte van andere media en 

offline activiteiten), 

Dagboekonderzoek 

Met behulp van een digitaal dagboek schetsen deelnemers aan dit onderdeel hun 

internetgedrag in het dagelijks leven. Doel van dit deel van het onderzoek is het verkrijgen 

van meer inzicht in de rol die (breedband)internet speelt in thuissituatie. Wij richten ons 

daarbij vooral op het informatie-, communicatie-, entertainment- en transactiegedrag in het 

dagelijks leven van mensen. Inzicht in de dagelijkse (internet-) gebruikspatronen en de 

daarbij behorende ervaringen (ergernissen en wensen) zijn belangrijk bij het onderkennen 

van de mogelijkheden en beperkingen van breedbandverbindingen en œtoepassingen. Deze 

mogelijkheden en beperkingen worden hier dan ook in kaart gebracht vanuit het perspectief 

van de gebruiker en minder vanuit technologisch oogpunt. 

In totaal hebben 26 mensen een digitaal dagboek ingevuld. Dit gebeurde in twee cohorten; 

eerst 16 mensen in de eerste twee weken van november 2004, daarna 10 mensen in de 

tweede helft van die maand. In tegenstelling tot de online enquête deden aan het 

dagboekonderzoek meer vrouwen dan mannen mee (17 vrouwen en 9 mannen). De 

leeftijden van de deelnemers liepen uiteen. De geboortejaren lagen tussen 1939 en 1978. De 

deelnemers hadden verder verschillende typen internetverbinding; kabel, adsl, glasvezel en 

draadloos (WiFi). 

Om meer inhoudelijke verdieping in de respons te krijgen, is dagelijks een zogenaamde 

”kwestie van de dag‘ aan de orde gesteld (in totaal 14). In een kwestie van de dag worden 

allerlei breedbandgerelateerde zaken aan de orde gesteld. Deelnemers konden hier vrij op 

reageren. Mensen blijken graag hun verhalen te vertellen. Enkele voorbeelden van 

onderwerpen hiervoor waren: beeldcommunicatie, online cursussen, telewerken, veiligheid. 

Nieuw in het dagboek was de vraag hoe de activiteit zou zijn uitgevoerd als er geen 

internetverbinding voor handen zou zijn geweest. 

Gebruikersavonden 

Tijdens de Breedband Gebruikersbijeenkomsten is ingegaan op twee breedband gerelateerde 

thema‘s: veiligheid en entertainmentdiensten. Tijdens deze bijeenkomsten konden 

internetgebruikers over deze thema‘s en de rol van breedband daarin discussiëren. Ter 

ondersteuning van de discussie is een elektronisch vergadersysteem (EVS) ingezet. De 
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resultaten van de gebruikersbijeenkomsten zijn terug te vinden in hoofdstuk 5, waarin de 

thema‘s telewerken, veiligheid en zorg veder worden uitgediept. Ook in hoofdstuk 4 worden 

resultaten van de gebruikersbijeenkomst gebruikt om gegevens over het huidige gebruik van 

entertainmenttoepassingen aan te vullen met indicaties van de betalingsbereidheid van 

internetgebruikers. 

1.5 ICET-Denkmodel 

Evenals in de breedband gebruikersonderzoeken uit 2001 en 2003 zijn de onderzoekslijnen 

zo opgezet, dat de resultaten voor een deel zijn onder te brengen in het ICET- (Informatie, 

Communicatie, Entertainment en Transactie) model. Dit model rubriceert feitelijk de 

belangrijkste functies van internet. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de grenzen 

tussen informatie, communicatie, entertainment en transacties soms moeilijk te stellen zijn. 

Wel laat het model de breedte van alle toepassingen zien. Daarnaast wordt onderscheid 

gemaakt tussen verschillende typen gebruikers, variërend van smalband, breedband tot 

breedband plus in de vorm van glasvezel. Het ICET-model is vooral toegepast in de online 

breedband enquête en het dagboekonderzoek. Schematisch ziet dit denkmodel er als volgt 

uit (Figuur 2). 

Smalband (SB) Breedband (BB) Breedband + 

Modem isdn Kabel Adsl Glasvezel/ethernet 

I (Informatie) Info downloaden, info streaming, nieuwsgroepen… 

C (Communicatie) Chatten, e-mail, messenger, nieuwsgroepen,… 

E (Entertainment) Film kijken, muziek donwloaden, gaming, film verzenden, funsurfen… 

T (Transactie) Reserveren, betalen… 

Thema‘s Zorg, veiligheid, telewerken, substitutie/additionaliteit 

Figuur 2 Het ICET model 

Met behulp van additionele achtergrondvariabelen zoals leeftijd en samenstelling van het 

huishouden kunnen nadere verbanden worden. Daarnaast gaat bijzondere aandacht uit naar 

de thema‘s zorg, veiligheid, telewerken en eventuele substitutie effecten. 
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1.6 Leeswijzer 
Dit rapport bestaat uit acht hoofdstukken. Na deze inleiding gaat hoofdstuk 2 eerst in op de 

verschillende vormen van toegang tot internet (met welke verbinding en vanaf welke plek 

gaat men online?). De redenen en belemmeringen voor de keuze voor breedband worden 

behandeld in hoofdstuk 3. Hierna neemt hoofdstuk 4 het gebruik van internet en de gevolgen 

daarvan onder de loep. Het gaat daarbij om informatie, communicatie, entertainment en 

transactieactiviteiten. Bovendien wordt de rol van internet ten opzichte van traditionele 

media besproken. De nadruk ligt op de verschillen tussen verschillende internetgebruikers 

(modem, isdn, adsl en kabel). Vervolgens komen in hoofdstuk 5 bijzondere vormen van 

internetgebruik rond de thema‘s telewerken, veiligheid en zorg aan bod. 

De resultaten van het dagboekonderzoek worden gepresenteerd in hoofdstuk 6. Om de 

ontwikkelingen van het gebruik van de nieuwe glasvezelverbindingen in kaart te brengen 

wordt in hoofdstuk 7 apart aandacht besteed aan een groep glasvezelgebruikers. Ten slotte 

zijn de belangrijkste conclusies en een samenvatting van het gehele rapport te vinden in het 

laatste hoofdstuk (8). 

In alle tabellen en grafieken is uitgegaan van de respons van 1.069. Indien anders, is dit 

expliciet vermeld. 
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2 Toegang tot internet


2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk schetst een beeld van de toegang tot internet van de gebruikers. De resultaten 

zijn gebaseerd op de uitkomsten van de online enquête. De wensen met betrekking tot de 

mogelijkheden om een online verbinding te maken op verschillende plaatsen, zoals op 

vakantie of in het openbaar vervoer, zijn aangevuld met de resultaten van het 

dagboekonderzoek. Om de uitkomsten te kunnen vergelijken met de vorige meting komen 

de gemeten aspecten overeen met de online enquête van het voorgaande jaar. Om de 

meting echter voldoende aan te laten sluiten bij nieuwe (markt) ontwikkelingen is waar 

nodig een aantal aspecten verder aangevuld. In de volgende paragraaf wordt een beeld 

geschetst van het type internetverbinding waarover de respondent thuis de beschikking 

heeft. Paragraaf 3 beschrijft de toegang tot (rand) apparatuur en een thuisnetwerk. 

Vervolgens wordt beschreven op welke plaatsen men online gaat. Hierbij wordt zowel 

ingegaan op het huidige gebruik van de internetverbinding als de wensen voor de toekomst 

(paragraaf 3). Paragraaf 5 geeft de belangrijkste conclusies weer. 

Het aspect toegang is gemeten met de volgende indicatoren, te weten: 

� Type internetverbinding thuis (paragraaf 2) 

o Snelheid huidige internetverbinding 

o Huidige en vorige internetverbinding 

� Aantal jaren huidige internetverbinding 

� Aantal jaren gebruik thuis internet 

� Toegang tot (rand)apparatuur thuis (paragraaf 3) 

� Toegang tot een thuisnetwerk dat computers onderling verbindt 

� Ruimte(n) thuis met een internetverbinding (paragraaf 4) 

� Plaats van online gaan 

Onderstaand kader is een korte weergave van de achtergrond van de respondenten van de 

online enquête. 

Kenmerken van de online respons 

In totaal hebben 1.069 mensen de enquête ingevuld. Een meerderheid van de respondenten 

heeft een HAVO/VWO/ MBO opleiding (36%) of HBO/ WO opleiding (39%) De respondenten 

zijn overwegend mannen (77%). De leeftijd van de respondenten ligt tussen de 10 en 82 

jaar. 
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Wanneer een uitsplitsing wordt gemaakt naar de samenstelling van het huishouden blijkt 

dat de groep met name bestaat uit respondenten die getrouwd of samenwonend zijn met 

één of meer kinderen (40%) of getrouwd of samenwonend zijn zonder kinderen (35%). 

Deze laatste groep is iets beter vertegenwoordigd ten opzichte van de vorige meting, hier 

bedroeg het percentage 29%. 3% van de respondenten is alleenstaand met één of meer 

kinderen. 

Evenals bij de vorige meting hebben de meeste respondenten een bruto jaarinkomen tussen 

de 30-40 duizend euro (15%), gevolgd door de groep met een bruto jaarinkomen van 20-30 

duizend euro (14%). 3% van de respondenten heeft een bruto jaar inkomen van minder dan 

10 duizend euro. 

De beschreven kenmerken van de online respons komen in grote lijnen overeen met de 

voorgaande meting(en). 

2.2 Type internetverbinding thuis 
Voor de typering van de internetverbinding thuis zijn in de enquête verschillende vragen 

opgenomen. Deze vragen hadden betrekking op de snelheid en het type van de 

internetverbinding en het aantal jaren dat de respondenten gebruik maakten van hun 

huidige verbinding. Tevens is gevraagd naar het aantal jaren dat de respondent thuis gebruik 

maakt van internet. Het onderstaande geeft de resultaten weer. 

Het aantal respondenten met een breedbandverbinding is ten opzichte van vorig jaar verder 

toegenomen. In deze meting beschikt 83% van de respondenten over een 

breedbandverbinding. Vooral het aandeel respondenten met een analoge verbinding is 

afgenomen (zie Figuur 3) In het voorgaande jaar had driekwart van de respondenten een 

breedbandverbinding. Van de breedbandgebruikers heeft een meerderheid een adsl-

verbinding (46%). De andere groep heeft een kabelaansluiting (35%). 
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Figuur 3 Type internetverbinding 

Naast het type internetverbinding is tevens naar de snelheid van de verbinding gevraagd 

(Figuur 4). Uit de antwoorden blijkt dat het merendeel van de adsl- en kabelgebruikers over 

een relatief snelle verbinding beschikt (1Mbps of meer). Van de adsl-gebruikers heeft meer 

dan de helft (51%) thuis de beschikking heeft over een verbinding tussen de 1 Mbps en 2 

Mbps. Dit zijn vaak ”Basic‘ of ”Smart‘ abonnementen. Ruim 30% van de respondenten met 

internet via de kabel heeft de beschikking over meer dan 2 Mbps (bijvoorbeeld een 

”Premium‘, ”Gold‘, ”Family‘, ”Live‘ ”Fast‘, ”Power‘ abonnement). 

16% 
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24% 
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Figuur 4 Snelheid van de verbinding 

De respondenten hebben gemiddeld 5 jaar internet thuis. Smalbandgebruikers hebben 

gemiddeld korter een internetverbinding thuis (analoge telefoonlijn 3,4 jaar, modem 4,5 

jaar) adsl-gebruikers hebben gemiddeld langer een internetverbinding thuis (gemiddeld 6 

jaar). 
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De respondenten hebben hun huidige verbinding gemiddeld 3 jaar. Er is dus bij de meeste 

respondenten sprake geweest van een overstap naar een andere verbinding. Om inzicht te 

krijgen in dit overstapgedrag is in de enquête gevraagd naar het type internetverbinding dat 

de respondent thuis had, voor (de overstap naar) de huidige verbinding. In Figuur 5 blijkt 

ten eerste dat een overgrote meerderheid een overstap maakt naar een snellere verbinding. 

Slechts 3% van de gebruikers is overgestapt van een breedbandverbinding naar een 

smalbandverbinding. Breedbandinternet blijkt de respondenten dus wel te bevallen. 

isdn 

kabel 
adsl 

Modem 

geen 

18% 

67% 

25% 

78% 

12% 

26% 
57% 

51% 

7% 

Figuur 5 Overstapgedrag 

Ten tweede is een verschil waarneembaar tussen de kabel- en adsl-gebruikers. De 

internetgebruikers met een kabelaansluiting zijn ten opzichte van de adsl-gebruikers vaker 

een nieuwe internetgebruiker. Kabel lijkt dus toegankelijker te zijn voor nieuwe gebruikers. 

Dit is mogelijk een imago- of marketingkwestie. Een kwart van de respondenten met een 

kabelaansluiting had daarvoor geen internetverbinding. Bij de adsl-gebruikers is dit slechts 

4%. In vergelijking met de respondenten met een kabelaansluiting beschikken de adsl-

gebruikers daarvoor vaak een isdn-verbinding (26%). Tot slot blijkt dat het percentage 

respondenten dat nu een adsl-aansluiting heeft, maar daarvoor gebruik heeft gemaakt van 

internet via de kabel rond de 12% ligt. Het percentage respondenten dat echter nu een 

kabelverbinding heeft, maar daarvoor een adsl-verbinding had is lager, dit percentage is 2%. 

Er zijn dus meer respondenten overgestapt van kabel naar adsl dan andersom. 

2.3 Toegang tot (rand)apparatuur en thuisnetwerk 

Net als in de voorgaande meting is aan de respondenten een lijst met (rand)apparatuur 

voorgelegd. Het algemene beeld is dat de respondenten in vergelijking met het voorgaande 
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jaar een toenemend aantal apparaten tot zijn/haar beschikking heeft. Groei is vooral 

zichtbaar bij het bezit van een telefoontoestel voorzien van GPRS, KPN, i-mode, Vodafone 

live en/ of MMS. In de vorige meting had 15% van de respondenten een dergelijke mobiele 

telefoon, momenteel is dat bijna de helft (48%). 
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Figuur 6 Randapparatuur 

Een tweede verschuiving bestaat bij het bezit van een digitaal fototoestel. Bij de vorige 

meting had 48% van de respondenten een digitaal fototoestel, deze meting laat een 

percentage van 71% zien. Wanneer er een uitsplitsing wordt gemaakt naar het type 

internetverbinding zijn er grote verschillen. Met name adsl- en kabelgebruikers bezitten vaak 

een digitaal fototoestel (79% resp. 76%). Bij respondenten met een smalbandverbinding 

(analoge telefoonlijn en isdn) ligt dit percentage lager (28% resp. 39%). 

Het percentage respondenten met een playstation (28%), personal organiser (22%) en twee 

of meer computers (65%) is ten opzichte van de vorige meting nauwelijks gewijzigd. Er zijn 

echter wel verschuivingen opgetreden tussen de respondenten met een isdn-verbinding en 

een kabel- of adsl-aansluiting. Dit geldt met name voor het percentage respondenten met 

een isdn-aansluiting en twee of meer computers. In de vorige meting hadden 78% van de 

isdn-gebruikers twee of meer computers, bij deze meting ligt het percentage 24%. Met name 

respondenten met een adsl-aansluiting beschikken relatief vaak over twee of meer 

computers (77%). 
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Het aandeel respondenten dat de beschikking heeft over een DVD speler is ten opzichte van 

de vorige meting verder toegenomen. Momenteel heeft 74% van de respondenten een DVD 

speler. Ook hiervoor geldt dat de penetratie een stuk hoger is bij respondenten met een 

breedbandverbinding. Onder de isdn-gebruikers in een daling waarneembaar ten opzichte 

van de vorige meting. Beschikten toen nog 69% van de isdn-gebruikers over een DVD 

speler, bij de huidige meting ligt dit percentage op 29%. 

Om aan te sluiten bij de nieuwe marktontwikkelingen is ten opzichte van de vorige meting 

een aantal nieuwe apparaten toegevoegd, namelijk de MP3 speler en de kabel settop 

decoder. 34% van de respondenten beschikt over een MP3 speler. Wanneer een uitsplitsing 

wordt gemaakt naar leeftijd valt op dat met name jongeren over een MP3 speler beschikken. 

58% van jongeren in de leeftijd 0-19 heeft een MP3 speler en 40% van de jongeren in de 

leeftijd van 20-29 jaar. Het aantal respondenten met een kabel settop decoder is 11%. 

Al met al kan geconcludeerd worden dat de breedbandgebruikers in dit onderzoek meer 

”technology minded‘ zijn dan de smalbandgebruikers. 
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Figuur 7 Toegang tot een thuisnetwerk dat computers onderling verbindt 

Iets meer dan de helft van de respondenten beschikt over een thuisnetwerk (53%) (Figuur 

7). Ten opzichte van het voorgaande jaar is het verschil gering (50%). Van de respondenten 

die over een netwerk beschikken, heeft het merendeel een vast (bedraad) netwerk. Wel 

neemt het aantal respondenten met een draadloos netwerk toe in vergelijking met de vorige 

meting. In het vorige jaar had 2% van alle respondenten een draadloos netwerk, nu ligt het 

percentage op 8%. Daarnaast is het percentage respondenten met zowel een vast als 

draadloos netwerk toegenomen van 5% naar 14%. Met name van de respondenten met een 

adsl-verbinding heeft een relatief groot deel een draadloos netwerk (9%) of een vast en een 

draadloos netwerk (20%). Het aantal isdn-gebruikers dat thuis geen thuisnetwerk heeft is 

toegenomen van 51% naar 82%. 
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2.4 Plaatsen van online gaan, nu en in de toekomst 

In deze enquête is tevens gevraagd naar de ruimte(n) thuis met een internetverbinding. De 

meeste respondenten (56%) hebben een internetverbinding in de studeer- of hobbykamer. 

De woonkamer komt met 47% op de tweede plaats. 17% van de respondenten zegt overal 

internet te hebben via een draadloos netwerk (Figuur 8). 
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Figuur 8 Waar is de internetverbinding? 

Wat betreft de verschillen tussen de typen gebruikers, blijkt dat met name respondenten 

met een analoge telefoonlijn (70%) of met een isdn-verbinding (69%) een 

internetverbinding hebben in de studeer- of hobbykamer. Zij zijn wat dat betreft traditioneel 

ingesteld. Respondenten met een adsl- of kabelverbinding is dit percentage lager (resp. 58% 

of 48%). Deze groep heeft in vergelijking met respondenten met een smalbandverbinding 

vaker een internetverbinding in de woonkamer. Bij deze groep breedbandgebruikers is 

internet meer ingebed in het dagelijks leven. 

Plaats van online gaan nu: thuis en werk 

In de vorige figuur zijn de resultaten weergegeven van de ruimten in het huis die een 

internetverbinding hebben. Onderstaande figuur laat zien op welke plaatsen, zowel in huis 
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als daarbuiten, men gebruik maakt van de internetverbinding. Uit de resultaten blijkt dat het 

bijna alle respondenten thuis internet raadplegen (98%). Op het werk wordt eveneens 

veelvuldig gebruik gemaakt van internet voor privé-doeleinden (50%), maar hier is het 

percentage lager dan het aantal mensen dat thuis een online verbinding maakt. Slechts een 

klein deel van de respondenten zoekt toegang tot internet in een bibliotheek, internetcafé of 

op vakantie. In het vervoer (auto, trein) en in restaurants wordt door vrijwel geen van de 

respondenten verbinding met internet tot stand gebracht (derhalve niet opgenomen in de 

figuur). De verschillen in relatie tot het type internetverbinding zijn hier relatief gering. 

Uitzondering hierop is het aantal respondenten dat tijdens een buitenlandse vakantie internet 

raadpleegt. Van de adsl-gebruikers gaat gemiddeld 10% van de respondenten online, voor 

respondenten die thuis de beschikking hebben over een minder snelle internetverbinding 

(modem en isdn) is dit percentage nihil. 

Vakantie buitenland 

Internet-/cybercafe 

Openbare instellingen 

(bibliotheek, 

gemeentehuis) 

School/universiteit 

Werk 

Thuis 

61% 

47% 

5% 

1% 

0% 

0% 

50% 

3% 

0% 

0% 

1% 

10% 

3% 

5% 

36% 

8% 

1% 

2% 

99% 

99% 

94% 

92% 

6% 

10% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Analoge telefoonlijn ISDN ADSL Kabel 

Figuur 9 Internet vanaf welke plek? 

Plaats van online gaan in de toekomst (wensen): 

Naast het huidige gebruik van internet, is aan de respondenten gevraagd in hoeverre ze 

denken in de toekomst online te gaan vanaf verschillende locaties. Er komen immers steeds 

meer plaatsen om online te gaan. 29% van de respondenten geeft aan dat er geen overige 

plaatsen zijn waar men zou willen kunnen internetten. Voor smalbandgebruikers geldt dat zij 

vaker geen andere wensen aangeven dan breedbandgebruikers (43 en 51% ten opzichte van 

25 en 26%). Breedbandgebruikers hebben meer wensen in dat opzicht. 
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Thuis (28%) blijft toch de meest aangewezen plek om te internetten. Ook tijdens vakanties 

in het buitenland willen veel mensen online zijn (18 á 19%). Alleen voor modemgebruikers 

ligt dit een stuk lager (10%). Voor breedbandgebruikers geldt dat zij ook graag in de auto 

online willen gaan (13 en 17% voor resp. kabel en adsl). Adsl-gebruikers hebben meer dan 

de andere internetgebruikers de wens om ook in de trein (10%) en in het vliegtuig online te 

kunnen zijn (8%). Overigens scoren jongeren opmerkelijk hoger als het gaat om de wensen 

over internet in de auto, trein of het vliegtuig. 
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Figuur 10 Internet vanaf welke plek (wensen)? 

In het dagboekonderzoek is eveneens aandacht besteed aan de plaatsen waar men online 

gaat en in de toekomst zou willen gaan. Hieruit blijkt dat de wensen met betrekking tot de 

mogelijkheden om online te kunnen gaan verschillen. Sommigen geven aan het liefst altijd 

de mogelijkheid te willen hebben om te kunnen internetten 

—Ik zou graag overal willen internetten. Er is geen plek waar ik niet online zou willen zijn. Het 

is in die zin niet vergelijkbaar met mobiele telefoon. Die wil je af en toe uit zetten. Het wel of 

niet online zijn heeft daar niets mee te maken. Als ik geen mail wil krijgen zet ik m'n 

mailprogramma uit, maar kan ik wel rustig surfen of online TV-programma's kijken.“ 

Anderen daarentegen willen op sommige plaatsen niet kunnen internetten. De verschillen 

zijn het grootst wanneer het gaat om de mogelijkheden om op de vakantiebestemming 

online te gaan. Sommigen zien dit als een praktische en leuke mogelijkheid, anderen willen 
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juist het gevoel hebben ”even helemaal weg te zijn‘ en hebben geen behoefte aan een 

internetverbinding. ”de plaats maakt niet uit, maar als ik vakantie heb dan wil ik ook echt 

rust hebben dus ook geen pc‘ 

2.5 Conclusie 

Uit het voorgaande blijkt dat het aantal respondenten met een breedbandverbinding ten 

opzichte van vorig jaar verder is toegenomen (84%). Tevens blijkt dat het merendeel van de 

respondenten over een relatief snelle verbinding beschikt (1 Mbps of meer). Het percentage 

respondenten met een adsl-aansluiting ligt hoger dan met een kabelaansluiting. Wel blijkt uit 

het overstapgedrag dat gebruikers met een kabelaansluiting vaker een nieuwe 

internetgebruiker zijn ten opzichte van de adsl-gebruikers. Tot slot zijn er meer 

respondenten overgestapt van kabel naar adsl dan andersom. 

Verder blijkt uit de resultaten dat de respondenten over steeds meer randapparatuur 

beschikken. Met name het bezit van een telefoontoestel met GPRS, KPN i-mode, Vodafone 

live, en/of MMS en het bezit van een digitaal fototoestel kent een sterke groei. Respondenten 

met een snellere verbinding beschikken over meer randapparatuur. Dit geldt met name voor 

het bezit van een DVD speler en twee of meer computers. 

De respondenten maken met name thuis gebruik van internet (98%). Op het werk wordt 

eveneens veelvuldig gebruik gemaakt van internet voor privé-doeleinden (50%), slechts een 

klein deel gebruikt internet op andere plaatsen. Voor 29% van de respondenten geldt dat zij 

hebben aangegeven dat er ook geen andere plaatsen zijn waar men zou willen kunnen 

internetten. Breedbandgebruikers hebben echter wel meer wensen in dit opzicht dan 

smalbandgebruikers. 

Uit deze meting blijkt dat er een verschil zichtbaar is tussen smalband- en 

breedbandgebruikers. Breedbandgebruikers hebben in vergelijking met respondenten met 

een analoge telefoonlijn of modem vaker de beschikking over randapparatuur en een 

thuisnetwerk. Daarnaast maken zij meer gebruik van internet in de woonkamer en hebben 

zij meer wensen ten aanzien van de plaatsen om een online verbinding te maken in de 

toekomst dan smalbandgebruikers. Alhoewel in de vorige meting isdn-gebruikers zich nog 

konden rekenen tot de ”koplopersgroep‘ zien we dat de huidige isdn-gebruikers lager scoren 

op de beschreven indicatoren. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de overstap die veel 

isdn-gebruikers hebben gemaakt naar adsl (die nu geavanceerd gedrag vertonen). 
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3 Redenen en belemmeringen 

voor de keuze voor breedband 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt enerzijds aandacht besteed aan de redenen die mensen hadden om 

een breedbandaansluiting te nemen. Anderzijds worden de belemmeringen belicht die 

smalbandgebruikers hebben om over te stappen op breedbandinternet. De vraag is dus: 

Welke factoren beïnvloeden de keuze om (geen) breedbandinternet te nemen? Ook wordt 

ingegaan op de kosten die smalbandgebruikers denken te besparen als zij een 

breedbandverbinding zouden nemen en op de kostenbesparingen die breedbandgebruikers 

hebben gemaakt sinds zij hun huidige verbinding hebben. 

3.2 Wel of geen breedband 
Ervaringen die mensen opdoen terwijl ze op internet surfen, hebben positieve of negatieve 

invloed op de houding ten opzichte van internet. Deze ervaringen beïnvloeden het verdere 

gebruik van internet. Bovendien beïnvloeden deze ervaringen de keuze om een 

breedbandaansluiting te nemen. Aan respondenten van de online enquête is gevraagd welke 

ergernissen zij ervaren bij internetgebruik thuis. Aan degenen met een smalbandaansluiting 

is vervolgens gevraagd wat de belangrijkste belemmering is en waarom men (nog) geen 

breedbandaansluiting heeft en of men van plan is binnen een half jaar wel een 

breedbandaansluiting te nemen. Respondenten met een breedbandaansluiting hebben 

aangegeven wat voor hen de belangrijkste redenen waren om een breedbandaansluiting te 

nemen. 

Spam, pop-ups en virussen 

Figuur 11 toont de ergernissen die de verschillende internetgebruikers ervaren. In slechts 

enkele gevallen geven respondenten aan dat zij zich nergens aan storen op internet 

(variërend van 3 tot 7%). De rest ergert zich aan verschillende zaken. De grootste ergernis 

onder alle internetgebruikers is ongewenste e-mail, oftewel spam. Vooral adsl- en 

kabelgebruikers ergeren zich daaraan (respectievelijk 67% en 65%), maar ook voor modem 

en isdn-gebruikers is spam een grote bron van ergernis (48% en 51%). 

Naast spam vindt men ook pop-ups hoogst irritant. Vooral kabel- en adsl-gebruikers hebben 

problemen met pop-ups (58% en 60%). Door isdn-gebruikers worden pop-ups in 42% van 

de gevallen genoemd en door modemgebruikers in 36% van de gevallen. 

De derde ergernis vormen de vele virussen, waarmee de computers van de gebruikers via 

internet kunnen worden besmet (55% voor zowel kabel als adsl-gebruikers, 40% voor isdn-

en 39% voor modemgebruikers). 

Snelheiden, technische storingen en kosten 

Isdn-gebruikers storen zich vaker dan andere internetgebruikers aan de traagheid van hun 

verbinding (38%). Modemgebruikers lijken zich meer dan in voorgaande jaren neer te leggen 

bij de geringe snelheid van hun verbinding. In 26% van de gevallen wordt het nog genoemd 

als ergernis, terwijl dat in de metingen van 2001 en 2003 nog rond de 80% lag. Aannemelijk 

is dat degenen die zich erg stoorden aan de traagheid van hun internetverbinding inmiddels 

zijn overgestapt op een snellere internetverbinding. 

Adsl-gebruikers storen zich het minst vaak aan de snelheid van hun verbinding (18%). 

Kabelgebruikers vinden ook nogal eens dat de snelheid van hun verbinding te wensen 

overlaat (33%). Technische storingen worden ook het meest door kabelgebruikers gemeld 

als ergernis (23%). 
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Wat betreft de kosten voor toegang tot internet zijn breedbandgebruikers meer tevreden dan 

de smalbandgebruikers. In 29% van de gevallen worden de kosten als ergernis genoemd 

door isdn-gebruikers en in 26% van de gevallen door modemgebruikers. Voor kabel en adsl-

gebruikers liggen deze percentages respectievelijk op 15 en 16. 
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Figuur 11 Ergernissen betreffende internet thuis 

Ook in het dagboek is met de volgende stelling gevraagd naar risico‘s en ergernissen. 

Spam, pop-ups, internetstalkers, onderscheppen van persoonsgegevens, hackers; 

een bezoek aan internet gaat vaak gepaard met risico‘s en ergernissen. Maakt u 

zich wel eens zorgen over de gevaren die u loopt als u online bent? En waar ergert 

u zich aan als u op internet bent? 

In het dagboek wordt het beeld van de enquêteresultaten bevestigd. Internetgebruikers 

zeggen zelfs vaak dat zij zich niet alleen ergeren, maar zelfs zorgen maken. 

—Ja, ik maak me hier wel zorgen over, omdat je tegenwoordig zo snel een virus hebt, 

spyware of een troyan horse. Het idee dat mensen op je computer kunnen komen en 
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je internetgedrag kunnen observeren schrikt me wel af. Ik erger me aan alle spam 

en alle pop-ups als ik op internet ben.“ 

—ik kan me enorm ergeren aan ongevraagde pop-ups en aan spam. Wat ook erg 

vervelend is, zijn virussen per e-mail. Ik maak me soms wel zorgen dat er virussen 

komen die je computer in komen zonder dat je de attachment open hebt gemaakt.“ 

—Oh ja, ik maak me veel zorgen over wat er allemaal mis kan gaan. Ik ben ook 

voorzichtig met het geven van persoonlijke gegevens. Overigens heb ik op tv gezien 

dat zelfs beveiligde pagina's te hacken zijn en dat geeft me geen veilig gevoel!!! Ik 

erger me stijf aan niet gevraagde pop-ups en reclame en of mail met stomme 

aanbiedingen“ 

Ook blijkt uit de opmerkingen van de respondenten van het dagboek dat men al veel doet 

om zich te weren tegen spam, pop-ups en virussen. Bijvoorbeeld met verschillende filters. 

Deze werken echter nog niet altijd vlekkeloos. Ook andere maatregelen worden genomen, 

zoals niet 24 uur per dag online zijn en geen financiële zaken per internet afhandelen. 

Een ergernis waarnaar niet is gevraagd in de enquête, maar die in het dagboek naar voren 

komt is het feit dat men op forums en nieuwsgroepen vaak slechte en zelfs kwetsende 

uitingen plaatst. 

Belemmering voor de keuze van breedband 

Hoewel steeds meer mensen overstappen op een breedbandverbinding, blijven er mensen 

die deze overstap niet maken. De vraag is waarom deze mensen niet overstappen en wat 

eventuele belemmeringen zijn. Het grootste deel van de respondenten die een 

smalbandverbinding gebruikt, is tevreden met deze verbinding en ziet daarom geen reden 

om over te stappen naar een breedbandverbinding (43% voor modemgebruikers en 36% 

voor isdn-gebruikers). Kosten (duur abonnement en dure installatie) zijn veel minder een 

belemmering voor overstappen dan in de voorgaande metingen. Waar de te hoge kosten 

voor een breedbandabonnement in de vorige meting nog in bijna 50% van de gevallen werd 

genoemd door modemgebruikers is dat nu nog maar 6%. 
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Figuur 12 Belemmeringen voor aanschaf Breedband 

Waarom wel breedband? 

De internetgebruikers die wel zijn overgestapt naar (of ingestapt met) een 

breedbandverbinding geven daarvoor verschillende redenen (Figuur 13). De belangrijkste 

reden is de behoefte aan een hogere snelheid. Vooral voor adsl-gebruikers was dat een 

belangrijke overweging (69%). Voor kabelgebruikers is het een overweging die even 

belangrijk is als de behoefte om altijd online te zijn (beide 55%). Ook voor adsl-gebruikers is 

het always on aspect belangrijk (56%). 

Daarnaast zijn het beheersen van de maandelijkse kosten en het vrijhouden van de 

telefoonlijn belangrijke redenen om te kiezen voor een breedbandverbinding. De beheersing 

van de maandelijkse kosten is vooral voor adsl-gebruikers belangrijk (45%). Deze top vier is 

niet gewijzigd ten opzichte van de meting in 2003. 
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Figuur 13 Waarom wel breedband? 

Ook in het dagboek is aandacht besteed aan de redenen om voor een bepaalde 

internetverbinding te kiezen. Daarvoor is een stelling (kwestie van de dag) voorgelegd. In 

veel gevallen is voor de internetverbinding gekozen, omdat het tegen gereduceerd tarief 

wordt aangeboden in de wijk waar men in woont (zowel bewoners van Kenniswijk in 

Eindhoven als Lombok in Utrecht deden mee aan het dagboekonderzoek). Verder noemt men 

ook in het dagboek vooral snelheid, ”always on‘ en ”flat fee‘. Onder de dagboekdeelnemers 

zitten zowel kabel-, adsl-, glasvezel- als WiFi-gebruikers (zie paragraaf 6.3). 

Besparingen dankzij breedband 

Aan smalbandgebruikers (SB) is gevraagd welke uitgaven zij denken te verminderen 

wanneer ze overschakelen op breedband. Aan breedbandgebruikers (BB) is gevraagd welke 

uitgaven zij daadwerkelijk verminderd hebben dankzij hun breedbandaansluiting. 

Meestal denken smalbandgebruikers dat zij op geen van de voorgelegde uitgaven zullen 

besparen (51% voor modemgebruiker en 40% voor isdn-gebruikers). Als er wel besparingen 

worden verwacht zijn dat vooral besparingen op communicatiekosten (postzegels, 

telefoonkosten en dergelijke). Ook verwachten de smalbandgebruikers te kunnen besparen 

op reiskosten als zij zouden overstappen op een breedbandverbinding (19 en 12%). 
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Figuur 14 Verwachte besparingen door breedband (smalbandgebruikers) 

In Figuur 15 zijn de kostenbesparingen weergegeven, die de breedbandgebruikers 

aanmerken als besparingen dankzij hun breedbandverbinding. Breedbandgebruikers geven 

aan dat zij vooral bespaard hebben op communicatiekosten, zoals postzegels en 

telefoonkosten (39 en 41%). In lijn dus met wat ook de smalbandgebruikers verwachten. 

Daarnaast zijn de uitgaven voor muziek omlaag gegaan, vooral bij kabelgebruikers (34% ten 

opzichte van 27% voor adsl-gebruikers). Uitgaven voor software zijn ook in heel wat 

gevallen naar beneden gegaan (19 en 20%). Uitgaven voor films blijven daarbij achter. Een 

kostenbesparing op hierop wordt door adsl-gebruikers in 10% en door kabelgebruikers in 6% 

van de gevallen genoemd. Reiskostenverlaging wordt ongeveer even vaak genoemd (10 en 

9%) 

Dialogic innovatie & interactie 28 



Weet ik niet 
13% 

23% 
Geen enkele uitgave 

27% 

20% 
Uitgaven voor software 

20% 

Uitgaven voor films 

34% 
Uitgaven voor muziek 

27% 

40% 
Communicatiekosten 

10% 

42% 

7% 

15% 

10% 
Reiskosten 

11% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

ADSL Kabel 

Figuur 15 Bespaarde kosten (breedbandgebruikers) 

Verschillen breedband- en smalbandgebruikers 

Wanneer we smalband- en breedbandgebruikers tegenover elkaar zetten (Figuur 16), blijkt 

dat de breedbandgebruikers vaker zeggen te besparen op verschillende uitgaven dan 

smalbandgebruikers verwachten te zullen besparen door een breedbandverbinding. De 

grootste verschillen zitten in de verwachte kostenbesparingen voor muziek, software en films 

en de daadwerkelijk bespaarde kosten hierop. 
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Figuur 16 Verschillen kostenbesparingen smalband - breedband 

3.3 Conclusie 
Spam, pop-ups en virussen vormen de grootste ergernissen voor zowel smalband- als 

breedbandgebruikers. Voor breedbandgebruikers zijn deze ergernissen iets vaker aanwezig 

dan bij smalbandgebruikers. Dit heeft mogelijk te maken met de hogere frequentie van 

gebruik en langdurigere internetsessies. 

De belangrijkste reden waarom mensen niet overstappen op een breedbandverbinding is 

omdat deze smalbandgebruikers tevreden zijn met hun huidige verbinding. In de vorige 

metingen zagen we vooral belemmeringen, zoals kosten voor het abonnement of installatie 

en het feit dat een breedbandverbinding in de regio niet beschikbaar is, als reden voor het 

niet overstappen. Uit deze twee constateringen valt op te maken dat de belemmeringen (ten 

minste voor een deel) opgeheven zijn en dat het nu vooral niet veeleisende 

internetgebruikers zijn die gebruik maken van een smalbandverbinding. 

De belangrijkste redenen om wel over te stappen naar een breedbandverbinding zijn de 

beschikking over een verbinding met een hogere snelheid en het always on aspect. Ook de 

beheersing van de maandelijkse kosten (flat rate) en het vrijhouden van de telefoonlijn zijn 

belangrijke overwegingen als het gaat om de keuze voor breedband. Deze top vier is niet 

gewijzigd ten opzichte van de meting in 2003. De overstap naar breedband is voor velen dus 

vooral een kwestie van gewin (lagere kosten) en gemak (snelheid, always on en vrije 

telefoonlijnen). Naast de kosten voor de verbinding zelf is er ook gewin in die zin dat 

breedbandgebruikers besparen op communicatiekosten en kosten voor muziek en software. 

Smalbandgebruikers verwachten echter veel minder vaak te besparen als zij zouden 

overstappen op een breedbandverbinding. 
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4 Internetgebruik en gevolgen


4.1 Inleiding 

In hoofdstuk 2 en 3 is duidelijk geworden welk type internetverbindingen de respondenten 

van de online enquête hebben en wat de redenen zijn om wel of niet een 

breedbandverbinding te nemen. 

Maar hoe handig zijn ze eigenlijk op internet? Hoe vaak en hoe lang internetten zij 

gemiddeld? En wat dóen deze mensen met hun internetverbinding? Wordt er veel online 

gewinkeld? Is het spelen van online games populair of juist helemaal niet? Is e-mail nog 

steeds de belangrijkste vorm van online communicatie of komt daar verandering in? Is een 

eigen website de aangewezen manier om informatie uit te wisselen? Zijn er verschillen op te 

merken tussen breedbandgebruikers en smalbandgebruikers? En ook: wat zijn de gevolgen 

van het gebruik van het internetmedium voor andere media zoals kranten, radio en televisie? 

Op deze vragen zal in dit hoofdstuk aandacht worden besteed. Dit wordt hier met name 

gedaan met data uit de online enquête, maar deze zullen worden aangevuld met data uit de 

andere onderzoekslijnen (in enkele kaders). Allereerst wordt gekeken naar de vaardigheden 

en het gebruik van internet. 

4.2 Vaardigheden 

Niet alle internetgebruikers kunnen altijd even goed omgaan met hun computer en 

internetverbinding. In hoofdstuk 2 is al stilgestaan bij het aantal jaren dat men internet 

gebruikt, maar de vraag is ook hoe ervaren de internetgebruiker zichzelf vindt. Weet hij 

bijvoorbeeld helemaal niets van internet en kan hij de computer nog net aanzetten, maar 

meer ook niet (leek) of gebruikt hij internet meer dan een keer per dag en weet hij er 

werkelijk alles van en wordt hij vaak gevraagd internetproblemen van anderen op te lossen 

(zeer ervaren gebruiker)? 

De vaardigheid van respondenten is gemeten door zes korte beschrijvingen te geven waarin 

verschillende type gebruikers worden omschreven (samengevat onder de noemers ”leek‘ tot 

”professionele gebruiker‘). Respondenten selecteren de omschrijving die hun het beste past. 

Over het algemeen vinden de respondenten zichzelf een gemiddelde (27%) of ervaren 

gebruiker (39%) (Figuur 17). De verschillen ten opzichte van de vorige meting zijn hierbij 

gering. Daarbij zien we verschillen tussen de verschillende internetgebruikers. Mensen met 

een analoge telefoonlijn en een isdn-verbinding vinden zichzelf meestal een gemiddelde 

gebruiker (55% respectievelijk 50%). Kabel- en adsl-gebruikers vinden zichzelf vaker een 

ervaren gebruiker. Dit kan komen doordat breedbandgebruikers al langer internet gebruiken 

dan smalbandgebruikers (zie ook hoofdstuk 2), maar ook doordat breedband eerder een 

”comfortabel‘ gevoel geeft. 
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Figuur 17 Vaardigheden 

Wanneer gekeken wordt naar de vaardigheden uitgesplitst naar leeftijd zien we dat bijna de 

helft van de jongeren (tot en met 19 jaar) zichzelf als een zeer ervaren gebruiker typeert 

(44%). De helft van de senioren (60+) beschouwt zichzelf een beginner (7%) of gemiddelde 

gebruiker (47%). 

4.3 Gebruikspatronen 
Naast verschillen in (de perceptie van) de mate van ervaring, zullen mensen met 

verschillende internetverbindingen mogelijk ook verschillende gebruikspatronen vertonen. 

Deze patronen zijn in de enquête bekeken aan de hand van de volgende items: 

� Frequentie internetgebruik thuis voor privé-doeleinden 

� Patronen van breedbandgebruik 

� Duur internetgebruik thuis voor privé-doeleinden 

� Afspraken over internetgebruik 
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Wat betreft de frequentie van het internetgebruik thuis voor privé-doeleinden blijkt dat het 

merendeel van de respondenten (65%) de afgelopen drie maanden meer dan één keer per 

dag internet heeft gebruikt. Dit beeld is vrijwel identiek aan de vorige meting (ruim 66%). 

Evenals bij de vorige figuur, zien we hier verschillen in relatie tot het type internetverbinding 

dat de respondent heeft. De meerderheid (53%) van de internetgebruikers met een analoge 

telefoonlijn maakt gemiddeld een keer per dag gebruik van internet. Internetgebruikers met 

snellere verbindingen maken meerdere keren per dag gebruik van internet. 
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Figuur 18 Frequentie internetgebruik thuis voor privé-doeleinden 

Wanneer de frequentie van internetgebruik thuis wordt uitgesplitst naar leeftijd blijkt dat 

jongeren (0-19) internet vaker meerdere keren per dag raadplegen dan het gemiddelde 

(76% ten opzichte van 65%). Verder zijn er zijn er nauwelijks opvallende leeftijdseffecten op 

te merken. 
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Evenals in de vorige meting ligt de gemiddelde duur van internetsessies thuis voor privé-

doeleinden tussen de 1 en 2 uur (34%). Op een tweede plaats staan sessies met een 

gemiddelde duur van 2 tot 4 uur (32%). In tegenstelling tot de breedbandgebruikers komen 

sessies van 4 uur of langer bij respondenten met een analoge telefoonlijn of met een isdn-

verbinding nauwelijks voor (4%). 
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Figuur 19 Duur internetgebruik thuis voor privé-doeleinden 

Bij een uitsplitsing van de gemiddelde duur van internetsessies naar leeftijd vormen 

jongeren wederom een opvallende groep waarvan 20% langer dan acht uur per dag internet 

gebruikt voor privé-doeleinden. Geen van de respondenten tot 20 jaar geeft aan maximaal 

een kwartier te internetten. Mogelijk hebben jongeren gemiddeld meer vrije tijd dan ouderen 

en zijn daardoor in staat om langer te internetten. Ook kan internet bij jongeren meer in het 

dagelijks leven geïntegreerd zijn. Het algemene beeld is: hoe jonger de gebruiker hoe langer 

de gemiddelde duur van de internetsessies. 

De bovenstaande cijfers over de gemiddelde duur en de frequentie van het internetgebruik 

zijn echter een momentopname. Het is ook interessant om te kijken naar de veranderingen 

in gebruikspatronen in de tijd. Een belangrijke referentie in het verleden is de aanschaf van 

een breedbandinternetverbinding. In de enquête is dan ook gevraagd of het internetgebruik 

significant veranderd is door de beschikking over breedbandinternet. Drie patronen van 
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veranderingen in het internetgebruik worden in Figuur 20 uitgesplitst naar de kabel- en adsl-

gebruikers. 
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Figuur 20 Patronen breedbandgebruik 

Het merendeel van de respondenten gebruikt de internetverbinding even vaak als in het 

begin (70%). Ongeveer een kwart (24%) van de respondenten is meer gebruik gaan maken 

van internet sinds zij een breedbandverbinding hebben. Slechts een gering percentage heeft 

aangegeven minder gebruik te maken van breedband dan in het begin (6%). De verschillen 

tussen de adsl- en kabelinternetgebruikers zijn gering. Het beeld verandert niet wezenlijk 

wanneer gekeken wordt of leeftijd daarbij een rol speelt. Alleen jongeren (0-19) geven vaker 

aan dat zij nu meer gebruik maken van breedbandinternet dan toen zij net over een 

breedbandaansluiting beschikten. 

Afspraken 

Als er binnen een huishouden veel gebruik gemaakt wordt van internet, zijn er soms 

afspraken nodig om ervoor te zorgen dat er geen ergernissen en problemen ontstaan. Het 

gaat dan bijvoorbeeld over afspraken over het al dan niet achterlaten van persoonlijke 

gegevens op internet, wie wanneer mag surfen en welke websites er wel en niet bezocht 

mogen worden. 

Een klein gedeelte van de respondenten maakt binnen het huishouden inderdaad afspraken 

over het gebruik van internet (16%). Het type internetverbinding dat de respondent heeft, 

maakt hierbij weinig verschil. Leeftijd, maar zeker ook de samenstelling van een huishouden 
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zijn van grotere invloed: ”alleenstaanden met één of meer kinderen‘ en 

”getrouwden/samenwonenden met één of meer kinderen‘ maken in respectievelijk 26% en 

30% van de gevallen afspraken over het gebruik van internet. 

Deze afspraken gaan met name over welke websites niet bezocht mogen worden (46%) en 

het achterlaten van privé gegevens op internet (40%). Gebruikers met een snelle verbinding 

maken in tegenstelling tot de smalbandgebruikers ook afspraken over hoe lang men mag 

surfen. Blijkbaar is dat nodig wanneer men de mogelijkheid heeft om ”always on‘ te zijn. 
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Figuur 21 Afspraken 
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Het zijn vooral de gebruikers van dertig jaar en ouder die afspraken maken over het 

achterlaten van privé-gegevens op internet (ongeveer 40% ten opzichte van respectievelijk 

17% en 25% voor de jongere generaties). Personen van 30 tot 39, maken relatief vaak 

(63%) afspraken over welke websites niet bezocht mogen worden. 

Wanneer er afspraken over het gebruik van internet gemaakt worden gaan die bij 

alleenstaanden zonder kinderen 44% over wanneer men mag surfen (ten opzichte van een 

gemiddelde van 28%) en eveneens 44% of hoe lang men mag surfen (ten opzichte van een 

gemiddelde van 31%). Deze uitkomst lijkt in eerste instantie vreemd: een alleenstaande 

zonder kinderen hoeft immers geen afspraken te maken over het internetgebruik. De 

verklaring hiervoor ligt in het feit dat dit voornamelijk jongeren zijn die wel in een gezin 

wonen, maar zelf alleenstaand zijn en geen kinderen hebben. 

Nu bekend is hoe vaardig de gebruikers op internet zijn, hoe vaak en hoe lang zij surfen en 

welke afspraken zij daarover maken, wordt in de komende paragrafen gekeken naar wat de 

gebruikers daadwerkelijk met hun internetaansluiting doen. De resultaten zijn verdeeld in de 

vier onderdelen van het ICET model (hoofdstuk 1): informatie, communicatie, entertainment 

en transacties, die elk in een afzonderlijke paragraaf worden behandeld. 

4.4 Informatie 

Via internet is het mogelijk om op verschillende manieren informatie te verzamelen en te 

verspreiden. Zo zijn er zoekmachines als Google, die helpen bij het zoeken naar informatie, 

maar ook via online discussiegroepen en forums kan informatie worden ingewonnen en 

geplaatst over een bepaald onderwerp. Die onderwerpen kunnen uiteenlopen van informatie 

over hobby‘s, maar ook telefoonnummers en andere functionele informatie en nieuws en 

actualiteiten zijn op internet te vinden. 

In deze paragraaf wordt het zoeken naar en verzamelen van informatie op internet onder de 

loep genomen: welke (zoek)toepassingen worden gebruikt, welke soort informatie wordt 

gezocht, wordt de juiste informatie ook daadwerkelijk gevonden en welke informatiediensten 

missen de gebruikers op internet? Uit Figuur 22 blijkt dat zoekmachines veruit de meest 

gebruikte toepassing zijn bij het vergaren van informatie. Dit geldt voor zowel breedband-

(88 en 89%) als smalbandgebruikers (82 en 96%). Opvallend hierbij is dat de isdn-

gebruikers in 96% van de gevallen aangeven informatie te verzamelen via zoekmachines. 

Andere informatietoepassingen op internet blijven achter bij het verzamelen van informatie 

via zoekmachines. De andere informatietoepassingen worden hieronder puntsgewijs kort 

besproken. Het gebruik van portals, zoals Startpagina, wordt in ongeveer een derde van de 

gevallen genoemd als meest gebruikte informatietoepassing. Er zijn daar geen duidelijke 

verschillen tussen de breedband- en smalbandgebruikers. De verschillen tussen breedband-

en smalbandgebruikers zijn ook niet groot bij het opvragen van informatie via 

aanvraagformulieren en het uitwisselen van informatie door deelname aan discussiegroepen. 

Ongeveer 10% van de respondenten noemt deze mogelijkheden één van de drie meest 

gebruikte informatietoepassingen. 

Het verschil tussen breedband- en smalbandgebruikers is wel duidelijk waarneembaar bij het 

verzamelen van informatie via naslagwerken en via downloads/live stream van beeld en 

geluid. Breedbandgebruikers noemen het verzamelen van informatie via naslagwerken ten 

minste twee maal zo vaak (48% versus 24%) en via downloads/live stream van beeld en 

geluid ten minste vier maal zo vaak (38% versus 10%) als smalbandgebruikers als meest 

gebruikte informatietoepassing op internet. Het grote verschil bij de downloads en live-

streams van beeld en geluid is verklaarbaar aangezien daarvoor een snelle 

internetverbinding vereist is. 

Informatie verzamelen via abonnementen op nieuwsbrieven wordt door de 
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smalbandgebruikers nauwelijks gedaan (1 en 2%). De gebruikers met een snelle verbinding 

abonneren zich vaker op elektronische nieuwsbrieven; 12% van de respondenten geeft aan 

dat deze toepassing één van de drie meest gebruikte manieren is om informatie te 

verkrijgen. 

Informatie verspreiden via de eigen website blijft in vergelijking met andere 

informatietoepassingen nog achter. De breedbandgebruikers maken hier echter beduidend 

meer gebruik van (15% versus 4%) en vervullen hierin een voortrekkersrol. 
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Figuur 22 Welke informatietoepassingen gebruikt u thuis het meeste op internet voor privé-

doeleinden? 
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Wanneer gekeken wordt naar verschillen in leeftijden, ontstaat het volgende beeld: jongeren 

(tot 19 jaar) verspreiden relatief vaak foto‘s en verhalen via een eigen website (33%), 

bovendien downloaden zij bovengemiddeld vaak beeld- en geluidsfragmenten (58%). 60-

plussers verzamelen relatief vaak informatie via aanvraagformulieren (15%) en via 

abonnementen op nieuwsbrieven (18%), zij nemen echter nauwelijks deel aan 

discussiegroepen (5%) en gebruiken de nagenoeg nooit een eigen website om informatie te 

delen. 

Samenvattend kan voor beide typen internetgebruikers (smalband en breedband) gezegd 

worden dat informatie verzamelen via zoekmachines veruit het meest gebruikt wordt 

(ongeveer 90%). De leeftijd van de gebruiker speelt hier nauwelijks een rol. Het vergaren 

van informatie via naslagwerken is het eerste alternatief (met gemiddeld 44%). Grote 

verschillen tussen breedband- en smalbandgebruikers zijn waarneembaar voor het (1) 

verzamelen van informatie via naslagwerken, (2) via downloads/live stream van beeld en 

geluid en (3) het verspreiden van bijvoorbeeld foto‘s of verhalen via de eigen website. Het 

opvragen van informatie via aanvraagformulieren en het uitwisselen van informatie door 

deelname aan discussiegroepen wordt relatief weinig gebruikt (ongeveer 10%). Er zijn hier 

geen duidelijke verschillen tussen de typen internetgebruikers aanwezig. Dit komt overeen 

met de vorige meting. 
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Ook in het dagboekonderzoek is er aandacht besteed aan het zoeken en verspreiden van 

informatie. De volgende kwestie is aan de orde gesteld: 

Internet betekent niet alleen informatie van andere personen en instellingen tot u 

nemen, maar ook zelf actief informatie aanbieden aan of uitwisselen met anderen. 

Zet u wel eens informatie op internet? En wat voor informatie is dat dan? In welke 

vorm doet u dat (website, weblog, forum, discussiegroep etc.)? Waar ligt de grens 

of zijn er geen grenzen? Denkt u dat meer mensen de komende jaren actief 

informatie verspreiden via internet of denkt u dat eerder afneemt (bijvoorbeeld 

omdat ”het nieuwe‘ eraf is)? 

Het overgrote deel van de respondenten zet wel eens of regelmatig zelf informatie online. 

Degenen die dat nog niet doen, willen dat in de toekomst wel gaan doen. Het gaat om 

informatie over hobby‘s zoals wilde planten, dansgroepjes, recepten, schaken, van een leuke 

link tot oplossing van een raadsel etc. Vergaande ambities heeft men vaak niet. De 

informatie is meestal bedoeld voor familie, vrienden en kennissen. Internet is een goede plek 

om familiefoto's en familiefilms te plaatsen, al dan niet beschermd door middel van een 

wachtwoord. Forums zijn ook populair bij de respondenten (hoewel de kwaliteit niet altijd 

goed gevonden wordt). 

—Ik zet op dit moment nog niets op het internet. Ik zou wel gebruik willen gaan maken van 

een eigen homepage waar ik foto's op kan zetten om te delen met mijn vrienden waarbij ik 

een login geef om de foto's te bekijken en eventueel te downloaden. Ik denk dat veel 

mensen hiervan gebruik willen maken in een kleine kring.“ 

—Heel af en toe publiceer ik iets op een forum, voornamelijk uitslagen en een verslag van 

mijn schaakteam. Helaas hebben forums de eigenaardigheid nogal eens te veranderen in 

scheldplekken. Of de vaste bezoekers blijven hun eigen standpunten te pas en te onpas 

neerkwakken.“ 

—Ja, zowel privé, als een site over onze eigen buurt publiceren wij regelmatig op internet. 

Privé zijn dat vooral familiefoto's, familiefilms e.d..“ 

—Ik zet zelf informatie op internet voor familie en/of vrienden, zoals foto's of bijvoorbeeld 

een verlanglijstje voor Sinterklaas als we dat vieren met een groep. Ik zorg er wel voor dat 

het met een login 'beschermd' is, ik heb niet de behoefte om persoonlijke dingen te delen 

met de internetbevolking.“ 

—Voor mij ligt de grens daar waar ik de informatie ook 'live' zou hebben aangeboden, dus 

bij foto's die ik normaal ook zou laten zien als ik iemand op bezoek krijg. Ik houd die 

informatie dus ook beperkt tot mensen die ik als vrienden of familie beschouw. Ik denk dat 

er de komende jaren meer informatie verspreid wordt via internet omdat dat steeds 

makkelijker wordt, en omdat mensen het normaler gaan vinden en er beter mee om 

kunnen gaan.“ 
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Gezochte informatie 

Op internet is een keur aan informatie te vinden. De vraag is welke informatie er vooral 

gezocht wordt op internet en verschillen breedbandgebruikers hierin van de 

smalbandgebruikers? In Figuur 23 zien we verschillende soorten informatie uitgesplitst naar 

de verschillende typen internetgebruikers. 
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Figuur 23 Welk soort informatie zoekt u vooral? 
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In het algemeen zijn actualiteiten (56%), computers en internet (40%), functionele 

informatie (34%), hobby‘s (31%) en reactie (24%) de meest gezochte informatiedoelen op 

internet. 

Actualiteiten en functionele informatie lijken voor de smalbandgebruikers veruit de 

belangrijkste informatiedoelen op internet (respectievelijk 74 en 57%). Toch maken zij 

daarbij niet zoveel als de breedbandgebruikers gebruik van naslagwerken (routeplanners, 

telefoongids etc). Andere informatiedoelen lijken minder belangrijk (vaak minder dan 20%). 

Zij zoeken echter ook vaker informatie over gezondheid en kunst en cultuur dan 

breedbandgebruikers. 

Breedbandgebruikers zoeken ook relatief vaak naar actualiteiten (ongeveer 51%) en 

functionele informatie (29%) maar laten een meer versnipperd beeld zien. 

Breedbandgebruikers zoeken vaker naar informatie over computers en internet, 

onderwijs/wetenschap, overheid/beurs en politiek, hobby‘s, verkeer/vervoer, erotiek/seks 

dan smalbandgebruikers. Breedbandgebruikers zoeken verder iets meer naar recreatie 

(vakantie, dagtrip), geldzaken (verzekeringen, hypotheken, banken) en werk (vacatures, 

loopbaan etc), maar de verschillen zijn relatief klein. Breedband- en smalbandgebruikers 

zoeken in nagenoeg gelijke mate informatie over sport (zoals uitslagen wedstrijdschema‘s 

etc.). 

Naarmate men ouder is, wordt er vaker informatie gezocht over gezondheid. Naarmate men 

jonger is zoekt men vaker informatie over uitgaan en amusement. Verder zoeken jongeren 

vaker wetenschappelijke informatie (22%) en wetenswaardigheden over computers en 

internet (60%) dan gemiddeld (10% respectievelijk 40%). Jongeren zoeken daarentegen 

minder vaak naar informatie over het nieuws en het weer (40% ten opzichte van een 

gemiddelde van 56%). 

Het dagboekonderzoek stelt de volgende kwestie aan de orde bij het zoeken naar informatie 

op internet: 

Welke plek neemt internet in bij de ”grote‘ gebeurtenissen in uw leven, zoals het 

kopen van een huis of auto, bij de geboorte van een kind of een huwelijk, het 

zoeken naar werk, reizen etc.? 
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Internet wordt veelvuldig gebruikt bij ”grote‘ gebeurtenissen, zoals: 

� reizen (informatie, prijsvergelijkingen, boekingen, reisverslagen); 

� kopen en verkopen van auto‘s e.d. (online marktplaatsen); 

� bij het zoeken naar werk; 

� het kopen van een huis. 

Bij ”emotionele gebeurtenissen‘ en ”persoonlijke zaken‘ wordt internet door de respondenten 

vrijwel niet ingezet; de geboorte van kinderen en huwelijken vinden de respondenten iets 

voor zichzelf en zij voelen niet de behoefte om dit via internet met anderen te delen. 

—Ik heb veel vrienden die verre reizen maken en ik ben niet erg gecharmeerd van hun 

reisverslagen. Vind ik weinig interessant (de bus kwam laat, was vol, hotel was vies, mooi 

uitzicht e.d.).“ 

—Voornamelijk kopen en verkopen via het internet vind ik helemaal te gek. Begin 2004 heb 

ik een zo goed als nieuwe auto van mijn ouders via het internet verkocht, ik kreeg het 

helemaal te pakken. Een aantal kleinere dingen daarna verkocht, een professionele 

videocamera gekocht en vorige week mijn motor verkocht en een nieuwe auto gekocht. 

Het is duidelijk, ik ben een fan van Marktplaats (ook al is het nu van E-Bay).“ 

—Ik ben al enige tijd op zoek naar een baan. Internet is echt onmisbaar bij het zoeken naar 

vacatures. Papieren bronnen (thuis/kranten, bij het CWI) zijn vele malen minder 

interessant. Presentatie van bedrijven op internet zijn belangrijk bij het schrijven van een 

sollicitatiebrief.“ 

Doelbereiking 

In bovenstaande alinea‘s is besproken welke toepassingen gebruikt worden om informatie te 

vinden en welke soorten van informatie gezocht worden, maar vinden gebruikers eigenlijk 

wel wat ze zoeken op internet? Figuur 24 toont in hoeverre de respondenten hun doel 

bereiken wanneer gezocht wordt op internet. 
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Figuur 24 Wanneer ik informatie zoek op internet bereik ik meestal mijn doel 

De gebruikers met een smalbandverbinding zijn het in 12 en 15% oneens met de stelling 

—wanneer ik op internet informatie zoek bereik ik meestal mijn doel (ten opzichte van 3% 

voor de breedbandgebruikers). Zij hebben blijkbaar ook wel eens een probleem bij het 

vinden van de gewenste informatie (vaker dan de breedbandgebruikers). Verder zijn er geen 

duidelijke verschillen tussen de breedband- en smalbandgebruikers waarneembaar. 

Opvallend is wel dat ten minste 70% van de respondenten zijn doel (helemaal) bereikt bij 

een zoekactie op internet. Er zijn geen opvallende leeftijdseffecten te ontdekken: jongeren 

bereiken ongeveer net zo vaak het gewenste doel (niet) als ouderen. 

In de bovenstaande alinea‘s is onderzocht welke informatie gebruikers zoeken, hoe ze dat 

doen en hoe succesvol ze daarin zijn, maar zijn er wellicht nog informatiediensten die 

ontbreken op internet? De volgende vier toepassingen worden het meest genoemd:2 

�	 Televisie via internet met verschillende varianten daarop; ”live tv‘, ”interactieve tv‘, 

”televisiebeelden van goede kwaliteit‘ of ”video on demand met advisering voor films die 

bij mijn smaak en voorkeuren passen‘. 

�	 Gemeentelijke/regio informatie; zoals ”de gemeentelijke regelgeving in verband met 

bouwen‘, ”gemeentelijke diensten‘ en ”gemeentelijke diensten‘ en gerichte portals op 

regioniveau. 

�	 Goede beschikbaarheid van emailadressen; ”een soort telefoonboek voor emailadressen‘, 

een goede emailgids, met als variant ”telefoonboek voor mobiele nummers‘. 

�	 Online PC-hulp; ”duidelijke informatie over PC problemen met bijpassende online hulp‘, 

”helpdesks‘, ”breedband hulp bij instellen‘, ”algemene computer helpdesk‘, etc. 

2 Er zijn in totaal 85 suggesties voor nieuwe informatiediensten gedaan. 
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4.5 Communicatie 
Naast internet als een informatiemedium wordt het ook ingezet als communicatiemedium. 

Internetgebruikers kunnen bijvoorbeeld met elkaar emailen en chatten, maar ook 

internettelefonie behoort tot de mogelijkheden. Breedbandige verbindingen maken het 

bovendien mogelijk om beelden toe te voegen aan de communicatie. In deze paragraaf 

komen communicatietoepassingen aan de orde, de meerwaarde en belemmeringen van 

beeld bij communicatie en wordt ingegaan op de communicatiediensten waaraan gebruikers 

behoefte hebben, maar op dit moment nog niet bestaan. E-mail wordt evenals eerdere jaren 

genoemd als meest gebruikte communicatietoepassing van internet (ten minste 89%). 

Verder blijkt dat chatten via een speciale website, internettelefonie, beeldtelefonie, het lezen 

of zelf schrijven van een weblog of SMS/MMS van computer naar mobiele telefoon sturen 

communicatieactiviteiten zijn, die nog maar heel marginaal plaatsvinden. Er zijn geen grote 

verschillen tussen breedband- en smalbandgebruikers. Behalve als gekeken wordt naar 

chatten via bijvoorbeeld ICQ, MSN, Instant Messenger en mIRC; dat wordt aanzienlijk vaker 

gedaan door de breedbandgebruikers (50% vs. 15%). Ook bij het gebruik van webcams als 

communicatietoepassing is het verschil tussen deze groepen relatief groot (12% versus 

ongeveer 5%). Dit is niet onlogisch aangezien beide toepassingen profijt hebben van het feit 

dat de verbinding altijd ”open‘ staat (”always-on‘). 
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Figuur 25 Welke communicatietoepassingen gebruikt u thuis het meest op internet voor 

privé-doeleinden? 

De uitsplitsing naar leeftijdsgroepen laat een interessant beeld zien. In Tabel 1 worden de 

antwoordcategorieën met de grootste verschillen gepresenteerd: 

Tabel 1 Communicatietoepassingen naar leeftijd 

Leeftijd 
Chatten via ICQ, MSN, 

Instant Messenger, mIRC 
etc. (%) 

Chatten via 
een speciale 
website (%) 

Webcams 
(%) 

Discussiegroepen 
(%) 

SMS/MMS (van 
computer naar 

mobiel) (%) 

0-19 

20-29 

30-39 

40-59 

60+ 

Totaal 

80 9 22 13 11


70 3 10 17 5


55 4 12 20 4


37 3 10 13 4


24 3 10 11 5


46 3 11 15 5


Chatten via ICQ, MSN, Instant Messenger, mIRC blijkt hoog te scoren bij jongeren tot en 

met 19 jaar; 80% geeft aan dat dit één van de drie meest gebruikte 

communicatietoepassingen is. Bovendien is er een verband met de leeftijd waar te nemen: 

hoe ouder de respondent hoe minder het chatten in de communicatie gebruikt wordt. 

Communicatietoepassingen als ”Chatten via een speciale website‘, ”Webcams‘ en ”SMS/MMS 

(van computer naar mobiel)‘ laten eveneens een leeftijdseffect zien maar alleen voor de 

jongste leeftijdsgroep. De 20 tot 29-jarigen en 30 tot 39-jarigen nemen meer dan gemiddeld 

deel aan discussiegroepen (17% en 20% versus een gemiddelde van 15%). 
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Breedbandige verbindingen maken het mogelijk om de communicatie te verrijken: men kan 

naast spraak ook live beelden, geluidsfragmenten of foto‘s meezenden. Maar is daar eigenlijk 

wel behoefte aan? In het dagboekonderzoek is deze vraag voorgelegd aan de deelnemers in 

de volgende kwestie: 

Door breedband wordt het mogelijk om te communiceren met live beelden. Zo kunt 

u uw familie en vrienden zien terwijl u met ze belt, chat of e-mailt, maar ook de 

huisarts, een bankmedewerker of pensioenadviseur. Wilt u al uw communicatie 

voorzien van beelden en wilt u van de andere kant ook beelden ontvangen? In 

welke gevallen ziet u vooral voordelen en in welke gevallen vooral nadelen? 

—Voordelen zijn het directe beeld en geluid! Ik kan nu vrijwel meteen getuigen zijn van alle 

fratsen die mijn kleinzoon uithaalt:) Dat is geweldig! Nadelen,? Ik zie eigenlijk geen 

nadelen, als ik niet wil dat de ander mij ziet, zet ik het beeld uit!“ 

—Praten met een beeld erbij is veel leuker, je ziet de ander. Maar ook voor zakelijke 

contacten kan het nodig zijn. Het maakt het persoonlijker. En dat is een voordeel. Maar het 

moet altijd vrijblijvend zijn om een camera aan te zetten.“ 

—Nu denk ik: liever geen beelden bij een telefoontje. Maar als die mogelijkheden 

beschikbaar zijn, zal ik het incidenteel wel gaan gebruiken; er moet vooral niet 

automatisch beeld bij een telefoontje komen: kleding, haar, op een ongelegen moment 

worden gebeld.... Voordelen zie ik meer in beroepsmatige sfeer: arts consulteren, 

werkoverleg, informatie vragen.“ 

Nadelen kan zijn als je met onbekenden aan de telefoon zit (zoals bank- en 

pensioenadviseurs en mensen die je wat proberen te verkopen via de telefoon). Ik trek dan 

vast vaak niet zo'n aardig gezicht, en de andere kant hoeft dat dan niet te zien :-) 

Het communiceren met live beelden via breedbandinternet vindt de meerderheid leuker, 

persoonlijker en handiger om bepaalde zaken beter uit te leggen. Gemakkelijker en 

goedkoper contact met vrienden in het buitenland wordt ook als een groot voordeel ervaren. 

Nagenoeg iedereen vindt het wel belangrijk dat de live beelden niet automatisch 

meegestuurd worden, maar dat er eerst toestemming gegeven moet worden om een 

beeldverbinding te maken. 

Naast het dagboekonderzoek is ook in de vragenlijst aandacht besteed aan de effecten van 

het communiceren met beelden. In onderstaande Figuur 26 wordt getoond in hoeverre de 

gebruikers communicatie met beelden positief waarderen. 
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Figuur 26 Communicatie met beeld (webcams, videotelefonie etc.) is in vergelijking met 

communicatie zonder beeld… 

Communiceren wordt leuker en persoonlijker met beeld. Met gemiddeld 25% respectievelijk 

29% zijn dat de grootste voordelen van communicatie met live beelden. Dit vinden zowel de 

gebruikers met een langzamere als snellere verbinding. De respondenten ervaren 

communicatie met beelden niet direct als effectiever, interessanter of veelzijdiger; zowel 

breedband- als smalbandgebruikers noemen deze effecten relatief weinig (8%). 

Het communiceren met beelden wordt ook nauwelijks als gemakkelijker ervaren (3%). Dit 

zou echter meer op technische aspecten betrekking kunnen hebben (hoe krijg ik het 

werkend?) dan op de het vergemakkelijken van de onderlinge communicatie (begrijpen we 

elkaar nu sneller en beter?). 

De uitsplitsing naar leeftijd laat zien dat jongeren beeldgerichter zijn dan de andere 

leeftijdsgroepen; 44% van deze groep beoordeelt communicatie met live beelden leuker (ten 

opzichte van gemiddeld 25%), bovendien ziet 13% geen voordelen in het gebruik van 

bijvoorbeeld videotelefonie. Gemiddeld ziet 19% van de respondenten geen voordelen in het 

gebruik van webcams en streaming video. 

Met name smalbandgebruikers zien minder vaak de voorgelegde voordelen: ongeveer 30% 

geeft aan geen van de bovengenoemde positieve effecten een rol zou spelen (tegenover 

ongeveer 17% van de breedbandgebruikers). Dat is waarschijnlijk een van de oorzaken dat 

de smalbandgebruikers geen behoefte hebben aan een snellere verbinding. 
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Belemmeringen voor het gebruik van beelden bij communicatie 

Dat met beeld communiceren leuker en persoonlijker maakt, wil niet zeggen dat iedereen 

ook daadwerkelijk beeld wil en kan toevoegen als ze met anderen communiceren. In de 

volgende figuur (Figuur 27) worden de belemmeringen voor het gebruik van beeld bij 

communicatie specifieker weergegeven. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Mijn 

computer/internetverbinding 

is niet geschikt 

Ik w eet niet hoe het moet 

Geen interesse 

Het voegt niks toe 

Ik w il niet altijd in beeld zijn 

als ik bel of gebeld w ord 

Niets 

24% 

13% 

25% 

11% 

20% 

10% 

21% 

10% 

28% 

4% 

17% 

15% 

2% 

7% 

22% 

8% 

40% 

23% 

5% 

9% 

18% 

7% 

34% 

27% 

Analoge telefoonlijn 

ISDN 

ADSL 

Kabel 

, 

Figuur 27 De volgende zaken belemmeren mij om beeld (webcams, videotelefonie etc.) bij 

communicatie te gebruiken 

Breedbandgebruikers ervaren vaak helemaal geen belemmeringen om beeld te gebruiken bij 

communicatie (23 en 27%). Ook zien zij vrijwel geen technische belemmeringen in die zin 

dat hun computer of verbinding niet geschikt is (2 en 5%). Meestal weten zij ook hoe het 

moet (slechts 7 en 9% weten het niet). De bezwaren van breedbandgebruikers zijn van 

principiëler aard: ze willen niet graag in beeld zijn (40 en 34%), hebben geen interesse (22 

en 18%) of zien geen toegevoegde waarde (8 en 7%). 

Voor gebruikers van een analoge of isdn-modem zijn een ongeschikte computer of 

internetverbinding (24 en 21%) logische belemmeringen. Verder willen smalbandgebruikers 

ook niet graag in beeld zijn (20 en 17%) of hebben zij gewoonweg er geen interesse voor 

(25 en 28%). 

Jongeren (0-19) vinden het significant vaker (te) duur: 22% ten opzichte van een 

steekproefgemiddelde van 12%. Respondenten in de leeftijd 20-39 willen niet graag in beeld 

zijn als ze bellen of gebeld worden: 42% noemt deze reden als de belangrijkste belemmering 

voor het gebruik van beelden. Jongeren vinden het directe beeldcontact tijdens het bellen 

ook de belangrijkste belemmering (29%) maar komen hiermee niet boven het 

steekproefgemiddelde van 34% voor deze belemmering. De onbekendheid met de technische 

instellingen (”ik weet niet hoe het moet‘) neemt recht evenredig toe met de leeftijd. Er zijn 

geen opvallende leeftijdseffecten voor de andere belemmeringen; ongeschikte computer of 

internetverbinding, interesse en toegevoegde waarde. 
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Samenvattend zijn de grootste twee belemmeringen voor het gebruik van beeld bij de 

communicatie (1) het gebrek aan interesse daarvoor en (2) het feit dat men de hele tijd in 

beeld is (dit geldt voor alle leeftijden). 

In de bovenstaande alinea‘s hebben wij de meest gebruikte communicatietoepassingen 

bekeken, de meerwaarde en belemmeringen van beeld bij het communiceren via internet. 

Tot slot wordt gekeken aan welke communicatiediensten de gebruikers behoefte hebben, 

maar nog ontbreken op internet. Bellen (met goede kwaliteit) via internet wordt veruit het 

meest genoemd als gemiste dienst, hier is duidelijk een markt voor. Vervolgens worden nog 

enkele keren sms-en via internet (gratis en zonder al te veel inloggen) en webcams 

(werkende programma‘s, ook achter routers) genoemd. 3 

4.6 Entertainment 
Veel traditioneel vermaak kent een online equivalent. Films kijken en muziek luisteren is niet 

meer alleen mogelijk via tv en radio, maar ook via internet. Ook zijn de meeste spellen 

online te spelen, alleen of met meer spelers. Verder zien we een ontwikkeling die 

vergelijkbaar is met het zappen op tv; funsurfen, ter ontspanning van de ene website naar 

de andere schakelen en even rondkijken wat er allemaal te zien en te beleven valt. 

In deze paragraaf wordt gekeken welke entertainmenttoepassingen het meest gebruikt 

worden en welke het meest gemist worden. Tot slot van de paragraaf wordt 

betalingsbereidheid voor (een gedeelte van de) entertainmentdiensten besproken. 

In de vorige meting gebruikten breedbandgebruikers meer entertainmenttoepassingen dan 

smalbandgebruikers. Foto‘s downloaden en ”funsurfen‘ werden vaak genoemd als 

entertainmenttoepassingen voor privédoeleinden door zowel breedband- als 

smalbandgebruikers. De meest opvallende verschillen tussen beide gebruikersgroepen waren 

te zien bij filmbeelden bekijken, filmbeelden downloaden, muziek luisteren en muziek 

downloaden. 

Zijn deze conclusies ook in deze meting nog van toepassing of zijn er in de tussenliggende 

twee jaar de verschillen wellicht kleiner geworden? In Figuur 28 worden de 

entertainmenttoepassingen in het thuisgebruik uitgesplitst naar type verbinding. 

3 Er zijn in totaal 66 suggesties voor nieuwe communicatiediensten gedaan. 
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Figuur 28 Welke entertainmenttoepassingen gebruikt u thuis het meest op internet voor 

privé-doeleinden 
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Evenals voorgaande edities van het onderzoek naar breedbandgebruik is het surfen ter 

ontspanning (het zogenaamde ”funsurfen‘) de belangrijkste entertainmenttoepassing. 

Het actief opzetten en bijhouden van een community, verspreiden van speelfilms, korte 

beeldfragmenten muziek, foto‘s en tekeningen staan nog in de kinderschoenen (veelal 

minder dan 5% van zowel de breedband- als de smalbandgebruikers). Er is ook geen 

duidelijk verband met de snelheid van de verbinding. Dit beeld bevestigt de conclusies van 

het onderzoek in 2003.4 Er is geen sterke stijging waar te nemen in het gebruik van deze 

toepassingen. ”Foto‘s/tekeningen downloaden en bekijken of œ ”verspreiden‘ wordt wel vaker 

door ouderen (60+) aangemerkt als één van drie belangrijkste entertainmenttoepassingen 

(37% en 16% ten opzichte van het gemiddelde van 25% en 7%). Een intensievere 

uitwisseling van foto‘s met (klein)kinderen zou hier een belangrijke oorzaak van kunnen zijn. 

Breedbandgebruikers lopen duidelijk voor op de smalbandgebruikers in de toepassingen die 

ook meer bandbreedte vereisen: het spelen van games, het downloaden van films, 

beeldfragmenten en muziek. Het vertoonde gedrag is in overeenstemming met de snelheid 

van de verbinding. 

Het spelen van games (47%) en speelfilms downloaden en/of bekijken (38%) wordt vaker 

genoemd door jongeren (0-19) als belangrijke entertainmenttoepassingen (ten opzichte van 

een steekproefgemiddelde van 24 respectievelijk 14%). Ook muziek downloaden en/of 

luisteren via internet scoort bij jongeren duidelijk hoger (56%) dan het gemiddelde (42%). 

Smalbandgebruikers mailen beduidend meer ter ontspanning dan breedbandgebruikers (50% 

versus ongeveer 24%). Dit is ook verklaarbaar omdat e-mailen in beginsel een lagere 

bandbreedte vereist. 

Wanneer gevraagd wordt aan de respondenten welke entertainmentdiensten zij missen, 

noemt vrijwel iedereen het kijken naar televisie of films. Enerzijds worden meer en betere 

live real-time tv-beelden op prijs gesteld, anderzijds worden herhalingen, archiefmateriaal of 

video on-demand (eventueel pay-per-view) vaak genoemd als gewenst. 5 

Betalingsbereidheid voor entertainmentdiensten 

In dit onderzoek is ook de betalingsbereidheid voor entertainment diensten onderzocht 

tijdens een gebruikersbijeenkomst gericht op entertainment. In deze alinea worden de 

resultaten van deze bijeenkomst besproken; er wordt ingegaan op de reacties van de 

deelnemers op een nieuwe KPN gameportal en muziekportal. Allereerst wordt de 

samenstelling van de deelnemersgroep kort besproken. 

Aan de gebruikersbijeenkomst namen 13 personen deel waarvan er 12 adsl-aansluiting 

hadden en één een kabelinternetverbinding. Gemiddeld beschikken zij 3,5 jaar over deze 

internetverbinding thuis. Minstens tien deelnemers beschikken over een vast netwerk, twee 

of meer computers, een digitaal fototoestel en een DVD speler. De top vijf van meest 

gebruikte entertainmenttoepassingen op internet wordt gevormd door (1) muziek 

downloaden en/of luisteren via internet, (2) surfen ter ontspanning, (3) e-mailen ter 

ontspanning, (4) foto‘s/tekeningen downloaden en/of bekijken en (5) korte beeldfragmenten 

downloaden en/of bekijken. Dit beeld komt dus overeen met de enquêteresultaten. 

De deelnemers hebben bij het aanbieden van online muziekdiensten behoefte aan prettig en 

betrouwbaar/veilig gevoel. De angst voor virussen zit er stevig in. Een degelijk en 

betrouwbaar imago van dienstenaanbieder is dus van groot belang. Mits geregeld via 

In 2001 werden het bijhouden van een community en het verspreiden van materiaal nog niet in de 

enquête uitgevraagd. 

5 Er zijn in totaal 29 suggesties voor nieuwe entertainmentdiensten gedaan. 
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betrouwbare partij is er ook de bereidheid om te betalen voor muziek. Maandelijkse 

abonnementen zijn niet populair, betalen voor direct gebruik heeft de voorkeur (pay per 

use). Het betalen via automatisch incasso heeft de voorkeur en telefonisch betalen (via 

0900-nummer een code doorkrijgen) helemaal niet. Ten slotte denken klanten van online 

muziekdiensten denken in euro‘s en niet in credits, spaarpunten etc. 

Deze groep heeft weinig affiniteit met online gaming. Dit kan te maken hebben met de 

leeftijd, van de deelnemers en/of de doelgroep van de spellen. Schaken, patience en solitair 

zijn wel populair. 

Een gemakkelijke verrekening van de kosten is het belangrijkste aspect bij het gebruik (en 

het aanbieden) van een gamedienst. Verder is een snelle en eenvoudige downloadprocedure 

belangrijk, evenals de veiligheid en legaliteit. Het spelen van online games concurreert met 

de fysieke gezelligheid, waardoor negatieve effecten kunnen optreden. Vaak komt men door 

tijdgebrek ook niet toe aan het spelen van games. Het afrekenen alleen voor gebruik heeft 

ook voor games de voorkeur boven een vast bedrag per maand. Men geeft de voorkeur aan 

een ruime keus aan titels met regelmatig nieuwe aanvullingen, hetgeen een vrij logische 

uitkomst is. De deelnemersgroep vindt de link met educatie/onderwijs voor volwassen van 

belang, ze hebben minder affiniteit met gewelddadige spellen. Net zoals bij het downloaden 

van muziek zit de angst voor spyware en virussen diep bij de deelnemers; de 

betrouwbaarheid van de aanbieder van games speelt dus een belangrijke rol. Ten slotte is er 

behoefte aan proefspelen, die snel beschikbaar zijn (binnen 1 minuut). Op deze manier kan 

men op basis van de trailer beslissen om het hele spel te downloaden en te betalen. 

Kort samengevat zijn het beschikbare assortiment, de manier van afrekenen en 

betrouwbaarheid van de aanbieder zijn belangrijke succesfactoren voor het lanceren van 

muziek- en gamediensten op internet. 

4.7 Transactie 

In deze paragraaf wordt gekeken welke transacties, zoals het reserveren van kaarten en 

bankieren de internetgebruikers uitvoeren. Hierbij wordt een vergelijking met de uitkomsten 

van onderzoeken uit 2001 en 2003 gemaakt. 

In de vorige editie van dit onderzoek lag het accent bij de transactietoepassingen duidelijk 

bij online bankieren. Ook in deze meting is dit het geval zoals uit Figuur 29 duidelijk wordt. 

Dit figuur toont het gebruik van verschillende transactietoepassingen uitgesplitst naar 

gebruikers met een analoog en een isdn modem (de smalbandgebruikers) en de gebruikers 

met adsl of kabelmodem (breedbandgebruikers). 
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Figuur 29 Welke transactietoepassingen gebruikt u thuis het meest op internet voor privé-

doeleinden? 

Zowel voor breedbandgebruikers als smalbandgebruikers is de top 7 van de meest gebruikte 

tot minst gebruikte transactietoepassingen dezelfde: 

(1) bankieren met gemiddeld 78%; 

(2) kopen product/dienst van leveranciers met 52%; 

(3) reserveren van toegangskaarten met 29%; 

(4) kopen / verkopen product via (ver)koopsite met 23%; 

(5) kopen / verkopen van producten via een veiling met 13%; 

(6) ruilen van producten met 5%; en 

(7) betalen met E-wallets met gemiddeld 1%. 

De breedbandgebruikers geven voor alle genoemde vormen van transacties deze (iets) vaker 

te verrichten dan de smalbandgebruikers. Het (ver)kopen van producten via een verkoopsite 

voor particulieren of het online reserveren van tickets zijn -na het kopen van producten en 

bankieren- de meest genoemde transacties. Hier lopen de breedbandgebruikers ongeveer 

10% voor op de smalbandgebruikers (15 versus 25% respectievelijk 18 versus 29%). Het 

(ver)kopen via een veiling en het ruilen van producten via een online prikbord zijn minder 

vaak gebruikte transactietoepassingen. E-wallets worden zowel door breedband- als 

smalbandgebruikers nauwelijks gebruikt (minder dan 1%). 

De top 3 van transacties in deze meting is identiek aan die van 2003 en 2001. In de 

voorgaande editie vielen de gebruikers met isdn op als koplopers in het uitvoeren van 
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transacties. Dit beeld is veranderd en momenteel lopen de adsl- en kabelgebruikers voorop. 

Wellicht zijn de early-adaptors van toen (met een isdn-verbinding) overgestapt op een 

breedbandverbinding.6 

Wanneer gekeken wordt naar de verschillen tussen leeftijdsgroepen valt op dat 

zestigplussers minder vaak dan gemiddeld producten online kopen en verzekeringen 

afsluiten dan gemiddeld (43% versus gemiddeld 52%) en gebruik maken van particuliere 

verkoopsites (17% versus gemiddeld 23%). Jongeren vormen een opvallende groep door het 

relatieve lage percentage telebankieren (47% versus gemiddeld 78%) en het relatief hoge 

percentage ruilhandel (11% versus gemiddeld 5%). De 30 tot 39-jarigen voeren relatief de 

meeste online transacties uit, dit komt overeen met het beeld in de meting van 2003. 

We hebben nu gezien welke transacties op dit moment verricht worden en hoe dit beeld zich 

in de loop van de tijd ontwikkeld heeft. Maar missen de gebruikers bepaalde 

transactiemogelijkheden? De belangrijkste conclusie is dat de gebruikers vooral eenvoudige 

maar veilige betalingsmethoden missen.7 De volgende steekwoorden van de respondenten 

illustreren dit: ”uniforme simpele betalingen‘, ”kunnen betalen met pinpas ongeacht bank‘, 

”Paypal zonder creditcard‘, ”1 manier van betalen voor alle internetshops‘ en ”veilige 

transacties voor creditcards‘. 

4.8 Gevolgen van internetgebruik 

Het gebruik van internet heeft verschillende gevolgen, bijvoorbeeld voor de manier waarop 

mensen andere media gebruiken. In het algemeen worden de andere media, zoals de krant, 

de telefoon, televisie en radio (veel) minder gebruikt (totaal 50%) of even vaak gebruikt 

(48%). Het gebruik van internet thuis leidt nauwelijks tot een (veel) vaker gebruik van 

andere media. Er is dus sprake van substitutie in plaats van additionaliteit. In Figuur 30 

wordt de verandering van het mediagebruik uitgesplitst naar het type internetverbinding. 

Een verdere uitsplitsing van huidige en vorige type verbinding ondersteunt deze conclusie. Het wordt 

bevestigd dat de kabelgebruikers die eerst een isdn-verbinding hadden hoger scoren bij transacties dan 

kabelgebruikers die eerst een analoge modem hadden. Dat geldt eveneens voor adsl-gebruikers die 

eerst een isdn-verbinding hadden ten opzichte van adsl-gebruikers die eerst een analoog modem 

gebruikten. 

7 Er zijn in totaal 27 suggesties voor nieuwe transactiediensten gedaan. 
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Figuur 30 Sinds ik thuis internet gebruik om informatie te zoeken en/of te verspreiden, 

gebruik ik andere media, zoals de krant, de telefoon, tv en radio… 

De breedbandgebruikers maken selectiever gebruik van de traditionele media: in totaal geeft 

52% van de kabel- en adsl-gebruikers aan (veel) minder vaak gebruik te maken van de 

krant, telefoon, radio en tv. Het overgrote deel van de smalbandgebruikers geeft echter aan 

dat er geen verandering in het gebruik van de verschillende media is opgetreden (79 en 74% 

maakt nog evenveel gebruik van de andere media sinds het gebruik van internet thuis). 

Wellicht hebben deze constateringen te maken met de extra mogelijkheden die breedband 

biedt boven smalband. 

Leeftijd speelt ook een rol bij een veranderend mediagebruik door internet: 60% van de 20 

tot 39-jarigen geeft aan (veel) minder vaak gebruik te maken van andere media. 

Zestigplussers houden vaker vast aan de oude patronen: 63% leest nog even vaak de krant 

en maar 34% is de andere media (veel) minder gaan gebruiken. Opvallend is wel dat 3% 

van de oudste leeftijdscategorie aangeeft andere media vaker te gebruiken (ten opzichte van 

een gemiddelde van 1%). ”Hoe jonger hoe flexibeler‘ wordt door deze cijfers onderschreven. 

Het gebruik van internet kan ook gevolgen hebben voor andere activiteiten, zoals reizen, 

vrienden of kennissen ontmoeten en hoeveelheid vrije tijd. In Figuur 31 worden verschillende 

mogelijke gevolgen uitgesplitst naar de vier gebruikersgroepen met verschillende 

internetverbindingen. 

Internet blijkt voor breedbandgebruikers een groter effect teweeg te brengen dan voor 

smalbandgebruikers. Deze laatste groep geeft veel vaker aan dat geen van alle voorgelegde 
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gevolgen zijn opgetreden (28 en 29% ten opzichte van 17 en 19%). Verder blijkt dat men 

vooral meer contact heeft met bestaande kennissen, vrienden en familie. Dat geldt vooral 

voor isdn-gebruikers (36%). Nieuwe vrienden en kennissen via internet worden vooral 

gemaakt door kabelgebruikers (24% ten opzichte van 17% adsl, 7% isdn en 12% modem). 

Ook ontstaan er, vooral bij kabelgebruikers (29%) nieuwe hobby‘s en wordt de telefoon 

minder vaak gebruikt, vooral door adsl-gebruikers (24%). Voor veel kabelgebruikers 

betekent internet ook veel informatie uitwisselen (via websites) (25%). Verder geven 

breedbandgebruikers vaker dan smalbandgebruikers aan dat zij minder vaak buiten zijn dan 

voor het internettijdperk (10 en 11% ten opzichte van 3 en 5%). 

Bij kabel en adsl-gebruikers staat ook de tv in veel gevallen minder vaak aan dan voorheen 

(28% en 29%). Voor smalbandgebruikers zijn deze percentages lager (modem 11% en isdn 

15%). Internetgebruik gaat ook in sommige gevallen ten koste van het luisteren naar de 

radio. Dat is vaker zo bij breedbandgebruikers (7% ten opzichte van 1 en 4%). 
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Figuur 31 Gevolgen internetgebruik 
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Jongeren (0-19) hebben meer en intensievere contacten met bestaande kennissen en 

vrienden dan gemiddeld (47% ten opzichte van 33%). Bovendien leggen ze gemakkelijker 

nieuwe contacten; Personen tot 29 jaar maken door internet gemakkelijker nieuwe vrienden 

en kennissen dan gemiddeld (29% ten opzichte van 19%). Chatten dat zeer hoog scoort als 

meest gebruikte communicatietoepassing (80% bij respondenten van 0-19 jaar) zal hieraan 

een belangrijke bijdrage leveren. Zestigplussers schrijven minder ansichtkaarten en brieven 

dan het gemiddelde (23% ten opzichte van 14%). 

In het dagboekonderzoek wordt ook een kwestie aan de orde gesteld over de gevolgen van 

internet voor het dagelijks leven: 

Welke gevolgen kan breedbandinternet (met allerlei nieuwe toepassingen) hebben 

op het dagelijks leven? Verdwijnt de videotheek bijvoorbeeld omdat elke film via 

internet gedownload kan worden? Gaan mensen anders met elkaar om? Gaan ze 

anders om met beschikbare informatie, ruimte, vrije tijd, transport, etc.? Wat is uw 

visie op de rol van breedband in het dagelijks leven? 

Voor de meeste respondenten is breedband vooralsnog snel en gemakkelijk internetten 

(communiceren en informatie zoeken vooral). De frequentie van communicatie neemt voor 

de meesten iets toe (terwijl de kwaliteit van communicatie vaak afneemt) en sommigen 

constateren dat zij minder vaak tv kijken, radio luisteren en minder vaak naar de bibliotheek 

gaan. 

Sommigen zien verdergaande invloed van breedband: op afstand samenwerken, zonder veel 

te reizen, beter thuiswerken, digitale consulten bij huisarts, bank, hypotheekadviseur, 

verdwijnen van de videotheek, minder boeken en dagbladen enz. In onderstaand kader zijn 

enkele treffende opmerkingen van de respondenten opgenomen. 

—Geen gevolgen voor het dagelijks leven. Het is vooral erg makkelijk. Ik denk de wereld 

voor sommige mensen groter wordt door internet. Voor andere zal het niet zoveel 

uitmaken.“ 

—Ik ben niet zo onder de indruk van het feit dat ik breedband gebruik. Het is voor mij een 

manier om snel te kunnen internetten, meer niet.“ 

—Ik kijk minder tv (vrije tijd gaat nu naar internet). Ik ga niet meer naar de bibliotheek.“ 

—Ik kan met meerdere mensen op afstand samenwerken, zonder veel te reizen. 

In mijn omgeving wordt er vooral meer door gecommuniceerd. Communicatie wordt alleen 

maar makkelijker.“ 

—Op den duur zal de videotheek wel verdwijnen. Maar dat kan wel even duren. Het past 

allemaal wel in het beeld van toenemende individualisering: meer alleen achter de pc 

informatie opzoeken. Boeken en dagbladen zullen er ook minder verschijnen.“ 

—Ik denk dat de videotheek verdwijnt omdat je online videotheken gaat krijgen, die live 

kunnen streamen. Ook digitale consulten bij huisarts, bank, hypotheekadviseur en 

dergelijke zal toenemen. Mensen krijgen steeds meer de kans om dingen in eigen hand te 

houden, en op eigen initiatief te gaan doen (online diagnoses, online zelfhulp etc). Veel 

mensen zullen steeds meer met breedband gaan doen, ze zullen waarschijnlijk minder 

vaak op straat komen om noodzakelijke dingen te doen, maar meer uitgaan om leuke 

dingen te doen of bewust af te spreken om elkaar te zien.“ 
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4.9 Conclusie 

In deze paragraaf worden achtereenvolgens conclusies getrokken over de toegang en 

vaardigheden van de respondenten, informatie- communicatie, entertainment- en 

transactietoepassingen. Ten slotte wordt gekeken naar de gevolgen van internet. 

Toegang en vaardigheden 

Over het algemeen vinden de respondenten zichzelf een gemiddelde of ervaren gebruiker. 

De verschillen ten opzichte van de vorige meting zijn gering. Jongeren en kabel- of adsl-

gebruikers vinden zichzelf vaker een ervaren gebruiker. Evenals in de vorige meting ligt de 

gemiddelde duur van internetsessies thuis voor privé-doeleinden tussen 1 en 2 uur. Een klein 

gedeelte van de respondenten maakt binnen het huishouden afspraken over het gebruik van 

internet. De afspraken hebben met name betrekking op welke websites niet bezocht mogen 

worden en het achterlaten van privé gegevens op internet. 

Gebruik 

Internet blijft, ongeacht de verbinding, voornamelijk een communicatie- en 

informatiemedium, hoewel online entertainment in de vorm van gaming en muziek ook 

populair is. 

Om informatie te verzamelen worden zoekmachines veruit het meest gebruikt. De leeftijd 

van de gebruiker of type internetgebruiker spelen hier nauwelijks een rol. Grote verschillen 

tussen breedband- en smalbandgebruikers zijn waarneembaar voor het (1) verzamelen van 

informatie via naslagwerken, (2) via downloads/live stream van beeld en geluid en (3) het 

verspreiden van bijvoorbeeld foto‘s of verhalen via de eigen website. Het opvragen van 

informatie via aanvraagformulieren en het uitwisselen van informatie door deelname aan 

discussiegroepen wordt relatief weinig gebruikt (ongeveer 10%). Dit komt overeen met de 

vorige meting. 

Jongeren (tot en met 19 jaar) verspreiden relatief vaak foto‘s en verhalen via een eigen 

website. Ook het overgrote deel van de respondenten uit het dagboekonderzoek zet wel eens 

of regelmatig zelf informatie online. Degenen die dat nog niet doen, willen dat in de 

toekomst wel gaan doen. Het gaat om informatie over hobby‘s zoals wilde planten, 

dansgroepjes, recepten, schaken, van een leuke link tot oplossing van een raadsel etc. 

Vergaande ambities heeft men vaak niet. De informatie is meestal bedoeld voor familie, 

vrienden en kennissen. Internet is een goede plek om familiefoto's en -films te plaatsen, al 

dan niet beschermd met een wachtwoord. Forums zijn ook populair bij de respondenten 

(hoewel de kwaliteit niet altijd goed gevonden wordt). Opvallend is wel dat ten minste 70% 

van de respondenten zijn doel (helemaal) bereikt bij een zoekactie op internet. Er zijn 

daarbij geen opvallende leeftijdseffecten te ontdekken: jongeren bereiken ongeveer net zo 

vaak het gewenste doel (niet) als ouderen. 
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Communicatie 

E-mail wordt evenals eerdere jaren genoemd als meest gebruikte communicatietoepassing 

van internet. Chatten wordt aanzienlijk vaker gedaan door de breedbandgebruikers 

waarschijnlijk vanwege de ”always-on‘ verbinding. Ook 80% van jongeren geeft aan dat dit 

één van de drie meest gebruikte communicatietoepassingen is. Chatten via een speciale 

website, internettelefonie, beeldtelefonie, het lezen of zelf schrijven van een weblog of 

SMS/MMS van computer naar mobiel vindt nog maar weinig plaats. 

Communiceren met live beelden wordt leuker en persoonlijker, dit vinden zowel de 

gebruikers met een langzamere als snellere verbinding. De twee grootste belemmeringen 

voor het gebruik van beeld bij de communicatie zijn (1) het gebrek aan interesse daarvoor 

en (2) het feit dat men de hele tijd in beeld is. Ook uit het dagboekonderzoek blijkt dat 

nagenoeg iedereen vindt het wel belangrijk dat de live beelden niet automatisch 

meegestuurd worden, maar dat er eerst toestemming gegeven moet worden om een 

beeldverbinding te maken. 

Bellen (met goede kwaliteit) via internet wordt veruit het meest genoemd als gemiste 

communicatiedienst, hier is duidelijk een markt voor. 

Entertainment 

Evenals voorgaande edities van het onderzoek naar gebruikersgedrag is het surfen ter 

ontspanning de belangrijkste entertainmenttoepassing. Breedbandgebruikers lopen duidelijk 

voor op de smalbandgebruikers in de toepassingen die ook meer bandbreedte vereisen: het 

spelen van games, het downloaden van films, beeldfragmenten en muziek. Ook jongeren 

spelen vaker games, downloaden meer speelfilms en muziek dan gemiddeld. Het kijken naar 

streaming televisiebeelden (of herhalingen daarvan) of films zijn de belangrijkste 

entertainmenttoepassingen die op dit moment gemist worden op internet. De belangrijkste 

succesfactoren voor het lanceren van muziek- en gamediensten op internet zijn het 

beschikbare assortiment, de manier van afrekenen en betrouwbaarheid van de aanbieder. 

Transactie 

De top drie van de meest gebruikte transactietoepassingen ziet er als volgt uit: (1) 

bankieren, (2) kopen product/dienst van leverancier en (3) het reserveren van 

toegangskaarten. Deze top drie is identiek aan die van 2003 en 2001. 30 tot 39-jarigen 

voeren relatief de meeste online transacties uit, dit komt overeen met het beeld in de meting 

van 2003. Jongeren en ouderen blijven hierbij achter. De gebruikers missen op dit moment 

vooral nog eenvoudige maar veilige betalingsmethoden. 

Gevolgen van internetgebruik 

In het algemeen worden de andere media, zoals de krant, de telefoon, televisie en radio 

(veel) minder gebruikt of even vaak gebruikt. Internet blijkt voor breedbandgebruikers een 

groter effect teweeg te brengen dan voor smalbandgebruikers. Voor de meeste respondenten 

in het dagboekonderzoek is breedband vooralsnog snel en gemakkelijk internetten 

(communiceren en informatie zoeken vooral). Sommigen zien verdergaande invloed van 

breedband: op afstand samenwerken, zonder veel te reizen, beter thuiswerken, digitale 

consulten bij huisarts, bank, hypotheekadviseur, verdwijnen van de videotheek, minder 

boeken en dagbladen enz. 

Samenvattend wordt het algemene beeld en de conclusies van de vorige twee metingen vaak 
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bevestigd in deze meting. Dat betekent dat er relatief weinig verschuivingen optreden in het 

gebruik door breedbandgebruikers en smalbandgebruikers. De typische eigenschappen van 

breedbandinternet komen vaak terug in het vaker gebruik van streaming video (grotere 

bandbreedte), chatten en het gebruik van webcams (always-on). 

We zien onder deze respondenten een aantal voor de hand liggende hypotheses bevestigd: 

jongeren en ouderen vormen vaak aparte gebruikersgroepen; jongeren zijn flexibeler in het 

integreren van internet in het dagelijks leven, chatten vaak en hebben vaker problemen met 

de prijs van een abonnement. Ouderen blijven nog vaak achter in gebruik en houden vaker 

vast aan bestaande patronen. 

Online televisie, bellen met hoge kwaliteit via internet en eenvoudige betalingsmethoden 

voor internet zijn voorbeelden van toepassingen die op een warme belangstelling kunnen 

rekenen. 
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5 Telewerken, veiligheid en zorg


5.1 Inleiding 

Zowel onder gebruikers als aanbieders van breedbandinfrastructuren en œdiensten leeft de 

verwachting dat breedband een substantiële rol kan spelen (bij de oplossing van knelpunten) 

in verschillende maatschappelijke domeinen, zoals mobiliteit, veiligheid en zorg. Enerzijds 

kan breedbandinternet zorgen dat bestaande producten en diensten sneller en beter hun weg 

naar de eindgebruiker vinden. Anderzijds biedt breedbandinternet de mogelijkheid om 

nieuwe producten en diensten aan te bieden die zonder breedbandinternet nooit waren 

ontwikkeld. Aan de thema‘s mobiliteit, veiligheid en zorg is binnen het onderzoek Breedband 

en de Gebruiker ook aandacht besteed. Zowel in de online enquête als in het dagboek en de 

gebruikersbijeenkomsten. In dit hoofdstuk komen deze drie domeinen (telewerken, veiligheid 

en zorg) afzonderlijk aan de orde en worden resultaten uit de drie onderzoekslijnen 

gepresenteerd. Veiligheid en zorg zijn nieuw toegevoegd aan het onderzoek waardoor er 

geen vergelijking met voorgaande onderzoeken mogelijk is. 

5.2 Telewerken 

Telewerken is één van de mogelijkheden om de behoefte aan mobiliteit te verminderen. In 

een tijd waar veel kennis- en beeldwerkers bijna dagelijks geconfronteerd worden met files 

en vertraagde treinen neemt de behoefte aan telewerken daarom sterk toe. Telewerken is 

bovendien een hulpmiddel om werk en privé beter te combineren. Met de komst van 

breedbandinternet is telewerken thuis steeds eenvoudiger te realiseren, omdat bijvoorbeeld 

het uitwisselen van (grote) bestanden met bedrijfsnetwerken en real-time communicatie met 

beeld en geluid met collega‘s makkelijker gaat. Net als in vorige gebruikersonderzoeken 

komt een aantal items met betrekking tot telewerken aan de orde: 

� Frequentie telewerken; 

� Duur telewerken; 

� Gebruikte toepassingen; 

� Vergoedingen voor uitgaven aan telewerken; 

� Redenen om (niet) te telewerken. 

Frequentie telewerken 

Bijna 60% van alle respondenten heeft de afgelopen drie maanden internet minimaal één 

keer gebruikt voor telewerken. Dat is ongeveer 10 procentpunten minder dan in het vorige 

onderzoek. De afwijking wordt waarschijnlijk veroorzaakt vanwege het feit dat de diffusie 

van breedband ertoe leidt dat het aandeel kennis- en beeldschermwerkers afneemt in de 

totale breedbandpopulatie (en dus ook in de respons op de online enquête). Respondenten 

die telewerken doen dat meestal enkele keren per week (17%) of meerdere keren per dag 

(13%). 
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Figuur 32 Telewerken frequentie 

In de vorige twee gebruikersonderzoeken bleken respondenten met een isdn-aansluiting het 

meeste te telewerken. Deze koppositie is overgenomen door respondenten met een adsl-

aansluiting. 70% van de respondenten met een adsl-aansluiting heeft de afgelopen maanden 

minimaal een keer internet voor zijn of haar werk gebruikt. Bij analoge telefoonlijnen, isdn 

en kabel 39, 42 resp. 54%. Deze cijfers passen bij de vaststelling dat isdn-gebruikers vooral 

overstappen op adsl-aansluitingen. 

Als we kijken naar de intensiteit van gebruik, ofwel frequentie, valt eveneens op dat adsl-

gebruikers (24%) internet minimaal een keer per dag gebruikt voor telewerken. Bij 

kabelgebruikers bedraagt dat percentage 15, terwijl smalbandgebruikers (analoge 

telefoonlijn en isdn) hier 8 en 13 procent scoren. 
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Duur telewerken 

Vervolgens hebben respondenten aangegeven hoe lang men gemiddeld internet gebruikt om 

te telewerken. Het gaat dan om actief gebruik van de verbinding, bijvoorbeeld voor e-mailen, 

surfen, chatten en bestanden downloaden. Net als in het vorige onderzoek kunnen we 

concluderen dat een telewerksessie gemiddeld langer duurt bij respondenten met een 

breedbandaansluiting. Vooral respondenten met een adsl-aansluiting hebben langdurige 

telewerksessies (30% meer dan twee uur). 

Gebruikte toepassingen 

Naast internet bestaan er meer hulpmiddelen om te telewerken (hoewel veel van deze 

hulpmiddelen, bijvoorbeeld webcams en VPN internet gebruiken). We hebben dan ook 

gevraagd welke toepassingen respondenten naast internet nog meer gebruiken voor 

telewerken. 

Niet verwonderlijk gebruikt bijna iedereen e-mail voor telewerken (89%). Telefoon (36%), 

toegang tot bestanden op het werk via FTP of VPN (34%), en intranet (31%) komen 

hierachter. Videoconferencing wordt œ net als in vorige onderzoeken œ minder gebruikt (3%), 

maar met de komst van de webcam (8%) blijkt een groeiend aandeel van de telewerkers 

toch beeldcommunicatie te gebruiken (11%). Gemiddeld genomen zijn de verschillen met 

vorige onderzoeken minimaal, maar er heeft zich wel een kleine omslag voltrokken. In het 

vorige onderzoek bleken isdn-gebruikers degenen te zijn met de hoogste gebruikscijfers per 

telewerktoepassing (vooral bij FTP/VPN en intranet). Deze rol is œ met uitzondering van 

intranet œ overgenomen door personen met een adsl-aansluiting (gevolgd door personen met 

een kabelaansluiting). 

Vergoedingen voor uitgaven aan telewerken 

Aan respondenten is net als in de twee vorige onderzoeken gevraagd welke onderdelen van 

telewerken men (gedeeltelijk) vergoed of in bruikleen krijgt van de werkgever (of een 

werkgever van een huisgenoot). Een meerderheid (56%) ontvangt helemaal geen 

vergoeding. Een computer en/of randapparatuur wordt bij 28% van de respondenten die 

telewerken, vergoed. Een kleinere groep (17%) krijgt ook een vergoeding voor het gebruik 

van de infrastructuur. Nog eens 7 procent ontvangt een tegemoetkoming voor een 

aansluiting op een netwerk. 

Respondenten met een isdn-aansluiting ontvangen het meeste geen vergoeding van hun 

werkgever (64%). Een computer, eventueel met randapparatuur, wordt relatief vaak 

vergoed bij respondenten met een adsl- of kabelaansluiting. Er is in vergelijking met de 

vorige twee onderzoeken hier wel sprake van een lichte daling. Het gebruik van 

infrastructuur (abonnementen en telefoontikken) wordt gemiddeld in 17% van de gevallen 

vergoed. Dat is een stijging ten opzichte van de vorige meting. De stijging is vooral sterk 

onder adsl-gebruikers, terwijl er een daling is bij de isdn-gebruikers. 
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Figuur 33 Vergoedingen telewerken 

Redenen om te telewerken 

In de inleiding van deze paragraaf zijn enkele redenen genoemd waarom mensen willen 

telewerken. We hebben respondenten vier redenen voorgelegd waarom men wil telewerken 

en gevraagd er twee te selecteren. De mogelijkheid om werk en privé beter te combineren 

en het feit dat men minder hoeft te reizen, zijn de twee meest genoemde redenen om te 

telewerken (35 en 31%). Dat wordt gevolgd door een grotere productiviteit (24%) en het 

feit dat de werkgever het verwacht (12%). In vergelijking met de vorige meting is in dit 

beeld weinig veranderd. Net als de vorige keer noemen isdn-gebruikers een verhoogde 

productiviteit relatief vaak als argument (32%). Het combineren van werk en privé wordt 

vooral door respondenten met een smalbandverbinding genoemd. 
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Figuur 34 Redenen om te telewerken 

Aan de respondenten die niet thuis werken, is gevraagd waarom zij dat niet doen. Twee 

argumenten die worden het meest worden genoemd, zijn dat men geen computer gebruikt 

(34%) en dat het werk dat men doet zich niet leent om thuis uit te voeren (32%). Twee 

andere argumenten die nog worden genoemd, betreffen dat toegang tot het bedrijfsnetwerk 

ontbreekt (12%) en het feit dat de werkgever het niet toestaat (9%). De verschillen tussen 

respondenten met verschillende type aansluitingen zijn minimaal. adsl-gebruikers klagen iets 

vaker dat werkgevers telewerken niet toestaan en dat toegang tot een bedrijfsnetwerk 

ontbreekt. 
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Figuur 35 Redenen om niet te telewerken 
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In het dagboekonderzoek is ook stilgestaan bij het thema telewerken. In de kwesties van de 

dag is een vraag gesteld over telewerken (zie kader). 

Telewerken (vanuit huis werken met toegang tot het bedrijfsnetwerk) wordt vaak 

geassocieerd met productiever zijn, minder in de file staan, werk en privé beter 

combineren. Telewerkt u weleens? En waarom wel of juist niet? Denkt u dat er in 

de toekomst meer telewerkers bijkomen? Wat zijn de voor- en nadelen ervan? 

De respondenten reageren verdeeld op bovenstaande vragen. Een grote groep doet niet aan 

telewerken, omdat men een baan heeft die zich niet leent voor telewerken. De meeste 

respondenten onderschrijven de voordelen van telewerken. Als belangrijkste argument wordt 

minder reizen genoemd (en als gevolg daarvan minder milieubelasting). Dat is al een 

belangrijke reden waarom telewerken in de toekomst toe zal nemen. Andere argumenten 

zijn meer zelfstandigheid (eigen werkzaamheden plannen), meer productiviteit en een betere 

combinatie van werk en andere taken. Ondanks de genoemde voordelen zien respondenten 

ook belangrijke nadelen aan telewerken. Relatief veel respondenten wijzen op het feit dat 

telewerken contact met collega‘s bemoeilijkt. Technische voorzieningen zijn niet altijd de 

perfecte vervanging van een praatje bij een collega aan het bureau. Bovendien is een 

kantoor ook een sociaal netwerk. Meer telewerken betekent dus ook meer isolatie en minder 

gezelligheid. Voor telewerken is het ook belangrijk dat de voorzieningen technisch goed 

werken. 

Tot slot geven we nog een selectie van citaten over telewerken: 

—Ik denk niet dat telewerken zo'n enorme toekomst heeft als men wel eens voorspelt. Er 

zijn te veel functies niet geschikt om per computer te doen. Bovendien wil men ook het 

huis wel eens uit!!“ 

—Mijn bedrijf telt slechts 3 medewerkers en zit op 3 minuten van mijn huis. Juist lekker om 

even de deur uit te kunnen!“ 

—Ja, ik denk dat telewerken perfect is en dat het veel problemen met files, milieuvervuiling 

e.d. kan oplossen. Alleen als iedereen gaat telewerken wordt het wel erg ongezellig en 

individueel allemaal!“ 

—Ik werk aan huis als zelfstandig ondernemer, dus die vraag gaat voor mij niet op. Wat ik 

wel weet is dat je thuis veel effectiever en geconcentreerder kan werken. Ik denk dat 

telewerken populairder gaat worden.“ 

—Voor de toekomst zullen er zeker meer telewerkers bijkomen. Het is interessant om dit 

verder te ontwikkelen. Immers alleen al het niet staan in een file is al een heerlijke 

gedachte.“ 

—Ik telewerk als ik in alle rust een rapport moet afmaken of ik thuis moet blijven voor 

bijvoorbeeld de loodgieter. Maar de verbinding bestaat uit heen en weer mailen met een 

collega van benodigde stukken. Grote mailbox en snelle verbinding is onontbeerlijk 

hiervoor. Grote voordelen van telewerken zijn: geen reistijd, niet (veel) onderbrekingen 

door collega's en beter de tijd in te delen. Ik denk dat het aantal telewerkers zal stijgen, 
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Conclusie 

Een groot deel van de respons doet regelmatig en langdurig aan telewerken. Dat geldt vooral 

voor mensen met een breedbandaansluiting. Inmiddels heeft zich wel een omslag 

voltrokken: Telewerken werd voorheen vooral gedaan door isdn-gebruikers, maar deze rol is 

nu weggelegd voor mensen met een adsl-aansluiting. Blijkbaar maakt de groep isdn-

gebruikers nu echt de overstap naar snellere vormen van internet. In vergelijking met de 

vorige onderzoeken blijven de meest gebruikte toepassingen voor telewerken ongeveer 

gelijk: e-mail voert de lijst aan, gevolgd door de telefoon, toegang tot bestanden op het 

werk via FTP of VPN en intranet. Beeldcommunicatie lijkt in opmars, mede door de 

introductie webcams. De meeste telewerkers ontvangen (56%) van hun werkgever geen 

vergoeding voor telewerkfaciliteiten. Indien er toch sprake is van een vergoeding heeft deze 

vaak betrekking op de computer (en randapparatuur). Telewerken lijkt daarmee gedeeltelijk 

op vrijwillige basis te gebeuren. Als we dat plaatsen in het perspectief van de argumenten 

waarom mensen vooral willen telewerken, namelijk minder noodzaak voor reizen en het 

beter kunnen combineren van werk en privé, lijkt het maatschappelijk gezien juist slim om 

telewerken ook financieel te stimuleren, omdat daarmee de noodzaak tot verplaatsing wordt 

gereduceerd (vermindering van files). Omdat veel mensen immers geen vergoeding 

ontvangen voor telewerken, wordt de drempel om te telewerken verhoogd. Overigens heeft 

dat ook zijn grenzen, want telewerken hangt sterk samen met de vraag of een beroep 

geschikt is om te kunnen telewerken. Dat wordt vaak als argument gebruikt waarom men 

niet telewerkt (naast het feit dat de werkgever het niet toestaat). 

5.3 Veiligheid 

Het onderwerp veiligheid geniet grote aandacht in het publieke domein. De media staan bol 

van issues die met veiligheid samenhangen, of het nu gaat om terrorismebestrijding of 

veiligheid in de directe leefomgeving van de Nederlander. In dit onderzoek kijken we naar de 

rol van breedbandinternet bij (het verminderen van) eventuele onveiligheid in de directe 

leefomgeving (woonhuis, straat en buurt). Beleidsmakers en aanbieders veronderstellen dat 

er voor breedbandinternet een substantiële rol is weggelegd in het kader van veiligheid. Het 

Ministerie van Economische Zaken heeft bijvoorbeeld een onderzoek uit laten voeren naar de 

rol van breedband in veiligheid. Een van de belangrijkste toepassingen betreft 

cameratoezicht.8 Uiteraard zijn er meer mogelijkheden denkbaar om breedband te verbinden 

aan veiligheid. 

In dit onderzoek hebben we in de webenquête een aantal vragen over veiligheid en 

(breedband)internet gesteld. Daar bij zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: 

� Algemeen gevoel van veiligheid; 

� Ondernomen acties om (gevoel van) veiligheid te vergroten; 

� Rol van internet bij deze acties; 

� Internet activiteiten op het gebied van veiligheid: reeds ondernomen; en 

� Internet activiteiten op het gebied van veiligheid: interesse. 

8 Ministerie van Economische Zaken (2004), Breedbanddiensten in de sector veiligheid, Den Haag. 
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Algemeen gevoel van onveiligheid 

De eerste vraag over veiligheid luidt of men zich de afgelopen 12 maanden wel eens onveilig 

heeft gevoeld in de buurt waar men woont. Bijna 17% van de respondenten heeft zich het 

afgelopen jaar wel eens onveilig gevoeld. Vooral in de leeftijdscategorie van 20 tot 29 heeft 

bijna een kwart zich wel eens onveilig gevoeld. Voor de overige leeftijdsgroepen is dat rond 

de 15%. 

Aan deze groep zich onveilig heeft gevoeld, is vervolgens gevraagd of men (samen met 

buurtbewoners) actie heeft ondernomen om onveiligheid in de buurt te verminderen. 

Ongeveer 22% van de respondenten die zich onveiligheid heeft gevoeld, heeft alleen of met 

buurtbewoners actie ondernomen om de veiligheid in de buurt te vergroten. Opvallend is dat 

de groep die zich het meest onveilig voelt (20-29 jarigen) het minst vaak actie onderneemt 

(5%), terwijl vooral 60-plussers vrij vaak actie hebben ondernomen (37%). 

Tot slot is aan de orde gekomen of internet een rol heeft gespeeld bij acties om onveiligheid 

te verminderen. Dat is bij 13% van de groep respondenten met onveiligheidsgevoelens die 

actie heeft ondernomen om een onveiligheid te reduceren. 

Ruim 3% van alle respondenten zegt dat internet ooit een bijdrage heeft geleverd aan het 

verminderen van (een gevoel van) onveiligheid. Dit lijkt weinig, maar dit moet in het 

perspectief worden geplaatst van de eerste vraag over veiligheid waaruit blijkt dat ”slechts‘ 

17% van de respondenten zich het laatste jaar wel eens onveiligheid heeft gevoeld in de 

eigen leefomgeving. Respondenten die zich veilig voelen (de overgrote meerderheid) zullen 

geen behoefte hebben om internet in te zetten om de veiligheid te vergroten. 

Het beeld over (on)veiligheid kan geografisch sterk verschillen. Met name in de grotere 

steden of in specifieke wijken kan het gevoel van onveiligheid bovengemiddelde vormen 

aannemen. Zo bleek in een gebruikersavond in Almere, dat alle deelnemers uit de 

Staatsliedenbuurt œ een wijk met enkele achterstandsproblemen œ aflopen jaar gevoelens 

van onveiligheid hebben gehad in hun eigen buurt. Het is aannemelijk dat dit ook geldt voor 

achterstandswijken in andere steden. In Almere bleek vooralsnog geen grote rol weggelegd 

voor internet bij het verminderen van de het gevoeld van onveiligheid. Enkele reacties die 

tijdens workshop bovenkwamen zijn hierna opgesomd: 

—Als je niets te verbergen hebt dan heb je ook geen problemen met privacy.“


—Cameratoezicht thuis leent zich vooral voor registratie ten behoeve van opsporing, maar


werkt slechts beperkt preventief.“


—Psychologisch leed na inbraak blijft, ook in geval van registratie en opsporing.“


—Beveiliging met ICT is voor individuele particulieren nog erg duur; een meer collectieve


benadering is gewenst om het veiligheidsprobleem (betaalbaar) aan te pakken.“


—Websites van buurthuizen/ -verenigingen kunnen in een belangrijke informatierol


voorzien om de buurt veiliger te maken.“
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Figuur 36 Internetactiviteiten op het gebied van veiligheid 

Uit de bovenstaande figuur blijkt dat 42% van de respondenten nooit activiteiten heeft 

ondernomen op internet in het kader van veiligheid. Dat wil zeggen dat een meerderheid van 

ongeveer 60% dat wel heeft gedaan. Activiteiten die relatief vaak worden ondernomen, zijn 

het bezoeken van websites van veiligheidsinstanties (27%), functionele informatie opzoeken 

zoals adres en openingstijden (23%), communicatie met een veiligheidsinstantie via e-mail 

of een webformulier (14%), prijs- en kwaliteitsvergelijkingen van veiligheidsproducten 

(14%), aanschaf van veiligheidsproducten (7%), digitale aangifte (6%) en webcams voor 

beveiliging (6%). Vrijwel niet gebruikt worden de mogelijkheden om te betalen voor 

veiligheidsproducten, contact te leggen met een veiligheidsinstantie via beeld en geluid, deel 

te nemen aan een online community over veiligheid, een afspraak te maken met een 

veiligheidsinstantie etcetera. 

De respondenten noemen met uitzondering van webcams nog relatief weinig specifieke 

breedbandtoepassingen. Dat komt wellicht ook omdat zij breedbandtoepassingen in de 

veiligheid nog relatief weinig worden aangeboden op internet, bijvoorbeeld door de politie. 
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Opvallend is dat isdn-gebruikers relatief vaak een webcam gebruiken (20%) en een digitale 

aangifte (40%) hebben gedaan. De verschillen tussen kabel en adsl-gebruikers zijn niet 

groot. 

Internet activiteiten op het gebied van veiligheid: interesse (welke toepassingen zou u willen 

gebruiken?) 

Vervolgens is ook gevraagd welke veiligheidstoepassingen men wenst. Daartoe is een lijst 

van vijf specifieke breedbandtoepassingen voorgelegd (Figuur 37). De grootste groep (51%) 

heeft geen behoefte aan deze toepassingen. Dat hangt wellicht samen met het feit dat, zoals 

we al eerder zagen in deze paragraaf, de grootste groep zich veilig voelt en dat internet 

(nog) een zeer kleine rol heeft bij het verminderen van (gevoelens van) onveiligheid. 

Een relatief grote groep heeft interesse in cameratoezicht via internet. De interesse in 

cameratoezicht daalt naarmate de camera fysiek verder van de eigen leefomgeving staat. 

Een camera in of rondom het huis zou bijna een kwart van de respondenten willen hebben 

(23%). Ongeveer 17% wil toegang tot een camera in de buurt en ongeveer 5% wil toegang 

tot een gemeentelijke camera. Verschillen tussen type aansluiting zijn niet groot. Ook in 

beeld- en geluidstoegang tot meldkamer van de politie heeft men relatief vaak interesse. 

Via internet beel- en 
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meldkamer politie en 

brandweer 

Via internet publike toegang 

tot voorlichtingsfilms 

Via internet met buurt en 

politie toegang tot camera 
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Figuur 37 Internetactiviteiten op het gebied van veiligheid (wensen) 
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In het dagboekonderzoek is ook stilgestaan bij het thema veiligheid. In de kwesties van de 
dag is een vraag gesteld over veiligheid (zie kader). 

Veel mensen in Nederland voelen zich wel eens onveilig in en om het huis, op 

straat, in het winkelcentrum etc. Herkent u dit gevoel? Kan breedband 

(bijvoorbeeld met camera‘s) een rol spelen bij het verminderen van het gevoel van 

onveiligheid bij u of bij andere mensen? Waar liggen de grenzen voor u? 

Een analyse van de reacties op deze vragen maakt duidelijk dat de meeste respondenten 

zich veilig voelen, maar er zijn ook enkele respondenten die zich minder veilig voelen in hun 

leefomgeving. Over de rol die breedband kan bieden om (gevoelens van) onveiligheid te 

verminderen zijn de meeste respondenten enigszins sceptisch. In een veel genoemde 

toepassing œ cameratoezicht via internet œ ziet men wel voordelen, maar men verwacht er 

niet alle heil van. Ten eerste zal door cameratoezicht onveilig gedrag zich verplaatsen. Ten 

tweede is men bevreesd dat cameratoezicht de privacy kan aantasten. Overigens zijn enkele 

respondenten van mening dat privacy aantasting geen bezwaar is als men daarvoor meer 

veiligheid voor terugkrijgt, zeker wanneer er niks te verbergen is. Deze kwestie speelde 

overigens net na de moord op Theo van Gogh. 

Een selectie uit de reacties van deelnemers: 

—Ik voelde mij tot voor kort nooit onveilig, maar als je ziet wat er nu gebeurt, dan moet er 

wel wat gebeuren/veranderen. Ik ben voor camera's overal. Ze mogen alles zien en alles 

controleren!“ 

—Dit gevoel herken ik wel degelijk. Ik zou het een hele goede oplossing vinden om camera's 

te plaatsen. Ik ben er van overtuigd dat dit vele mensen zouden willen, zeker in een flat 

waar ze iedereen zomaar binnen laten.“ 

—Nee, ik vind dat internet het onveilige gevoel niet wegneemt, heeft er niets mee te maken 

naar mijn mening.“ 

—Is mogelijk, maar privacy moet gewaarborgd, zijn, zoals het vernietigen van banden na een 

bepaalde tijd. Helaas is vandaag de werkelijk anders in verband met de brute moord op Van 

Gogh.“ 

—Zelfs op een dag als vandaag (2 november) heb ik niet een onveilig gevoel. Dat dit gevoel 

bij anderen leeft kan ik me voorstellen. Camera‘s e.d. kunnen misschien tijdelijk helpen. 

Maar dit soort problemen los je niet op met breedband. Dat kan toch alleen maar als er 

sociaal en maatschappelijk wat verandert.“ 

—Ik denk dat cameratoezicht via de pc meer criminaliteit zal doen afnemen, maar dit zal dan 

wel in goed overleg met de verschillende overheidsinstanties en/of buurtpreventie.“ 

—Zeer actueel nu Theo van Gogh is vermoord. Zulke excessen zijn niet tegen te houden. 

Maar bewakingscamera's die via internet overal zijn te volgen kan het gevoel van veiligheid 

vergroten. Maar het Big Brother effect, dat we overal worden gecontroleerd, is een negatief 

effect. Bewakingscamera's moeten dus niet openbaar worden.“ 

—Ik heb de kans om regelmatig via de webcam rond te kijken in Pulu. 

Om de seconde wordt een beeld doorgegeven. Is dit voldoende om je veilig te voelen? Ik 

weet het niet. Beveiligingscamera's in winkels, daar zijn we al aan gewend, camera's bij 

pinautomaten kunnen "helpen" bij het opsporen van een dief, die er met je passen vandoor 

is gegaan, maar of dat het gevoel van veiligheid versterkt? Nogmaals ik weet het niet, bij mij 

niet in elk geval. Het is wel een opsporingshulpmiddel, niet een vervanger voor betere 

omgangsvormen.“ 
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—Ik voel me ook wel eens onveilig, maar niet vaak. Camera‘s zouden het gevoel van 

veiligheid kunnen verhogen, maar ik vraag me af of de mogelijke overlast zich dan niet 

verplaatst. Ik heb er overigens niet zoveel vertrouwen in dat er constant toezicht is door de 

camera's, je weet nooit zeker of er ook iemand naar de beelden zit te kijken. Ik zou camera's 

het liefst zien op plaatsen waar je moet wachten (zoals een station), liever dan op plaatsen 

waar je je constant verplaatst.“ 

Conclusie 

Ongeveer één op zes respondenten heeft zich het afgelopen jaar wel eens onveiligheid 

gevoeld in de eigen buurt. Van deze groep heeft ongeveer een vijfde alleen of met 

buurtbewoners actie ondernomen om onveiligheid te verminderen. Internet heeft in beperkte 

mate een rol gespeeld in deze actie (in 13% van de gevallen). Uit deze cijfers valt af te 

leiden dat internet vooralsnog een bescheiden rol speelt om veiligheid in de directe 

woonomgeving te bevorderen. Dat wordt bevestigd met het gegeven dat slechts ruim drie 

procent van de respondenten zegt dat internet ooit heeft bijgedragen aan het verminderen 

van (een gevoel van) onveiligheid. 

Deze bescheiden percentages betekenen overigens niet dat internet nooit gebruikt wordt 

voor zaken die met veiligheid te maken hebben. Bijna 60% van de respondenten heeft op 

internet ooit activiteiten ontplooid in het kader van veiligheid. Zo bezoekt ruim een kwart 

van de respondenten wel eens een website van een veiligheidsinstantie en wordt er 

regelmatig functionele informatie over veiligheidsinstanties gezocht, zoals adressen en 

openingstijden. Informatie zoeken over veiligheidsproducten en het aanschaffen van 

veiligheidsproducten komt minder vaak voor. Het gebruik van een webcam œ een 

breedbandtoepassing œ voor observatie in en rond het huis wordt nog weinig gebruikt (6%). 

Overigens beschouwen veel respondenten dit als een interessante toepassing. Concluderend 

stellen we vast dat de rol van internet in veiligheid nog bescheiden is. 

5.4 Zorg 

Evenals veiligheid is zorg een thema dat zijn weg heeft gevonden op internet. Informatie 

over zorg wordt al enkele jaren (zelfs nog voor de opkomst van breedband) relatief vaak 

gezocht op internet. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over specifieke aandoeningen 

en klachten, adressen en openingstijden van zorginstellingen, informatie over 

zorgverzekeringen en deelname aan virtuele zelfhulpgroepen en gemeenschappen. In de 

online enquête en in het dagboekonderzoek staan we stil bij de volgende aspecten van zorg 

en (breed)band internet: 

� Gezondheidstoestand 

� Rol internet daarbij 

� Internet activiteiten op het gebied van zorg: reeds ondernomen 

� Internet activiteiten op het gebied van zorg: interesse 
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Figuur 38 Zorgbehoefte 

Bijna 35% van de respondenten is de afgelopen twaalf maanden zorgbehoevend geweest of 

heeft iemand in zijn of haar directe omgeving meegemaakt die zorgbehoevend was als 

gevolg van een chronische aandoening, handicap of ziekte. Naar mate de leeftijd hoger is, 

heeft men ook vaker behoefte gehad aan zorg (van 20% voor 0-19-jarigen tot 38% voor 60-

plussers). 

31% van deze groep bevestigt dat er hierbij een rol voor internet was weggelegd. Daarbij 

kan worden gedacht aan voorbeelden die bij de introductie van deze paragraaf werden 

genoemd, maar ook aan bijvoorbeeld e-mail communicatie met een bekende in het 

ziekenhuis of een online consult. Dat geldt vooral voor 30 tot 39-jarigen (40%). 

Overigens zegt bijna een kwart van alle respondenten dat internet ooit een bijdrage heeft 

geleverd aan het verbeteren van de gezondheid. Vervolgens hebben we een verdiepingsslag 

gemaakt en gevraagd welke activiteiten in het had van zorg respondenten reeds hebben 

ondernomen op internet. 
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Figuur 39 Internet activiteiten op het gebied van zorg: reeds ondernomen 

39% van de respondenten antwoordt dat zij nooit iets op internet hebben ondernomen in het 

kader van zorg en gezondheid. 61% heeft dat dus wel gedaan. De top vijf van ondernomen 

activiteiten luidt als volgt: Bezoek aan de website van een zorginstelling (45%), reactie via 

e-mail of webformulier naar een zorginstelling (13%), raadplegen van wachtlijsten (12%), 

prijs kwaliteitsvergelijkingen van zorgproducten (7%) en aanschaf van zorgproducten (7%). 

Hieronder bevinden zich nog nauwelijks specifieke breedbandtoepassingen. Dat komt 

ondermeer vanwege het feit dat zorginstellingen (van ziekenhuis tot huisarts en 

thuiszorginstelling) nog relatief weinig gebruik maken van breedbandtoepassingen in 

contacten met patiënten. Dat wordt ondermeer bevestigd met het feit dat het gebruik van 

breedbandtoepassingen in de zorg onder breedbandgebruikers nauwelijks hoger is dan bij 

smalbandgebruikers. Beeldcommunicatie met een zorginstelling is door slechts 1% van de 

breedbandgebruikers gedaan (0% onder smalbandgebruikers). Onze verwachting is wel dat 
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in de komende jaren het gebruik van deze toepassingen zal toenemen. Dat geldt 

bijvoorbeeld ook voor het inzetten van internet om afspraken met zorginstellingen te maken 

(heeft 2% van alle respondenten ooit gedaan). 

In het dagboekonderzoek is ook aandacht besteed aan zorg en breedband. In het 

onderstaande kader staat een vraag waarop deelnemers gereageerd hebben. 

Door breedbandverbindingen zijn er allerlei nieuwe vormen van zorg mogelijk: 

online hulpgroepen en trombosediensten zijn mogelijk. Bovendien kan de arts een 

diagnose stellen, terwijl u zelf gewoon thuis kunt blijven. 

Wat vindt u van deze ontwikkeling? Wat zijn de voor- en nadelen van zorg op 

afstand door middel van breedbandinternet? 

De reacties op zorg op afstand via internet zijn overwegend positief, maar er wordt gewezen 

op enkele haken en ogen aan deze ontwikkeling. Positieve ontwikkelingen betreffen de 

grotere, snellere en betere bereikbaarheid van zorginstellingen zoals huisartsen (minder 

wachtkamers voor patiënten, minder huisbezoeken voor de arts). Ook wijzen deelnemers op 

het voordeel dat de zelfredzaamheid van bijvoorbeeld ouderen en gehandicapten vergroot 

wordt, omdat zorgbehoefte (gedeeltelijk) vanuit de woonkamer kan worden geregeld. Voorts 

wordt het met beeldcommunicatie eenvoudiger om een second opinion op te vragen. Aan 

zorg op afstand kleven volgens deelnemers ook nadelen. De digitale kloof doet zich ook in dit 

domein voor. Uitgerekend zorgbehoevende mensen (ouderen, zieken) kunnen deze kloof 

ervaren, omdat ze minder makkelijk met computers en internet omgaan en daardoor deze 

extra toegang tot de zorg (gedeeltelijk) ontberen. De keerzijde van een grotere 

zelfredzaamheid is een groter sociaal isolement. Een praatje met de huisarts of met een 

verzorger is voor mensen thuis een welkome afwisseling. Bovendien kan volgens sommige 

deelnemers een online diagnose een face-to-face diagnose nooit helemaal evenaren, omdat 

huisartsen een diagnose afleiden uit verbaal en non-verbaal gedrag van patiënten en dat 

gedrag wordt niet altijd optimaal geregistreerd via internet in combinatie met beeld- en 

geluidsverbindingen. Nog enkele deelnemers vrezen dat privacy bij dit soort toepassingen in 

de zorg in het geding kan zijn. 

Tot slot geven we een selectie uit de antwoorden die deelnemers formuleerden: 

—De zorg wordt sneller, artsen zijn beter bereikbaar. Daarom ben ik positief. Als minpunt zie 

ik hier - en ook bij veel andere moderne ontwikkelingen - dat een grote groep mensen te 

weinig capaciteit heeft om mee te kunnen. Naast de mensen die niet met een computer 

overweg kunnen, zie ik mensen met een gebrekkige taalvaardigheid. Internet is taal.“ 

—Ik vind de ontwikkeling prima. Toch blijf ik zeggen dat het persoonlijke contact beter is, 

tenzij je helemaal afhankelijk bent van de ander omdat je niet meer naar buiten kunt enz.“ 

—Op een of andere manier heb ik nog niks met deze mogelijkheid, maar ik denk dat wanneer 

het voor mij noodzakelijk wordt, ik er zeker gebruik van zal maken omdat het handig is en 

tijdsbesparend, en je hoeft de deur niet uit.“ 

—Hmm, lijkt me wat eng... Een arts kijkt toch niet alleen naar de klacht zelf, maar ook naar 

de manier waarop de patiënt erover praat, hoe zijn ogen staan, etc. Ik denk dat 

breedbandcontact het niet kan winnen van persoonlijk contact.“ 
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—Ik ken de vorm van zorg van de trombosedienst via mijn vader; het geeft hem een stukje 

zelfredzaamheid. Hij kan zich zelf prikken, voert de bloedwaarden in en hij ziet hoeveel 

pilletjes hij moet nemen. Het scheelt veel tijd (i.p.v. eens per twee weken bloedprikken) en 

het is handig. Wat betreft het online diagnose stellen: daarin ben ik geneigd meer 

terughoudend te zijn. In een aantal gevallen is het erg praktisch (bijv. doorgeven van de 

uitslag i.p.v. teruggebeld worden) of per e-mail een afspraak maken. Ter geruststelling (één 

van de taken van artsen) of het geven van informatie is het prima, maar het stellen van een 

diagnose lijkt me niet altijd even handig via internet. Bovendien is een persoonlijk contact 

voor een huisarts juist ook om te kijken of er niet bijvoorbeeld een psychische factor 

meespeelt.“ 

—Naar mijn idee kun je via internet informatie zoeken, maar diagnose stellen lijkt me niet 

relevant 

daar is persoonlijk contact (zien, horen) voor nodig. Zorgverlening via internet lijkt me geen 

goede ontwikkeling.“ 

—Prima ontwikkeling. Vooral voor ouderen en gehandicapten. Nadeel: Kans is groot dat je 

geen mens meer ziet.“ 

—Prima ontwikkeling mits beveiliging van gegevens goed geregeld is en continuïteit van 

geboden dienst gewaarborgd is.“ 

—De voordelen lijken groot: sneller zorg beschikbaar, meer consulten per tijdseenheid, 

minder wachtlijsten, minder kosten zorg. Het persoonlijk contact ontbreekt, persoonlijk 

contact is vaak toch erg belangrijk. Een vraag en antwoord -´spel´ is vaak nodig om tot een 

juiste diagnose te komen. Breedband kan op korte termijn voor standaard onderzoeken: 

bloedsuiker, t.b.v. bloedverdunners, bloeddruk heel goed ingezet worden.“ 

Conclusie 

Ongeveer één op drie respondenten heeft de afgelopen maanden zorg nodig gehad of heeft 

iemand in de directe omgeving meegemaakt die zorg nodig had. Van deze groep zegt 

ongeveer 31% dat er in deze situatie een rol voor internet was weggelegd. Ongeveer een 

kwart van de respondenten zegt dat internet ooit een bijdrage heeft geleverd aan het 

verbeteren van de gezondheid. Ruim 60% van de respondenten heeft ooit activiteiten op 

internet ontplooid in het kader van gezondheid. Populaire activiteiten betreffen het bezoeken 

van een website van een zorginstelling (45%), een reactie sturen naar een zorginstelling 

(13%), wachtlijsten raadplegen (12%) en zorgproducten bekijken en aanschaffen (6%). Er 

bevinden zich hiertussen nog geen specifieke breedbandtoepassingen. 

5.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk is stilgestaan bij drie thema‘s waarvan verwacht wordt dat breedband een 

belangrijke rol kan spelen (of al speelt): Telewerken, veiligheid en zorg. Telewerken œ ook 

onderzocht in voorgaande onderzoeken œ is en blijft een belangrijke toepassing. Een 

aanzienlijk deel van de respondenten doet aan telewerken. Daarvoor is breedband zeer 

geschikt, bijvoorbeeld om grote bestanden met kantoor uit te wisselen, altijd online te 

kunnen zijn, gelijktijdig te kunnen internetten en telefoneren en, in opkomst, via internet 

beeld- en geluidscommunicatie te realiseren. Isdn-gebruikers (voorheen het best 

vertegenwoordigd onder telewerkers) zijn overgestapt naar adsl (nu de grootste groep 

telewerkers). 
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Veiligheid en zorg zijn nieuwe thema‘s in het gebruikersonderzoek. Het is dus niet mogelijk 

om vergelijkingen met voorgaande onderzoeken te maken. In ieder geval is duidelijk dat 

internet voor zowel voor veiligheid als voor zorg wordt gebruikt. Daarbij bestaat er voor zorg 

een grotere populariteit als voor veiligheid. Dat komt ondermeer omdat in de twaalf 

maanden voor de webenquête bijna twee keer zoveel mensen behoefte aan zorg hebben 

(ook voor iemand in de directe omgeving) dan er mensen zijn die zich onveilig voelen. 

Ongeveer een kwart van de respondenten zegt zelfs dat internet ooit een bijdrage geleverd 

heeft aan de gezondheidssituatie. Onder de meest gebruikte veiligheids- en 

zorgtoepassingen op internet bevinden zich echter nog nauwelijks specifieke 

breedbanddiensten en -producten. Beeldcommunicatie met de webcam doet mondjesmaat 

zijn intrede. Het geringe gebruik van breedbanddiensten komt ondermeer doordat 

zorginstellingen en veiligheidsinstanties nog relatief weinig breedbanddiensten aanbieden. Er 

loopt wel een aantal experimenten en er bestaan ook al concrete diensten, maar deze zijn 

nog niet op grote schaal uitgerold. Het hoge gebruik van internet in veiligheid en vooral zorg 

œ vooral voor informatievoorziening en communicatie - schept uiteraard wel verwachtingen. 

Naarmate meer mensen breedband hebben, zal parallel de behoefte aan breedbanddiensten 

œ ook in zorg en veiligheid œ toenemen. 

Dialogic innovatie & interactie 80 



6 Dagboekonderzoek:


(breedband)internet in het


dagelijks leven


6.1 Inleiding 

Hoewel de resultaten van de enquête een goed beeld geven van wat men doet met een 

internetverbinding bestaat er de behoefte om de rol van internet in het dagelijks leven 

verder onder de loep te leggen. Wat doen mensen precies, wanneer, hoe en waarom? En 

bereiken ze hun doel? En hoe hadden ze de activiteit uitgevoerd als ze geen beschikking 

zouden hebben over een internetverbinding? 

Binnen dit onderzoek gaat het vooral om online activiteiten die betrekking hebben op 

informatie, communicatie, transactie en entertainment (ICET). Daarnaast was er voor de 

respondenten voldoende ruimte om wensen en ergernissen met betrekking tot de activiteiten 

te noteren. 

De resultaten van het dagboekonderzoek bieden een verdieping ten opzichte van de 

resultaten van de online enquête. De uit het dagboek verkregen resultaten geven immers 

gedetailleerde informatie over het dagelijkse internetgebruik: verhalen achter de cijfers. 

6.2 Dagboek 
Omdat dagboekonderzoek een vrij onbekende methode is, besteden we in bijlage 1 aandacht 

aan de opzet van het onderzoek. Daarbij gaan we in op voor- en nadelen die dit type 

onderzoek met zich mee brengt, de respons en de opzet van het dagboekonderzoek. 

In deze meting is ervoor gekozen om alleen een digitale variant van het dagboek aan te 

bieden. Dit heeft als groot voordeel dat de data veel sneller verwerkt kan worden en dat de 

voortgang in de gaten gehouden kan worden. Dit gaat niet wanneer deelnemers een 

papieren dagboek thuis invullen en het pas weer inleveren aan het eind van de 

dagboekperiode. 

De respondenten werd elke dag gevraagd een overzicht te geven van alle online informatie-, 

communicatie-, transactie- en entertainmentactiviteiten die zij die dag ondernamen: 

�	 Informatieactiviteiten betreft hierbij alles wat met het zoeken naar informatie via 

internet te maken heeft; 

�	 Van communicatie is sprake als er online contact met andere mensen wordt gemaakt; 

�	 Entertainment is in dit onderzoek alles wat te maken heeft met vertier, amusement en 

ontspanning via internet; 

�	 Transactieactiviteiten zijn activiteiten die te maken hebben met het aanschaffen van 

producten of diensten via internet, reserveren en internetbankieren. 

Bij elke activiteit is gevraagd: 

�	 Wat het doel was van de activiteit; 

�	 Hoe de activiteit is aangepakt; 
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�	 Hoe lang de activiteit duurde; 

�	 Op welk moment van de dag de activiteit werd uitgevoerd; 

�	 Hoe de activiteit verliep (resultaat behaald, gemak); 

�	 Hoe de activiteit beter en/of makkelijker had kunnen worden uitgevoerd; 

�	 Hoe de activiteit zou zijn uitgevoerd wanneer er geen internet voor handen zou zijn 

geweest (substitutie vs. innovatie); 

�	 Of er nog opmerkingen waren over die activiteit. 

Figuur 40 en Figuur 41 toont een gedeelte van een pagina uit het online dagboek met daarin 

de ruimte om het doel van de activiteit te omschrijven (welke informatie werd gezocht en 

waarom) en de wijze waarop de activiteit is ondernomen (meerkeuzevraag). Figuur 41 toont 

een kwestie van de dag. 

Figuur 40 Dag uit het online dagboek 

Figuur 41 Kwestie van de dag uit het online dagboek 
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6.3 Resultaten 
De dagboeken leverden uiteindelijk totaal 965 activiteiten op. Dit zijn de online ICET-

activiteiten die 26 personen gedurende 14 dagen uitvoerden. De data zijn in een aantal 

stappen geanalyseerd. Allereerst is achtergrondinformatie over de respondenten 

geanalyseerd. Vervolgens staan de ICET-activiteiten centraal. We gaan uitgebreid in op de 

vraag wie doet wat, waarom, op welke manier, wanneer, hoe lang en met welk resultaat? 

Wanneer alle activiteiten zijn beschreven, gaan we in op de meningen die de gebruikers ten 

opzichte van breedband hebben. Daarbij worden door de respondenten genoemde 

ervaringen en de reacties op de kwesties als leidraad gebruikt. 

Respondenten 

In tegenstelling tot de online enquête deden aan het dagboekonderzoek meer vrouwen dan 

mannen mee (17 vrouwen en 9 mannen). De leeftijden van de deelnemers liepen uiteen. De 

geboortejaren lagen tussen 1939 en 1978. De deelnemers hadden verder verschillende 

internetverbindingen; kabel, adsl, glasvezel en draadloos (WiFi). 

ICET-activiteiten 

Allereerst kijken we naar de frequentie waarmee de verschillende soorten (ICET) activiteiten 

worden uitgevoerd. Dan zien we een vergelijkbaar beeld als in 2001 en 2003. Online 

communicatie (35%) en informatie (34%) activiteiten worden het meest ondernomen. Voor 

entertainment wordt de internetverbinding minder vaak gebruikt (20%). Online transacties 

worden beduidend minder vaak voltooid dan de andere online activiteiten (11%). 

11% 

34% 

35% 

Informatie 

Communicatie 

Entertainment 

Transactie 

20% 

Figuur 42 Aandelen ICET-activiteiten 

Aanpak 

Naast inzicht in welke soorten activiteiten hoe vaak worden ondernomen is ook gevraagd 

naar de aanpak. Voor de verschillende soorten activiteiten zijn verschillende aanpakken 

denkbaar. Zo kan worden gecommuniceerd via e-mail, maar ook via chat. Informatie zoeken 

kan bijvoorbeeld via een portal, maar informatie kan ook worden verkregen door deelname 

aan een discussiegroep. 

Om aan informatie te komen (zie Figuur 43) wordt meestal het adres van een al dan niet 

bekende website ingetypt in de adresbalk van de internetbrowser of wordt de website met 
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informatie benaderd vanuit een favorietenlijstje (29%). Maar ook zoekmachines (29%) en 

portals (19%) zijn veelgebruikte middelen om aan informatie te komen. Naslagwerken voor 

functionele informatie zoals routes, OV-informatie en adressen worden ook vaak gebruikt 

(10%). Nieuwsbrieven worden in 5% van de gevallen gebruikt om de behoefte aan 

informatie te bevredigen. Het verspreiden van informatie via een eigen website beslaat 4% 

van alle informatieactiviteiten ondernomen door de deelnemers van het dagboekonderzoek. 

Zoekmachine 

Portals 

Naslagwerken 

Eigen website 

Live stream 

Discussiegroep 

Nieuwsbrieven 

Formulieren 

Adres intypen/favorieten 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Figuur 43 Aanpak informatieactiviteiten 

Soort informatie 

Er wordt gezocht naar verschillende soorten informatie. Het gaat om functionele informatie, 

zoals route en adressen en informatie over potentiële aankopen. Maar ook voor verschillende 

”grote‘ momenten, zoals het zoeken naar werk, het kopen van een huis of een auto wordt 

internet ingeschakeld. De behoefte aan nieuws en actualiteiten is ook belangrijk voor het 

online gaan, vooral met bijzondere gebeurtenissen, zoals de moord op Theo van Gogh en de 

Amerikaanse verkiezingen. Daarnaast wordt er vaak naar informatie over hobby‘s gezocht 

(schaken, koken, theatervoorstelling, film). 
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—Op diverse vacaturesites gezocht naar geschikte vacature. Bijna alle sites staan in mijn


favorieten.“


—Huizenmarkt. Met het oog om ergens te gaan wonen waar ik niet woon.“


—Wetenswaardigheden over schaken. Leuk, hobby.“


—Lekker recept om een konijn klaar te maken in de oven.“


—Reclamefolders, wilde weten wat er bij de winkel in de aanbieding is en met een ja-nee


sticker krijg je niet alle folders.“


—Informatie over de moord op Theo van Gogh, het heeft me geschokt wat er gebeurd is.“


—Even heerlijk online de krant lezen...“


—Informatie over een plaats in Frankrijk voor het schrijven van een verhaal.“


—Ik zocht informatie over een merk auto. Ik kreeg een sms van een vriend, die het merk


noemde, maar ik kende het niet. Maar dat wilde ik niet toegeven ;-)“


In Figuur 44 valt op dat e-mail, als communicatieactiviteit veruit het meest wordt gebruikt 

(80%). Verder vindt een klein deel van de communicatieactiviteiten plaats met chatten 

(11%). 

SMS/MMS 

Weblog 

IP-telefonie 

E-mail 

Discussiegroep 

Chat 

Anders 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Figuur 44 Aanpak communicatieactiviteiten 

Inhoud e-mailberichten 

De e-mails gaan over verschillende onderwerpen, maar meestal is het een praatje met en 

bekende of met familie, al dan niet in het buitenland. Soms worden oude bekenden weer 

gevonden en ruzies bijgelegd via internet en e-mail. Naast berichten naar bekenden, wordt 

er ook, zij het in veel mindere mate, mail verstuurd naar verschillende instanties: 
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—Mail naar mijn hele familie dat ik een vakantie geboekt heb!“ 

—Met een kennis, zomaar over koetjes en kalfjes.“ 

—Mail met een andere vriend in buitenland: gewoon hoe gaat het mailtje.“ 

—Met familie over ander familielid (roddelen dus zeg maar).“ 

—Mailtje gelezen van oude 'verloren' vriend die mij weer heeft opgesnord.“ 

—Mail verstuurd naar mijn bank (is wat misgegaan).“ 

—Mailtjes verstuurd naar de gemeente over inschrijving daar (loopt niet helemaal 

vlekkeloos).“ 

Games waren voor de deelnemers van het dagboekonderzoek de meest genoten vorm van 

online entertainment (28%) (Figuur 45). 

TV uitzendingen 

Surfen 

Games 

Speelfilms 

Muziek 

Korte beeldfrag 

Foto's/tekeningen 

E-mail 
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Figuur 45 Aanpak Entertainmentactiviteiten 

Ook het downloaden en luisteren van muziek is populair (17%). Surfen ter ontspanning 

wordt ook vaak gedaan. Er wordt dan bijvoorbeeld gezocht naar strips, weetjes, grappig 

nieuws, droomvakanties en er wordt gekeken op ”web magazines‘. Van alle 

entertainmentactiviteiten betreft iets meer dan 6% het downloaden van televisie-

uitzendingen en bijna 6% het bekijken van foto‘s en tekeningen. Speelfilms bekijken en 

downloaden nemen 4% in van alle entertainmentactiviteiten. 
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—Ik speelde wat game spelletjes. Erg ontspannen!“ 

—Paar nummertjes gedownload van een cd die ik wil kopen om te luisteren.“ 

—Israelische radio Galgalatz luisteren.“ 

—Ge-kazaad.“ 

—Beetje gesurft. Wist op gegeven moment niet meer wat ik aan het doen was, dus maar 

gestopt..verslaafd?“ 

—Tussenstand van de voetbal wedstrijd B.Munchen-M.Tel Aviv. Want op tv hadden we 

Ajax - Juventus aan en de andere wedstrijd werd niet op een andere zender 

uitgezonden.“ 

—Plaatje gezocht van een roofvogel die ik in de tuin zag.“ 

—Schitterende vakantieresorts bekijken......Palmbomen, witte stranden......zucht.....“ 

—Nog een film gedownload, ga ik een andere keer wel kijken.“ 

Als men aangaf iets anders gedaan te hebben dan de categorieën waaruit gekozen kon 

worden, ging het vaak om digitale kaarten zoeken en ontvangen en bezoekjes aan familie en 

vrienden. 

Online transacties bestaan voor de deelnemers van het dagboekonderzoek net als in 

voorgaande jaren voornamelijk uit telebankieren. In Figuur 46 is te zien dat 64% van alle 

transactieactiviteiten bestaat uit telebankieren. Dit beeld komt ook naar voren uit de online 

enquête. Meestal wordt het saldo bekeken en eventueel enkele rekeningen betaald. 

Het kopen van producten en diensten vormt 15% van de transactieactiviteiten. Wat er zoals 

gekocht wordt, is computerbenodigdheden, software, boeken, maar ook verzekeringen en 

kaartjes (trein, film) worden betaald. 

Telebankieren 

Reserveren 

Kopen 

producten/diensten 

Anders 
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Figuur 46 Aanpak Transactieactiviteiten 
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Internet: supplement of substituut? 

Om iets te kunnen zeggen over het effect van internet op het dagelijks leven, is aandacht 

besteed aan de vraag hoe de uitgevoerde online activiteit zou zijn uitgevoerd als er geen 

internet voor handen zou zijn geweest. In Figuur 47 valt te zien dat de meeste activiteiten 

helemaal niet zouden zijn uitgevoerd (44%). Blijkbaar creëert internet nieuwe behoeften die 

leiden tot andersoortige activiteiten. 22% zou de telefoon hebben gepakt in plaats van het 

contact afhandelen via internet. 
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Figuur 47 Hoe zouden activiteiten zijn uitgevoerd als er geen internet zou zijn (algemeen) 

16% geeft aan anders te hebben gehandeld dan de gegeven opties. Als er geen internet zou 

zijn zouden zij persoonlijk langs gegaan zijn bij een bekende, winkel, bank, reisbureau, 

postkantoor, bibliotheek, videotheek, bloemist, dokter, makelaar etc. Verder wordt het 

uitschrijven van acceptgiro‘s en het bekijken van giro- en bankafschriften veel genoemd. Ook 

zou het een en ander per post zijn afgehandeld. 

Informatie 

Wanneer specifiek de informatieactiviteiten worden bekeken, valt op dat zelfs 36% van de 

activiteiten helemaal niet zou zijn uitgevoerd als er geen internet voor handen zou zijn. Het 

volgende citaat geeft weer hoe dat bijvoorbeeld kan: 

—Ik zocht informatie over een merk auto. Ik kreeg een sms van een vriend, die het merk 

noemde, maar ik kende het niet. Maar dat wilde ik niet toegeven ;-) Grappig: zonder internet 

had ik mijn zwakheid moeten toegeven!“ 
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Figuur 48 Hoe zouden activiteiten zijn uitgevoerd als er geen internet zou zijn (informatie) 

In 12% van de gevallen zouden de informatie activiteiten via tijdschriften en kranten zijn 

uitgevoerd. En in nog eens 12% van de gevallen zou het via de telefoon zijn afgehandeld. In 

8% zou men via de tv aan informatie zijn gekomen. Dat deze percentages niet hoger zijn, 

heeft vaak te maken met de waardering voor meer traditionele media, die dan soms ook in 

combinatie met internet worden gebruikt: 

—Een krant op internet is toch maar zo zo. Voor de headlines zijn er zo veel meer sites. Echt 

lezen doe ik toch liever op papier en aan de keukentafel/op de bank. Als archief wel heel 

handig.“ 

Veel informatieactiviteiten zouden anders dan via de zes media, zoals telefoon, tijdschriften 

e.d. zijn uitgevoerd als er geen internet beschikbaar zou zijn. Meestal wordt dan aangegeven 

dat men naar een winkel of kantoor zou zijn gegaan: 

—Blij dat ik de stad of de woonboulevard niet meer af hoef te struinen!“ 

Communicatie 

Als de respondenten geen internet zouden hebben om te kunnen communiceren, zouden ze 

in de meeste gevallen de telefoon gepakt hebben om contacten te maken en te onderhouden 

(45%). Internet vervangt dus in veel gevallen het telefoonverkeer. 
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Figuur 49 Hoe zouden activiteiten zijn uitgevoerd als er geen internet zou zijn 

(communicatie) 

In bijna een even groot aantal van de gevallen was de communicatieactiviteit helemaal niet 

uitgevoerd (44%). In de meeste gevallen gaat het e-mailcontact ook om zomaar wat 

bijkletsen: 

—Mail vriendin, zomaar wat geklets.“ 

—Mail met vriendin over van alles en nog wat: was niet echt nodig, maar wel leuk.“ 

Waarom men niet de telefoon pakt, maar wel via internet communiceert, blijkt uit het 

volgende: 

—Telefoon zou minder leuk zijn, want je belt niet helemaal voor niks, terwijl je wel kan 

chatten over helemaal niks. Je zit toch achter je computer.“ 

Soms is internet ook een extra medium om contact te hebben; het wordt niet ter 

vervanging, maar als toevoeging van de telefoon gebruikt: 

—Berichtje naar vriendin om haar te feliciteren met haar verjaardag, bel haar ook nog wel.“ 

Het contact via internet komt dus vaak wel sneller tot stand dan via traditionele media, maar 

er is ook waardering voor traditionele media: 

—Wel leuk zo, maar echte post is toch leuker! Persoonlijker denk ik.“ 

Entertainment 

Bij de entertainmentactiviteiten valt op dat verreweg de meeste activiteiten helemaal niet 

zouden zijn uitgevoerd (72%). Blijkbaar is internet voor wat betreft entertainment een echt 

supplementair medium. 
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Figuur 50 Hoe zouden activiteiten zijn uitgevoerd als er geen internet zou zijn 

(entertainment) 

Transactie 

Veel transactieactiviteiten zouden ook niet zijn uitgevoerd, als internet niet voor handen zou 

zijn geweest (35%, zie Figuur 50). Het gaat dan vooral om het checken van het banksaldo: 

—Saldo check: eigenlijk onnodig.“ 

Internet vervangt in de meeste gevallen acceptgiro‘s, overschrijvingskaarten en 

bankafschriften (meest genoemd als ”anders‘, 28%). Daarnaast vervangt het medium ook in 

veel gevallen de telefoon (24%). Vermoedelijk internet-bankieren 

bankierden via de girofoon en telefoondiensten van banken nu. 
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Figuur 51 Hoe zouden activiteiten zijn uitgevoerd als er geen internet zou zijn (transacties) 

Dialogic innovatie & interactie 91 



Conclusie 

Over het algemeen lijkt internet vooral een extra kanaal. Veel activiteiten zouden niet zijn 

uitgevoerd via een ander medium als er geen internet beschikbaar zou zijn. Internet lijkt 

behoefte aan nieuwe activiteiten te creëren. Letterlijk zegt een respondent daarover: 

—eigenlijk doe je ook wel meer: iets wat je anders niet zou doen, doe je nu wel…“ 

Vooral voor het medium telefoon heeft internet een vervangende waarde. 

o	 Entertainment: internet is vooral een extra kanaal; 

o	 Communicatie: internet is vaak een extra kanaal, maar vervangt ook in veel gevallen 

telefoon; 

o	 Informatie: internet is een extra kanaal en vervangend waar het gaat om fysieke 

bezoeken en tijdschriften/kranten; 

o	 Transacties: internet is vervangend voor acceptgiro‘s en telefoon, al zouden ook veel 

transactieactiviteiten (vooral het checken van het banksaldo) veel minder vaak 

worden uitgevoerd als er geen internet zou zijn. 

Duur en tijdstip 

De verschillende soorten activiteiten beslaan niet allemaal even veel tijd. Dat wordt duidelijk 

in Figuur 52. De meeste privé-activiteiten worden op de middag en in de avond uitgevoerd 

(39% en 33%). Ook in de ochtenden is men redelijk druk met het uitvoeren van online 

activiteiten voor privé-doeleinden (27%). ‘s Nachts worden er vrijwel geen online activiteiten 

geregistreerd (1%). 
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Figuur 52 Op welke dagdelen worden activiteiten uitgevoerd? 

De ochtenden en de middagen zijn vooral druk met informatieactiviteiten en communicatie. 

Ook in de avonden wordt heel wat afgecommuniceerd en wordt het aandeel entertainment 

activiteiten groter. De weinige activiteiten die ‘s nachts worden uitgevoerd zijn vooral 

entertainment activiteiten. 
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Figuur 53 Wanneer worden welke activiteiten uitgevoerd? 

Als we kijken naar de duur van de verschillende activiteiten, valt op dat transactieactiviteiten 

vooral erg kort duren (minder dan 5 minuten). Het gaat dan ook vaak alleen om het checken 

van een saldo, wat over het algemeen niet veel tijd in beslag neemt. 

Entertainmentactiviteiten duren het minst vaak zo kort en juist vaker dan de andere 

activiteiten langer (vooral van 30 minuten tot 2 uur). Een vrij groot deel van de 

communicatieactiviteiten duurt minder dan 5 minuten of 5 tot 10 minuten. Een mail is 

immers ook zo verstuurd. Informatieactiviteiten duren meestal kort (5 tot 10 minuten), 

waarschijnlijk als het gaat om functionele informatie zoals het opzoeken van een vertrektijd 

van de bus of een adres. Soms duren de zoektochten echter ook langer dan een uur. Dit is 

bij informatieactiviteiten vaker het geval dan bij transactie en communicatieactiviteiten. 
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Ervaringen 

Bij veel van de activiteiten hebben de deelnemers opmerkingen gemaakt over de activiteit. 

Vaak hadden deze opmerkingen betrekking op een van de volgende punten: 

• Voordelen: Gemak / Kostenbesparingen 

• Ergernissen: Storingen/Spam 
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• Vindbaarheid informatie / kwaliteit informatie 

• Vervanging / aanvulling andere media 

Voordelen: Gemak en kostenbesparingen 
Een groot voordeel vindt men dat het maken van afspraken met een groep mensen per e-

mail gemakkelijker en sneller gaat dan per telefoon. Nadeel ervan is wel dat het 

onpersoonlijker is dan bellen, maar dat weegt meestal niet op tegen de tijd die ermee 

gewonnen wordt, ook doordat men de deur niet uithoeft en er geen postzegel gehaald hoeft 

te worden. 

Ook het feit dat men voor informatie en contact met instellingen niet alleen tijdens 

kantooruren terecht kan, wordt genoemd als een voordeel. 

Informatie zoeken gaat ook een stuk makkelijker voor velen sinds ze internet hebben. 

Bovendien is de informatie die gevonden wordt gemakkelijk (snel en grote hoeveelheden) 

door te sturen naar anderen en is het goed mogelijk vergelijkingen te maken. Voor het 

vergelijken van producten en prijzen bijvoorbeeld hoeft men niet meer naar het reisbureau 

of de woonboulevard. Vaak staat men er niet eens meer bij stil, dat deze processen 

aanzienlijk veranderd zijn. 

Een ander groot voordeel naast gemak zijn de kostenbesparingen die vooral e-mail oplevert. 

Het contact met bekenden in het buitenland is een stuk eenvoudiger en goedkoper te 

onderhouden en ook bedrijven in het buitenland zijn goedkoper te realiseren. 

Ergernissen: Spam en storingen 
Hoewel er niet veel ergernissen gemeld worden (de meeste activiteiten worden zowel qua 

proces als resultaat naar tevredenheid uitgevoerd), is spam een probleem voor de meeste 

deelnemers aan het dagboek. Het kost voor velen veel tijd om de spam te verwijderen. 

Naast de spam worden ook technische storingen gemeld; langzame verbindingen, streams 

die niet vlekkeloos lopen, het downloaden van muziek dat niet altijd goed gaat etcetera. 

Vindbaarheid informatie/ Kwaliteit informatie 
Er wordt aangegeven dat er veel informatie via internet gevonden kan worden, maar die 

informatie is niet voor iedereen altijd goed te vinden. De veelheid aan informatie is voor 

sommigen lastig. Voor anderen is dat helemaal geen probleem en weten hun weg goed te 

vinden op internet. Toch vinden ook deze internetters vaak dat er veel verkeerde of 

onbelangrijke informatie online staat (”bagger‘, ”rommel‘). 

Zonder internet. En dan? 

Vrijwel alle ”kwesties van de dag‘ uit het dagboekonderzoek zijn verwerkt in de overige delen 

van de rapportage, behalve deze blik op het leven, zoals dat zou zijn als internet niet langer 

beschikbaar zou zijn. 

Stelt u zich eens voor: uw internetverbinding is niet langer beschikbaar. U moet de 

rest van uw leven zonder doen. Zou dit problemen voor u opleveren? Zo u dingen 

heel anders gaan doen? Welke dingen zou u missen? Zou het ook voordelen kunnen 

hebben? 

De meeste respondenten zouden internet missen, zeker in eerste instantie, maar er ook wel 

weer aan wennen. Het wordt vooral gezien als een luxe (vooral gemakkelijk communiceren 

en informatie zoeken). De respondenten lijken het gevoel te hebben dat internet veel tijd 
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opslokt, die anders besteed zou worden aan het lezen van boeken, sociale contacten en 

andere dingen die leuk en/of nuttig zijn. Geen internet zou meer rust betekenen voor 

sommigen, maar door de meeste vooral gezien worden als een gemis aan gemak. Sommige 

respondenten zouden zich geen raad weten zonder internet. 

—Nu kan ik kwijt wat ik al had willen vastleggen: ik kan me het niet voorstellen dat ik 

zonder internet moet. Het is een geïntegreerd onderdeel van het dagelijks bestaan zoals 

stroom, water en gas dat zijn.“ 

—Ik ben er zo aan gewend om informatie via het internet op te zoeken dat het een luxe zal 

zijn die ik ga missen. Als ik internet nu zou moeten missen dan hing ik waarschijnlijk weer 

vaker aan de telefoon met instanties voor informatie en met vrienden.“ 

—Niet echt, maar wel vervelend. Missen: m.n. de directe beschikbaarheid van informatie, al 

was het maar een woord dat je op moet zoeken. Voordeel: meer tijd voor andere dingen 

die ook leuk zijn.“ 

—Ach, problemen opleveren zou 't niet, maar 't zal zeker erg wennen zijn!“ 

—Het zou me meer tijd kosten, maar geeft ook meer mogelijkheden. De verleiding is groot 

om maar achter het kastje te kruipen om info te zoeken, waarbij een groot deel van wat 

langskomt niet relevant is.“ 

—Een heel groot nadeel zou zijn mijn contact via beeld en geluid met mijn dochter in 

Finland. Ik zie geen voordeel, wanneer ik geen internet meer zou hebben. Ik zou in ieder 

geval veel meer geld kwijt zijn aan postzegels en telefoonkosten. Verstoken zijn van de 

meest gemakkelijke manier van info verkrijgen, ik moet er niet aan denken!“ 

6.4 Conclusies 
Het dagboekonderzoek geeft een kijkje in het leven van verschillende internetgebruikers. 

Voor deze mensen is internet helemaal ingebed in het dagelijks leven. Het lijkt ook nieuwe 

behoeften te creëren; als er geen internet voor handen zou zijn, zouden veel activiteiten 

simpelweg niet uitgevoerd zijn. Toch blijft het vooral een extra kanaal naast de traditionele 

media. Maar voor bijvoorbeeld de telefoon heeft het medium vervangende waarde. 

Vooral in de middagen en avonden en in iets mindere mate in de ochtenden is men druk 

online met vooral informatie en communicatie activiteiten voor privé-doeleinden. Dat 

betekent dat ook tijdens werkuren regelmatig even online naar privé-zaken wordt gezocht of 

privé wordt gecommuniceerd (gemaild). 

Ervaringen die de respondenten opschreven in het dagboek laten zien dat het gemak en de 

kostenbesparingen belangrijke voordelen zijn van internet. Spam, storingen en de kwaliteit 

en vindbaarheid van informatie die te wensen overlaat zijn ergernissen. 
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Mensen zoeken een balans tussen voordelen en nadelen. Internet is niet zaligmakend maar 

het heeft een eigen functie en mogelijkheden (gemakkelijk informatie zoeken en 

communiceren) maar ook beperkingen (veel rommel, slokt tijd op etc.). Een andere 

gedachte is dat mensen wel zien dat het allemaal nog in ontwikkeling is en dat ze ook bereid 

zijn na te denken over het feit dat ze in de toekomst dingen anders zullen doen. Als het op 

de een of andere manier maar voordeliger (in termen van gewin, gemak, genot) is dan wat 

ze nu al doen. 

Aanbieders van diensten moeten hierop zoveel mogelijk inspelen door diensten te 

ontwikkelen die het gemak vergroten, kosten besparen en dat zoveel mogelijk binnen een 

veilige (spam en spyware vrije) en zekere (storingsvrije) omgeving. 
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7 Glasvezelgebruikers


7.1 Inleiding 
Naast het onderscheid tussen de groepen smalband- en breedbandgebruikers besteden we in 

dit hoofdstuk aandacht aan een specifieke groep breedbandgebruikers, namelijk de 

glasvezelgebruikers. Hoewel het aantal glasvezelgebruikers in de respons beperkt is (42)9, is 

er voor gekozen om deze groep internetgebruikers apart te bespreken. Het aantal 

glasvezelgebruikers is in Nederland namelijk nog vrij beperkt, het stadium van de 

ontwikkeling van de infrastructuur nog vrij pril en bovendien nog heel lokaal (bijvoorbeeld 

enkele wijken in Almere, Eindhoven en Nuenen). 

De resultaten van deze glasvezelgebruikers zullen worden beschreven wanneer deze 

opvallende verschillen laten zien met andere groepen gebruikers. In de figuren wordt steeds 

onderscheid gemaakt tussen smalbandgebruikers, breedbandgebruikers en 

glasvezelgebruikers. 

Beschrijving respons 

De verhouding mannelijke glasvezelgebruikers en vrouwelijke glasvezelgebruikers is 81% en 

19%. Dit is vergelijkbaar met de verhouding die we zien bij de kabel en adsl-gebruikers in de 

respons. Verder hebben de glasvezelgebruikers voornamelijk een HBO of universitaire 

opleiding (57%). Daarmee zijn ze hoger opgeleid dan de andere internetgebruikers in dit 

onderzoek. Verder is 33% getrouwd of samenwonend zonder kinderen en een even groot 

deel is getrouwd of samenwonend met één of meer kinderen. 29% is alleenstaand zonder 

kinderen en bijna 5% is alleenstaand met één of meer kinderen. Hier zien we weinig 

verschillen met de ander internetgebruikers in dit onderzoek. 

7.2 De belangrijkste uitkomsten 

Toegang en vaardigheden 

Onder de glasvezelgebruikers is een opvallend hoog percentage mobiele telefoons met UMTS 

(14% ten opzichte van 6% voor andere breedbandgebruikers) heeft een MP3-speler 

(gemiddeld 35%), 43% heeft een kabel settop decoder (ten opzichte van gemiddeld 12%) 

en 33% een PDA (gemiddeld 23%). Het lijkt erop dat deze groep zeer geïnteresseerd is in 

technologische ontwikkelingen. 

De meeste glasvezelgebruikers hebben toegang tot internet vanuit de studeer- of 

hobbykamer (62%) en woonkamer (50%). Er worden minder afspraken over het 

internetgebruik gemaakt dan bij andere internetgebruikers (10%). Dit voorgaande heeft 

wellicht te maken met het feit dat glasvezelgebruikers vaker dan andere internetgebruikers 

een netwerk hebben dat twee of meer computers verbindt (64% heeft een vast of draadloos 

Voor alle figuren in dit hoofdstuk geldt: glasvezelgebruikers n=42, smalbandgebruikers n=164 

breedbandgebruikers n= 891. 
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netwerk of beide). Afspraken wie wanneer internet mag gebruiken zijn dan minder van 

toepassing. Ook kan dit te maken hebben met de samenstelling van de groep respondenten, 

maar hiervoor zijn geen duidelijke aanwijzingen gevonden (glasvezelgebruikers in de respons 

hebben bijvoorbeeld ongeveer even vaak kinderen als andere breedbandgebruikers in de 

repons). 

Glasvezelgebruikers hebben meer wensen als het gaat om toegang tot internet. Slechts 17% 

wil op geen andere plekken online kunnen (dit ligt bij de andere internetgebruikers tussen de 

25 en 51%). Ze willen vaker dan andere internetgebruikers in de auto online kunnen gaan 

(21%). Ook vinden glasvezelgebruikers het handig als het mogelijk wordt om in de trein en 

het vliegtuig online te kunnen gaan (12%). Daarnaast willen glasvezelgebruikers vaker dan 

andere internetgebruiker op het terras online kunnen gaan (10% ten opzichte van 4 à 5% bij 

de andere internetgebruikers). 

Glasvezelgebruikers beschikken gemiddeld 1,8 jaar over hun glasvezelverbinding, wat 

aangeeft dat dit nog een relatief nieuwe technologie is. Gemiddeld hebben zij al 5,6 jaar een 

internetverbinding thuis. De meeste glasvezelgebruikers zijn overgestapt van een 

kabelverbinding (52%). Sommigen hadden eerst adsl (17%) of een analoge lijn (12%). 

Glasvezelgebruikers vinden zichzelf over het algemeen meer ervaren dan andere 

internetgebruikers. Ze zeggen voornamelijk ervaren gebruikers (45%) te zijn. 21% vindt 

zichzelf een zeer ervaren gebruiker. Geen van de glasvezelgebruikers vindt zichzelf een leek 

of een beginner. Verder is er onder de glasvezelgebruikers een groter deel dan bij de andere 

verbindingen, dat zegt een professionele gebruiker te zijn (19%). 

Frequentie en duur 

Gekeken naar de frequentie waarmee de glasvezelgebruikers online zijn, valt het volgende 

op: zij zijn ten minste enkele keren per week online (Figuur 54). Het overgrote deel (88%) is 

meer dan een keer per dag online. Dat is vaker dan bij de andere internetgebruikers. 

Vergeleken met adsl-gebruikers (de meest intensieve gebruikers van de in hoofdstuk 4 

besproken internetgebruikers) scheelt dat zo‘n 15%. 
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Figuur 54 Frequentie internetgebruik thuis voor privé-doeleinden 
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Naast het feit dat de glasvezelgebruikers vaker online zijn dan andere internetgebruikers, 

zijn zij ook per keer langer online dan mensen met andere verbindingen. Bijna 17% is vier 

tot acht uur per sessie online en bijna 10% is langer dan acht uur per dag actief online. 
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1 tot 2 uur 

tussen een kwartier en een 

uur 

maximaal een kwartier 
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Figuur 55 Duur internetgebruik 

Gebruikspatronen en ICET-toepassingen 

Kabel- en adsl-gebruikers gaven in een klein deel van de gevallen aan dat zij hun verbinding 

in het begin veel meer gebruikten dan nu (6 à 7%). Geen van de glasvezelgebruikers zegt 

zich in dit patroon te herkennen. Net als de andere breedbandgebruikers gebruiken zij hun 

verbinding even vaak als in het begin (71%) of juist vaker (29%). 

Informatie 

Zoeken de glasvezelgebruikers andere soorten informatie of verschillen ze in de manieren 

waarop ze deze informatie verzamelen? Figuur 56 en Figuur 57 geven hier antwoord op. 
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Figuur 56 Informatietoepassingen 

Zoekmachines zijn onder glasvezelgebruikers nog populairder dan onder andere 

internetgebruikers (98%) om informatie te verzamelen. Verder worden online naslagwerken 

(routeplanners e.d.) veel vaker gebruikt door glasvezelgebruikers (60% ten opzichte van 48 

en 49% van kabel- en adsl-gebruikers). Glasvezelgebruikers abonneren zich minder op 

nieuwsbrieven dan andere breedbandgebruikers (5% ten opzichte van 12% bij kabel en adsl-

gebruikers). 
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Figuur 57 Gezochte informatie 
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Er zijn ook maar kleine verschillen in het soort informatie dat op internet gezocht wordt 

tussen glasvezelgebruikers en gebruikers met een minder snelle verbinding. De onderlinge 

verschillen zijn te klein om duidelijke afwijkende conclusies te trekken. 

Glasvezelgebruikers kunnen mogelijk gekenschetst worden als ervaren, veeleisende 

koplopers op internet. Maar zijn ze ook daadwerkelijk beter in het vinden van de gezochte 

informatie? In de volgende Figuur 58 wordt gekeken in hoeverre glasvezelgebruikers hun 

doel bereiken wanneer ze informatie op internet zoeken. 
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Figuur 58 Wordt de gewenste informatie gevonden? 

Glasvezelgebruikers vinden iets vaker dan andere internetgebruikers wat ze online zoeken. 

Maar ook 2% geeft aan het helemaal oneens te zijn met de stelling en vindt de gewenste 

informatie niet. Op zich is dit een relatief laag percentage maar wel duidelijk hoger dan de 

breedband- en de smalbandgebruikers. Dit kan erop duiden dat de glasvezelgebruikers ook 

veeleisender of specifieker zijn in hun informatievraag. 

Communicatie 

In de Figuur 59 wordt gekeken naar de diverse communicatietoepassingen en de mate 

waarin glasvezelgebruikers mogelijk verschillen van de smal- en breedbandgebruikers. 
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E-mail blijkt ook voor glasvezelgebruikers de meest gebruikte online 

communicatietoepassing te zijn (95%) en ook chatten wordt evenals bij de andere 

internetgebruikers vaak gedaan (50%). Opvallend is het hoge percentage gebruikers dat via 

internet belt. Maar liefst 29% maakt gebruik van deze mogelijkheid, terwijl dat bij de andere 

internetgebruikers vrijwel niet gebruikt wordt (maximaal 4%). Vaak wordt de 

glasvezelaansluiting aangeboden als een triple play-pakket met internet, digitale 

radio/televisie en telefonie. Hierdoor wordt de drempel voor het bellen via internet wellicht 

verlaagd, waardoor internettelefonie hoogtij viert onder de glasvezelgebruikers. Ook het 

lezen en schrijven van weblogs is populairder onder glasvezelgebuikers (12% leest weblogs 

en 7% houdt zelf een weblog bij). Kortom glasvezelgebruikers zijn de voorlopers in het 

adopteren van de nieuwe mogelijkheden die de snelle internetverbinding met zich 

meebrengen (zoals bijvoorbeeld goede streaming geluidskwaliteit en zelf informatie 

verspreiden door de hogere uplinksnelheid). 
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Figuur 59 Communicatie met beeld is... 

We hebben in de communicatie met beelden gezien dat smalband- en breedbandgebruikers 

vaak leuker en vooral ook persoonlijker vinden. Glasvezelgebruikers zijn het eens met 

andere internetgebruikers dat communicatie met beeld persoonlijker is (43%). Veel vaker 

dan andere gebruikers zeggen zij echter dat het ook veelzijdiger is (19% ten opzichte van 

maximaal 10%). 
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Figuur 60 Belemmeringen voor beeld bij communicatie 

Wanneer gekeken wordt naar de belemmeringen van beelden bij communicatie zeggen zij 

ook vaker dan andere internetgebruikers dat niets hun in de weg staat om ook daadwerkelijk 

beeld te gebruiken wanneer zij communiceren (31%). De belemmeringen die wel spelen zijn: 

gebrek aan ervaring (14%), geen interesse (21%) en niet altijd in beeld willen zijn (24%). 

Dit komt overeen met de belemmeringen die andere gebruikers ervaren, anders gezegd: er 

zijn geen andere bezwaren die voor gebruikers met een glasvezelaansluiting zwaarder 

wegen. 

Entertainment 

Over het gedrag en gebruik van entertainmenttoepassingen onder glasvezelgebruikers kan 

het volgende worden opgemerkt. Speelfilms downloaden is voor glasvezelgebuikers veel 

vanzelfsprekender dan voor andere internetgebuikers. In 31% van de gevallen komt het 

downloaden van speelfilms in de top 3 van meest gebruikte entertainment toepassing van de 

glasvezelgebruikers voor, terwijl dat voor anderen in hooguit 19% van de gevallen zo is 

(adsl). Ook televisie-uitzendingen downloaden wordt door glasvezelgebruikers veel vaker 

gedaan dan door anderen (29% ten opzichte van maximaal 16% bij adsl-gebruikers). In 

hoofdstuk 4 zagen we al dat muziek downloaden een populaire bezigheid is op internet. Voor 

glasvezelgebruikers geldt dit nog meer. Maar liefst 55% luistert of downloadt regelmatig 
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muziek via internet. Gaming is even populair als bij kabelgebruikers (31%). Tenslotte is e-

mail en surfen ter ontspanning minder dan bij alle andere internetverblindingen een bron van 

vermaak voor glasvezelgebruikers. Dit kan ook veroorzaakt worden door het feit dat de 

glasvezelgebruikers drie andere entertainmenttoepassingen nog belangrijker vinden. 

Surfen ter ontspanning 

E-mail ter ontspanning (moppen, plaatjes e.d.) 

Fotos/tekeningen verspreiden 

Fotos/tekeningen downloaden en/of bekijken 

Muziek verspreiden 

Muziek downloaden en/of luisteren via internet 

Korte beeldfragmenten verspreiden 

Korte beeldfragmenten downloaden en/of bekijken 

Televisie-uitzendingen downloaden en/of bekijken 

Meedoen aan andere communities 

Opzetten, bijhouden eigen community 

Speelfilms verspreiden 

Speelfilms downloaden en/of bekijken 

Spelen van online single player en online multi player games 
7% 
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1% 
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4% 
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7% 
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Figuur 61 Entertainmenttoepassingen 

Transactie 

Het laatste soort toepassingen die in het ICET-model worden onderscheiden zijn de 

transactietoepassingen op internet. Betalen glasvezelgebruikers wel vaak met hun e-wallet of 

verschillen deze gebruikers niet van het gemiddelde? In Figuur 62 worden de drie meest 

gebruikte transactietoepassingen van internet uitgesplitst naar smalband-, breedband- en 

glasvezelgebruikers. 
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Betalen met E-wallets 

Reserveren van 

toegangskaarten, 

vervoersbewijzen e.d. 

Telebankieren 

/internetbankieren (betalen, 

beleggen, sparen) 

Ruilen van producten (bv. 

online prikbord) 

Kopen / verkopen van 

producten via een veiling 

Kopen / verkopen product via 

(ver)koopsite particulieren 

Kopen product/dienst van 

leveranciers (boek, 

verzekering) 35% 

16% 

5% 

1% 

61% 

19% 

1% 

56% 

25% 

15% 

5% 

80% 

30% 

1% 

57% 

7% 

10% 

2% 

93% 

43% 
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Figuur 62 Transactietoepassingen 

Net zoals bij de andere gebruikers is telebankieren voor de gebruikers met een 

glasvezelaansluiting de meest gebruikte transactietoepassing. Telebankieren is bovendien 

voor glasvezelgebruikers dé aangewezen manier om hun bankzaken te regelen. 93% betaalt, 

spaart en belegt via internet (ten opzichte van 80% van de breedbandgebruikers en 61% 

van de smalbandgebruikers). Glasvezelgebruikers reserveren ook vaker dan andere 

gebruikers toegangskaarten, vervoersbewijzen en dergelijke via internet (43% ten opzichte 

van maximaal 30%). Hoewel internet dus voor glasvezelgebruikers steeds vaker het meest 

geëigende kanaal is om transacties te verrichten, maken ze relatief weinig gebruik van de 

mogelijkheid om producten te kopen of verkopen via een (ver)koopsite voor particulieren. 

Ook hier kan het weer een rol spelen dat er drie andere toepassingen belangrijker geacht 

worden. E-wallets worden ook door glasvezelgebruikers niet gebruikt. 
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Ergernissen bij internetgebruik 

In hoofdstuk 3 zagen we dat spam, pop-ups en virussen onder de meeste internetgebruikers 

de grootste ergernissen zijn. Voor glasvezelgebruikers zijn virussen en vooral pop-ups net 

als bij andere internetgebruikers grote ergernissen, zelfs nog groter dan bij andere 

verbindingen (resp. 62 en 79%). Tegen spam hebben deze glasvezelgebruikers zich wellicht 

beter weten te beschermen dan de andere breedbandgebruikers: hoewel het in 60% van de 

gevallen nog steeds een ergernis wordt genoemd, is dat percentage iets lager dan bij andere 

breedbandgebruikers (66%). 

Zoals verwacht mag worden, ergeren glasvezelgebruikers zich minder dan alle andere 

internetgebruikers aan een langzame verbinding (maar toch nog 17%). Ook aan hoge kosten 

storen zij zich minder vaak dan andere internetgebruikers (10% ten opzichte van 16 en 

27%). Wel rapporteren glasvezelgebruikers vaker technische storingen (24%). Dit heeft 

wellicht te maken met het stadium van ontwikkeling waarin de glasvezelinfrastructuur zich 

nu bevindt. Ten slotte stoort langdurig surfgedrag van de gebruiker zelf of van huisgenoten 

de glasvezelgebruiker vaker dan ander internetgebruikers (10%). 

Ik erger me nergens aan 

Ongewenste e-mail 
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Pop-ups 

Inbreuk op privacy 

Langdurig surfgedrag van mij 

en/of mijn huisgenoten 
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Hoge kosten voor toegang 

Ik kan vaak niet vinden wat ik 

zoek 

Een trage verbinding 
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Figuur 63 Ergernissen 
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Redenen aanschaf breedband 

De overstap naar glasvezel wordt voornamelijk gemotiveerd door een behoefte aan meer 

snelheid (76%). Hieraan wordt door de glasvezelrespondenten meer waarde gehecht dan 

door andere breedbandgebruikers (63%). De mogelijkheid om altijd online te kunnen zijn, 

wordt in de helft van de gevallen door de glasvezelgebruikers ook als belangrijke reden 

gegeven om over te stappen naar een breedbandverbinding. Dit percentage van 50% ligt 

iets lager dan bij andere breedbandgebruikers (namelijk 55 en 56%). De beheersing van de 

maandelijkse kosten (bijvoorbeeld flat rate) wordt in 43% van de gevallen door 

glasvezelgebruikers genoemd als belangrijke reden om over te stappen. Wat betreft de 

redenen voor de aanschaf van breedband zien we de grootste verschillen tussen 

glasvezelgebruikers en andere breedbandgebruikers bij de volgende drie punten: 

1.	 Betere kwaliteit beeld en geluid via internet 33% (ten opzichte van 17%); 

2.	 Grote bestanden kunnen verzamelen en verspreiden (bijvoorbeeld films) 21% (ten 
opzichte van 10%); en 

3.	 Tijdsbesparing 17% (ten opzichte van 8%). 

Blijkbaar hadden de glasvezelrespondenten meer dan andere breedbandgebruikers voor 

ogen om veel aan de slag te gaan met beeld en geluid en het verspreiden daarvan. Dat zien 

we ook terug in het werkelijke gebruik; speelfilms, televisieuitzendingen en muziek worden 

vaker gedownload door deze groep internetgebruikers dan door andere groepen. 

Hogere snelheid 

Altijd online zijn (always on) 

Beheersing maandelijkse kosten 

(flat rate) 

Betere kwaliteit beeld en geluid via 

internet 
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Tijdsbesparing 

Telefoonlijn vrij kunnen houden 

Meer computers in huis kunnen 

aansluiten 

Netwerk games kunnen spelen 

Kinderen hebben voor school 

breedband nodig 

Telewerken en andere kleinschalige 

economische activiteiten 

Sociale aspecten (contacten, foto's 

en homevideos) 5% 

8% 

5% 

7% 
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Figuur 64 Redenen voor overstap naar breedband 
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Kostenbesparingen door het gebruik van breedbandinternet 

Zoals we gezien hebben bij de entertainmenttoepassingen downloaden glasvezelgebruikers 

vaak muziek, films (en software). Dit levert voor een groot aantal gebruikers 

kostenbesparingen op (respectievelijk 60%, 33% en 38%), in veel meer gevallen dan de 

smalband- en de breedbandgebruikers. Bovendien besparen glasvezelgebruikers nagenoeg 

allemaal op hun communicatiekosten (93%). Omdat glasvezelgebruikers eveneens vaak 

(69%) aangeven geen enkele kostenbesparing door het gebruik van hun glasvezelverbinding 

te realiseren, kan er mogelijk sprake zijn van een absolute toename in het kijken van films of 

het luisteren naar muziek. (additioneel gebruik). 
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Figuur 65 Kostenbesparingen door het gebruik van breedbandinternet 
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Gevolgen 

Meer dan bij de andere internetgebruikers heeft de internetverbinding bij de 

glasvezelgebruikers gevolgen voor het gebruik van andere media: zij gebruiken andere 

media minder vaak (48%) of zelfs veel minder vaak (21%) dan voordat ze thuis internet 

gebruikten. Bij de andere breedbandgebruikers lagen deze percentages op respectievelijk 

maximaal 36 en 19. Opmerkelijk is dat binnen dezelfde groep glasvezelgebruikers ook vaker 

dan bij andere verbindingen wordt aangegeven dat andere media juist vaker (7%) of veel 

vaker wordt gebruikt (2%). Hoewel deze percentages laag zijn, zijn ze hoger dan bij andere 

internetgebruikers (het percentage dat ”even vaak‘ gebruik maakt van andere media is onder 

glasvezelgebruikers veel lager dan bij andere internetgebruikers). 

veel vaker 
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minder vaak 

veel minder vaak 
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Figuur 66 Sinds ik thuis internet gebruik om informatie te zoeken en/of te verspreiden, 

gebruik ik andere media, zoals de krant, de telefoon, tv en radio… 

Wanneer er meer specifiek gevraagd wordt naar de gevolgen van de internetverbinding, 

blijkt dat de glasvezelgebruikers vaker dan andere internetgebruikers gevolgen ondervinden 

(zij geven het minst vaak aan geen van alle antwoorden van toepassing te vinden) (Figuur 

67). De grootste verschillen met andere verbindingen komen naar voren als het gaat om het 

tv-toestel; dat staat bij de glasvezelrespondenten veel minder vaak aan (36% ten opzichte 

van 29% bij kabel- en adsl-gebruikers). Daarnaast wisselen zij vaker informatie uit via een 
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eigen website dan andere breedbandgebruikers (33% ten opzichte van 22%) en hebben ze 

door internet vaker nieuwe hobby‘s. Ook worden meer contacten met bestaande vrienden en 

kennissen onderhouden door glasvezelgebruikers (36% ten opzichte van 33%) en schrijven 

ze minder vaak brieven en kaartjes (19%). Hoewel het percentage klein blijft (7%) geven de 

glasvezelrespondenten vaker aan dat zij minder reizen nu zij deze verbinding hebben. Over 

het algemeen zorgt het gebruik van de glasvezelverbinding voor deze respondenten dus voor 

afname van gebruik van traditionele media. Zij geven echter slechts in een klein deel van de 

gevallen aan dat zij de telefoon minder vaak gebruiken (12% ten opzichte van 23%). 

geen van alle antw oorden 

reis ik minder 

heb ik minder vrije tijd 

ben ik minder vaak buiten 

schrijf ik minder ansichkaarten/brieven 
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gebruik ik de telefoon minder vaak 

staat mijn tv minder vaak aan 

w issel ik meer informatie uit via w ebsites 
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heb ik nieuw e vrienden/kennissen 

heb ik nieuw e hobbies 
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Figuur 67 Gevolgen internetgebruik 

Dialogic innovatie & interactie 112 



Internet in de buurt 

Wanneer we kijken naar activiteiten in de buurt, dan zien we dat glasvezelgebruikers twee 

keer zo vaak grote bestanden versturen in hun buurt. Dit is misschien logisch omdat het 

glasvezelnetwerk nog heel buurtgebonden is. 
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Figuur 68 Verspreiden van grote bestanden in de buurt 

Verder wordt er door de glasvezelgebruikers vaker informatie gezocht over lokale 

uitgaansgelegenheden en lokale zorginstellingen (62% en 14%). 

7.3 Conclusie 

Glasvezelgebruikers zijn geavanceerdere gebruikers dan de reguliere breedbandgebruikers: 

zij zijn vaker en langer online. Als het gaat om communicatie (internettelefonie) en 

entertainment (films, tv uitzendingen, muziek) komen glasvezelgebruikers ook naar voren 

als duidelijke koplopers. Glasvezelgebruikers regelen veelal de bankzaken via internet en ook 

concertkaartjes kopen of reserveren is al heel normaal. Bovendien ondervinden de 

respondenten met een glasvezelverbinding meer gevolgen voor het gebruik van andere 

media. Kortom het gebruik van internet in het dagelijks leven is bij glasvezelgebruikers al 

meer geïntegreerd en geavanceerder dan de breedband- en smalbandgebruikers. Deze 

verdergaande integratie van internet in het dagelijks leven heeft ook een keerzijde: pop-ups 

en virussen zijn bij glasvezelgebruikers grote ergernissen. 

De vraag is of het internetgebruik van deze groep, de early adopters, indicatief is voor 

internetgebruik onder mensen met een glasvezelverbinding, wanneer ook andere groepen 

deze infrastructuur gaan gebruiken (dus niet alleen hoogopgeleide mannen, die nu vooral in 

de respons vertegenwoordigd zijn). 
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8 Samenvatting en conclusies


Dit hoofdstuk geeft eerst een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de 

verschillende onderzoekslijnen (paragraaf 8.1). Hierbij richten we ons op de 

onderzoeksvragen, zoals beschreven in hoofdstuk 1. Vervolgens worden de overall conclusies 

gepresenteerd die uit deze resultaten getrokken kunnen worden (paragraaf 8.2). 

8.1 Samenvatting en beantwoording onderzoeksvragen 

Hieronder worden de onderzoeksvragen beantwoord aan de hand van samenvattingen van 

de belangrijkste resultaten. De onderzoeksvragen worden steeds in een kader aangegeven, 

waarna de relevante resultaten volgen. 

Welke verschillen bestaan er in het gebruik van specifieke informatie-, communicatie-, 

entertainment- en transactietoepassingen (ICET) op internet tussen breedband- en 

smalbandgebruikers? 

Welke veranderingen hebben zich voorgedaan in internettoegang en -gebruik tussen 

breedband- en smalbandgebruikers sinds de vorige metingen? 

Toegang 

Het aantal respondenten met een breedbandverbinding is ten opzichte van vorig jaar verder 

is toegenomen (84%). Tevens blijkt dat het merendeel van de respondenten over een 

relatief snelle verbinding beschikt (1 Mbps of meer). Slechts een gering aantal respondenten 

(3%) kiest ervoor om over te stappen van een breedband naar een smalbandverbinding. 

Verder blijkt uit de resultaten dat de respondenten over steeds meer randapparatuur 

beschikken. Met name het bezit van een telefoontoestel met GPRS, KPN i-mode, Vodafone 

live, en/of MMS en het bezit van een digitaal fototoestel kent een sterke groei. Respondenten 

met een snellere verbinding beschikken over meer randapparatuur. Dit geldt met name voor 

het bezit van een DVD speler en twee of meer computers. 

De respondenten maken met name thuis gebruik van internet (98%). Op het werk wordt 

eveneens veelvuldig gebruik gemaakt van internet voor privé-doeleinden (50%), slechts een 

klein deel gebruikt internet op andere plaatsen. 29% van de respondenten geeft aan dat er 

ook geen andere plaatsen zijn waar men wil internetten. Breedbandgebruikers hebben echter 

wel meer wensen in dit opzicht dan smalbandgebruikers. 

Uit deze meting blijkt dat er een duidelijk verschil zichtbaar is tussen smalband- en 

breedbandgebruikers. Breedbandgebruikers hebben in vergelijking met respondenten met 

een analoge telefoonlijn of modem vaker de beschikking over randapparatuur en een 

thuisnetwerk. Daarnaast maken zij meer gebruik van internet in de woonkamer en hebben 

zij meer wensen ten aanzien van de plaatsen om een online verbinding te maken in de 

toekomst dan smalbandgebruikers. Alhoewel in de vorige meting isdn-gebruikers zich nog 

konden rekenen tot de ”koplopersgroep‘ zie je dat de huidige isdn-gebruikers lager scoren op 

de beschreven indicatoren. Een verklaring is dat veel isdn-gebruikers inmiddels zijn 

overgestapt op een adsl- of kabelverbinding. 
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Toegang en vaardigheden 

Over het algemeen vinden de respondenten zichzelf een gemiddelde of ervaren gebruiker. 

De verschillen ten opzichte van de vorige meting zijn gering. Jongeren en kabel- of adsl-

gebruikers vinden zichzelf vaker een ervaren gebruiker. Evenals in de vorige meting ligt de 

gemiddelde duur van internetsessies thuis voor privé-doeleinden tussen de 1 en 2 uur. Een 

klein gedeelte van de respondenten maakt binnen het huishouden afspraken over het 

gebruik van internet. De afspraken hebben met name betrekking op welke websites niet 

bezocht mogen worden en het achterlaten van privé gegevens op internet. 

Gebruik 

Informatie 

Om informatie te verzamelen worden zoekmachines veruit het meest gebruikt. De leeftijd 

van de gebruiker of type internetgebruiker spelen hier nauwelijks een rol. Grote verschillen 

tussen breedband- en smalbandgebruikers zijn waarneembaar voor het (1) verzamelen van 

informatie via naslagwerken, (2) via downloads/live stream van beeld en geluid en (3) het 

verspreiden van bijvoorbeeld foto‘s of verhalen via de eigen website. Het opvragen van 

informatie via aanvraagformulieren en het uitwisselen van informatie door deelname aan 

discussiegroepen wordt relatief weinig gebruikt (ongeveer 10%). Dit komt overeen met de 

vorige meting. 

Jongeren (0-19) verspreiden relatief vaak foto‘s en verhalen via een eigen website. Ook het 

overgrote deel van de respondenten uit het dagboekonderzoek zet wel eens of regelmatig 

zelf informatie online. Degenen die dat nog niet doen, willen dat in de toekomst wel gaan 

doen. Het gaat om informatie over hobby‘s zoals wilde planten, dansgroepjes, recepten, 

schaken, van een leuke link tot oplossing van een raadsel etc. Vergaande ambities heeft men 

vaak niet. De informatie is meestal bedoeld voor familie, vrienden en kennissen. Internet is 

een goede plek om familiefoto's en familiefilms te plaatsen, al dan niet beschermd door 

middel van een wachtwoord. Forums zijn ook populair bij de respondenten (hoewel de 

kwaliteit niet altijd goed gevonden wordt). Opvallend is wel dat ten minste 70% van de 

respondenten zijn doel (helemaal) bereikt bij een zoekactie op internet. Er zijn daarbij geen 

opvallende leeftijdseffecten te ontdekken: jongeren bereiken ongeveer net zo vaak het 

gewenste doel (niet) als ouderen. 

Communicatie 

E-mail wordt evenals eerdere jaren genoemd als meest gebruikte communicatietoepassing 

van internet. Chatten wordt aanzienlijk vaker gedaan door de breedbandgebruikers 

waarschijnlijk vanwege de ”always-on‘ verbinding. Ook 80% van de jongeren geeft aan dat 

dit één van de drie meest gebruikte communicatietoepassingen is. Chatten via een speciale 

website, internettelefonie, beeldtelefonie, het lezen of zelf schrijven van een weblog of 

SMS/MMS van computer naar mobiel vindt nog maar weinig plaats. 

Communiceren met live beelden wordt leuker en persoonlijker, dit vinden zowel de 

gebruikers met een langzamere als snellere verbinding. De twee grootste belemmeringen 

voor het gebruik van beeld bij de communicatie zijn (1) het gebrek aan interesse daarvoor 

en (2) het feit dat men de hele tijd in beeld is. Ook uit het dagboekonderzoek blijkt dat 

nagenoeg iedereen vindt het wel belangrijk dat de live beelden niet automatisch 

meegestuurd worden, maar dat er eerst toestemming gegeven moet worden om een 

beeldverbinding te maken. 
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Bellen (met goede kwaliteit) via internet wordt veruit het meest genoemd als gemiste 

communicatiedienst, hier is duidelijk een markt voor. 

Entertainment 

Evenals voorgaande edities van het onderzoek naar het gebruikersgedrag is het surfen ter 

ontspanning de belangrijkste entertainmenttoepassing. Breedbandgebruikers lopen duidelijk 

voor op de smalbandgebruikers in de toepassingen die ook meer bandbreedte vereisen: het 

spelen van games, het downloaden van films, beeldfragmenten en muziek. Ook jongeren 

spelen vaker games, downloaden meer speelfilms en muziek dan gemiddeld. Het kijken naar 

streaming televisiebeelden (of herhalingen daarvan) of films zijn de belangrijkste 

entertainmenttoepassingen die op dit moment gemist worden op internet. De belangrijkste 

succesfactoren voor het lanceren van muziek- en gamediensten op internet zijn het 

beschikbare assortiment, de manier van afrekenen en betrouwbaarheid van de aanbieder. De 

constatering is waarschijnlijk voor veel meer type diensten van toepassing. 

Transactie 

De top drie van de meest gebruikte transactietoepassingen ziet er als volgt uit: (1) 

bankieren, (2) kopen product/dienst van leverancier en (3) het reserveren van 

toegangskaarten. Deze top 3 is identiek aan die van 2003 en 2001. 30 tot 39-jarigen voeren 

relatief de meeste online transacties uit, dit komt overeen met het beeld in de meting van 

2003. Jongeren en ouderen blijven hierbij achter. De gebruikers missen op dit moment 

vooral nog eenvoudige maar veilige betalingsmethoden. 

Glasvezelgebruikers 

Glasvezelgebruikers zijn toch wel geavanceerdere gebruikers dan de reguliere 

breedbandgebruikers: zij zijn vaker en langer online. Als het gaat om communicatie 

(internettelefonie) en entertainment (films, tv uitzendingen, muziek) komen 

glasvezelgebruikers ook naar voren als duidelijke koplopers. Glasvezelgebruikers regelen 

veelal de bankzaken via internet en ook concertkaartjes kopen of reserveren is al heel 

normaal. Bovendien betekent het hebben van de glasvezelverbinding voor de respondenten 

meer gevolgen voor het gebruik van andere media. Kortom het gebruik van internet in het 

dagelijks leven is bij glasvezelgebruikers al meer geïntegreerd en geavanceerder dan de 

breedband- en smalbandgebruikers. Deze verdergaande integratie van internet in het 

dagelijks leven heeft ook een keerzijde: langdurig surfgedrag van de gebruiker zelf of van 

huisgenoten van de glasvezelgebruiker leveren opvallend vaak ergernissen op. 

De vraag is of het internetgebruik van deze groep, de early adopters, indicatief is voor 

internetgebruik onder mensen met een glasvezelverbinding, wanneer ook andere groepen 

deze infrastructuur gaan gebruiken (dus niet alleen hoogopgeleide mannen, die nu vooral in 

de respons vertegenwoordigd zijn). 

Worden traditionele media aangevuld of vervangen? 

Gevolgen van internetgebruik 

In het algemeen worden de andere media, zoals de krant, de telefoon, televisie en radio 

(veel) minder gebruikt of even vaak gebruikt. Internet blijkt voor breedbandgebruikers een 

groter effect teweeg te brengen dan voor smalbandgebruikers. Voor de meeste respondenten 

in het dagboekonderzoek is breedband vooralsnog snel en gemakkelijk internetten 

(communiceren en informatie zoeken vooral). Sommigen zien verdergaande invloed van 
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breedband: op afstand samenwerken, zonder veel te reizen, beter thuiswerken, digitale 

consulten bij huisarts, bank, hypotheekadviseur, verdwijnen van de videotheek, minder 

boeken en dagbladen enz. 

Samenvattend wordt het algemene beeld en de conclusies van de vorige twee metingen 

grotendeels bevestigd in deze meting. Dat betekent dat er relatief weinig verschuivingen 

optreden in het gebruik door breedbandgebruikers en smalbandgebruikers. De typische 

eigenschappen van breedbandinternet komen vaak terug in het vaker gebruik van streaming 

video (grotere bandbreedte), chatten en het gebruik van webcams (always-on). 

We zien in deze steekproef een aantal voor de hand liggende hypotheses bevestigd: 

jongeren en ouderen vormen vaak een aparte gebruikersgroepen; jongeren zijn flexibeler in 

het integreren van internet in het dagelijks leven, chatten veel en vaak en hebben vaker 

problemen met de prijs van een abonnement. Ouderen blijven nog vaak achter in gebruik en 

houden vaker vast aan bestaande patronen. 

Online televisie, bellen met hoge kwaliteit via internet en eenvoudige betalingsmethoden 

voor internet zijn voorbeelden van toepassingen die op een warme belangstelling kunnen 

rekenen. 

Welke rol speelt breedbandinternet als het gaat om maatschappelijke thema‘s zoals 

telewerken, zorg en veiligheid? 

Telewerken, veiligheid en zorg 

Telewerken œ ook onderzocht in voorgaande onderzoeken œ is en blijft een belangrijke 

toepassing. Een aanzienlijk deel van de respondenten doet aan telewerken. Daarvoor is 

breedband zeer geschikt, bijvoorbeeld om grote bestanden met kantoor uit te wisselen, altijd 

online te kunnen zijn, gelijktijdig te kunnen internetten en telefoneren en, in opkomst, via 

internet beeld- en geluidscommunicatie te realiseren. Isdn-gebruikers (voorheen het best 

vertegenwoordigd onder telewerkers) zijn overgestapt naar adsl (nu de grootste groep 

telewerkers). 

Veiligheid en zorg zijn nieuwe thema‘s in het gebruikersonderzoek. Het is dus niet mogelijk 

om vergelijkingen met voorgaande onderzoeken te maken. In ieder geval is duidelijk dat 

internet voor zowel voor veiligheid als voor zorg wordt gebruikt. Daarbij bestaat er voor zorg 

een grotere populariteit dan voor veiligheid. Dat komt ondermeer omdat in de twaalf 

maanden voor de webenquête bijna twee keer zoveel mensen behoefte aan zorg hebben 

(ook voor iemand in de directe omgeving) dan er mensen zijn die zich onveilig voelen. 

Ongeveer een kwart van de respondenten zegt zelfs dat internet ooit een bijdrage geleverd 

heeft aan de gezondheidssituatie. Onder de meest gebruikte veiligheids- en 

zorgtoepassingen op internet bevinden zich echter nog nauwelijks specifieke 

breedbanddiensten en -producten. Beeldcommunicatie met de webcam doet mondjesmaat 

zijn intrede. 

Wat zijn de belangrijkste redenen en belemmeringen om over te stappen op een 

breedbandinternetverbinding? 

Ergernissen, redenen en belemmeringen voor de keuze voor breedbandinternet 

Spam, pop-ups en virussen vormen de grootste ergernissen voor zowel smalband- als 

breedbandgebruikers. Voor breedbandgebruikers zijn deze ergernissen iets vaker aanwezig 
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dan bij smalbandgebruikers. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de hogere frequentie van 

gebruik en langdurigere internetsessies. 

De belangrijkste reden waarom mensen niet overstappen op een breedbandverbinding is 

omdat deze smalbandgebruikers tevreden zijn met hun huidige verbinding. In de vorige 

metingen zagen vooral belemmeringen, zoals kosten voor het abonnement of installatie en 

de onbeschikbaarheid in de regio als reden voor het niet overstappen. Uit deze twee 

constateringen valt op te maken dat de belemmeringen (ten minste voor een deel) 

opgeheven zijn en dat het nu vooral incidentele, niet veeleisende internetgebruikers zijn die 

gebruik maken van een smalbandverbinding. 

De belangrijkste redenen om wel over te stappen naar een breedbandverbinding zijn het 

beschikking hebben tot een verbinding met een hogere snelheid en het always on aspect. 

Ook de beheersing van de maandelijkse kosten (flat rate) en het vrijhouden van de 

telefoonlijn zijn belangrijke overwegingen als het gaat om de keuze voor breedband. Deze 

top vier is niet gewijzigd ten opzichte van de meting in 2003. De overstap naar breedband is 

voor velen dus vooral een kwestie van gewin (lagere kosten) en gemak (snelheid, always on 

en vrije telefoonlijnen). Naast de kosten voor de verbinding zelf is er ook gewin in die zin dat 

breedbandgebruikers besparen op communicatiekosten en kosten voor muziek en software. 

Smalbandgebruikers verwachten echter veel minder vaak te besparen als zij zouden 

overstappen op een breedbandverbinding. 

Dagboekonderzoek 

Het dagboekonderzoek geeft een kijkje in het leven van verschillende internetgebruikers. 

Voor deze mensen is internet helemaal ingebed in het dagelijks leven. Het lijkt ook nieuwe 

behoeften te creëren; als er geen internet voor handen zou zijn, zouden veel activiteiten 

simpelweg niet uitgevoerd zijn. Toch blijft het vooral een extra kanaal naast de traditionele 

media. Maar voor bijvoorbeeld de telefoon heeft het medium vervangende waarde. 

Vooral in de middagen en avonden en in iets mindere mate in de ochtenden is men druk 

online met vooral informatie en communicatie activiteiten voor privé-doeleinden. Dat 

betekent dat ook tijdens werkuren regelmatig even online naar privé-zaken wordt gezocht of 

privé wordt gecommuniceerd (gemaild). 

Ervaringen die de respondenten opschreven in het dagboek laten zien dat het gemak en de 

kostenbesparingen belangrijke voordelen zijn van internet. Spam, storingen en de kwaliteit 

en vindbaarheid van informatie die te wensen overlaat zijn ergernissen. 

Mensen zoeken een balans tussen voordelen en nadelen. Internet is niet zaligmakend maar 

het heeft een eigen functie en mogelijkheden (gemakkelijk informatie zoeken en 

communiceren) maar ook beperkingen (veel spam en andere ”rommel‘, slokt tijd op etc.). 

Een andere gedachte is dat mensen wel zien dat het allemaal nog in ontwikkeling is en dat 

ze ook bereid zijn na te denken over het feit dat ze in de toekomst dingen anders zullen 

doen. Als het op de een of andere manier maar voordeliger (in termen van gewin, gemak, 

genot) is dan wat ze nu al doen. 

8.2 Conclusies 

Vooral informatie en communicatie 

De resultaten van dit onderzoek geven ons een geactualiseerd beeld van het huidige gebruik 

van internet voor prive-doeleinden. Over het algemeen is men per persoon niet vaker of 

langer gaan internetten dan in voorgaande jaren. Ook de activiteiten en toepassingen laten 

op hoofdlijnen in de loop van de jaren (2001, 2003, 2004/5) een redelijk constant beeld 
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zien. Wel is men nieuwe toepassingen gaan gebruiken zoals de delayTV-dienst 

”Uitzendinggemist.nl‘. Verder blijft internet ongeacht de verbinding, toch voornamelijk een 

communicatie- en informatiemedium. Veel sociale contacten ontstaan en worden in stand 

gehouden door middel van internet (vooral via breedband). Uiteraard worden de 

toepassingen waar veel bandbreedte of een always on verbinding noodzakelijk is, vaker 

gebruikt door breedbandgebruikers. Dan moet vooral gedacht worden aan chatten, muziek 

en films downloaden en gaming. 

Meer internetverkeer 

De verbinding heeft voornamelijk invloed op de frequentie en duur van het internetgebruik; 

breedbandgebruikers, en vooral glasvezelgebruikers, zijn vaker en langer online dan 

diegenen met een langzamere verbinding. Mede gezien het toenemend aantal 

breedbandgebruikers in Nederland wil dat zeggen dat het totale internetverkeer aanzienlijk is 

toegenomen. 

Meer effecten bij breedbandgebruikers 

Daarnaast is het effect van internet op onder andere het gebruik van traditionele media, 

contacten met vrienden en kennissen en andere vrijetijdsactiviteiten voor 

breedbandgebruikers en weer vooral voor glasvezelgebruikers, groter dan voor 

smalbandgebruikers. Bovendien smaakt het hebben van meer mogelijkheden naar nog meer: 

breedbandgebruikers hebben meer wensen, bijvoorbeeld over de plaats om online te gaan. 

Ook zien zij vaker de voordelen in van bijvoorbeeld beeld bij communicatie. 

Glasvezelverbinding: meer en ander gebruik 

De internetverbinding heeft niet zozeer invloed op welke activiteiten men online onderneemt 

(of het nu Informatie, Communicatie, Entertainment of Transactie is), maar wel op de manier 

waarop men internet in het dagelijks leven integreert (vaker, langer, vaker vervanging voor 

traditionele media, meer wensen). Wanneer de verbinding duidelijk meer mogelijkheden 

biedt, zoals het geval is bij glasvezel, verandert ook het gebruik verder: er wordt meer tv 

gekeken via internet, er worden meer films gedownload en ook internettelefonie is populair 

onder glasvezelgebruikers. Dit in tegenstelling tot de vorige metingen waar het leek dat 

wanneer men eenmaal op snelheid is, het gedrag minder sterk verandert. 

Het is interessant om te volgen hoe de glasvezelgebruikers, die nu al op een aantal punten 

ander gedrag vertonen dan kabel- en adsl-gebruikers, zich verder ontwikkelen als het gaat 

om internetgebruik. Ook is het de vraag of, wanneer glasvezel in meer gebieden in 

Nederland is uitgerold, deze patronen worden gevolgd door nieuwe glasvezelgebruikers. 

Aanbod diensten en nieuwe diensten 

Het vaker en langer gebruik maken van internet heeft ook een keerzijde; waar internet veel 

wordt gebruikt, zijn ook de ergernissen meer prominent. Aanbieders van diensten en 

infrastructuren moeten hierop zoveel mogelijk inspelen door diensten te ontwikkelen die het 

gemak vergroten, kostenbesparingen bevorderen en dat zoveel mogelijk binnen een veilige 

(spam en spyware vrije) en zeker (storingsvrije) omgeving. 

Het gebruik van maatschappelijke internettoepassingen, gericht op bijvoorbeeld zorg en 

veiligheid, is nog geen dagelijkse kost. Het hoge gebruik van internet in voor informatie- en 

communictiedoeleinden ten aanzien veiligheid en vooral zorg schept uiteraard wel 

verwachtingen naar sectorspecifieke toepassingen en dienstverlening. Het geringe gebruik 

van ”echte‘ breedbanddiensten op het gebied van veiligheid en zorg komt ondermeer doordat 

zorginstellingen en veiligheidsinstanties nog relatief weinig breedbanddiensten aanbieden. Er 
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loopt wel een aantal experimenten en er bestaan ook al concrete diensten, maar deze zijn 

nog niet op grote schaal beschikbaar. Het is van interessant om deze ontwikkelingen de 

komende tijd nader te volgen. 

De jeugd en de toekomst 

Naast verschillen tussen internetgebruikers met verschillende verbindingen komt ook in veel 

gevallen een verband tussen internetgebruik en leeftijd naar voren: jongeren vinden zichzelf 

meer ervaren, internetten langer en vaker, gebruiken internet vaker als vervanging van 

andere media en maken bijvoorbeeld makkelijker nieuwe contacten via internet. De vraag is 

hoe deze generatie zich nog verder zal ontwikkelen in hun mediagebruik en op welke wijze 

het internetgebruik in de toekomst verder vorm krijgt. Het gebruik van met name 

communicatie- en entertainmenttoepassingen door de huidige generatie jongeren, zal naar 

verwachting sterk bepalend zijn voor de ontwikkeling van de breedbandtoepassingen en -

diensten van morgen. 
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Dankwoord


Een gebruikersonderzoek is alleen mogelijk door de medewerking van gebruikers. Wij willen 

de deelnemers aan het dagboekonderzoek, de online enquête en de 

gebruikersbijeenkomsten dan ook hartelijk en oprecht bedanken voor hun medewerking en 

enthousiasme. 

”Breedband en de Gebruiker‘ is een initiatief van Dialogic innovatie & interactie, dat 

werkelijkheid is geworden door medewerking van onze projectpartners: 

� Ministerie van Economische Zaken 

� Platform Nederland Breed 

� Almere Kennisstad 

� KPN 

Wij willen onze projectpartners bedanken voor hun (praktische) medewerking en 

constructieve input. Wij hopen onze vruchtbare samenwerking ook in de toekomst te kunnen 

voortzetten. 

Bijzondere dank gaat uit naar onze klankbordgroep bestaande uit Ellen Küller-Mulder 

(EZ/DGTP), Marian Huisman en Gerard Jansen (Gemeente Almere), Annemarie Verkuyl 

(VECAI) en Sander Gaalman (KPN). 

Ook danken wij Digital Works voor de ontwikkeling van de webapplicatie voor het 

dagboekonderzoek. 

Voor het verzamelen van voldoende respons is vooral de hulp van Unet, Lombox en 

Zeelandnet belangrijk geweest. Dank daarvoor! 

Op de laatste plaats een bedankje aan de hekkensluiter: NDR, onze drukker, die het altijd 

weer mogelijk maakt om onze rapporten prachtig (en) op tijd op te leveren. 

Projectgroep Breedband en de Gebruiker 2004/2005 van Dialogic innovatie & interactie 

Utrecht april 2005 

Karianne Vermaas 

Sven Maltha 

Frank Bongers 

Jeroen Segers 

Lidwien van de Wijngaert (Universiteit Utrecht) 
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Bijlage I Methodische 

verantwoording 

Het onderzoek bestaat uit drie lijnen, namelijk een online enquête, een dagboekonderzoek 

en de breedband gebruikersdagen. Zoals in het eerste hoofdstuk wordt gezegd, beschouwen 

wij de combinatie van deze drie methoden een geschikte strategie voor onderzoek naar alle 

facetten van breedbandgebruik, zowel in de diepte (dagboekonderzoek, gebruikeravonden) 

als in de breedte (online enquête). Achtereenvolgens worden de breedband 

gebruikersavonden, de online enquête en het dagboek toegelicht. 

I.I Online enquête 

Achtergrond 

Om meer inzicht te krijgen in het feitelijke gedrag van gebruikers die breedbandinternet 

momenteel thuis voor privé-doeleinden gebruiken en internetgebruikers die dat overwegen, 

heeft Dialogic in de maanden oktober tot en met december 2004 een online enquête uitgezet 

(www.breedbandgebruiker.nl). Deze enquête had tevens tot doel om beter inzicht te krijgen 

in de wensen en verwachtingen van huidige en toekomstige gebruikers van 

breedbandinternet. 

De steekproef: werving respondenten, respons en representativiteit 

De enquête was toegankelijk via verschillende oproepen en links op enkele websites. Een 

elektronische enquête in deze vorm heeft als belangrijk voordeel dat respondenten vrijwillig 

de enquête bezoeken en invullen. Meestal hangt dat samen met een inhoudelijke interesse 

voor het onderwerp. Er is dus sprake van gemotiveerde respondenten die wellicht langer bij 

de vragen zullen stilstaan. Daarnaast zijn op deze manier respondenten geworven die 

allemaal een internetverbinding hebben, zoals gewenst binnen dit onderzoek. Een bijkomend 

praktisch voordeel van een elektronische enquête is dat digitale gegevensverwerking minder 

tijdrovend is dan handmatige verwerking. Dit voordeel wordt groter naarmate de respons 

toeneemt. De voordelen (een gemotiveerde groep internetgebruikers en vereenvoudigde 

analyse) zorgden voor een voorkeur voor een elektronische enquête. 

Een elektronische enquête waar respondenten vrijwillig op afkomen, heeft als nadeel dat 

vooraf niet te bepalen is wie de enquête gaat invullen. Vertekeningen in de samenstelling 

van de respons beïnvloeden de representativiteit van de resultaten. We hebben echter niet 

gestreefd naar een representatieve steekproef van de Nederlandse (internet)bevolking, 

hetgeen ook niet mogelijk is met de gevolgde werving van respondenten. Het onderzoek 

moet een beeld opleveren over de wensen en verwachtingen van potentiële en huidige 

breedbandgebruikers. Het is moeilijk vast te stellen wat representativiteit in dit verband 

betekent. 
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Opzet 

Direct aan het begin van de enquête werden respondenten via routering in twee groepen 

gesplitst: één groep respondenten met breedbandaansluiting 

(kabel/adsl/glasvezel/SDSL/VDSL) en één groep respondenten zonder breedbandaansluiting 

(modem/isdn). Sommige vragen werden alleen gesteld aan respondenten zonder, en andere 

alleen aan respondenten met breedbandinternet. Het invullen van de enquête duurde 

ongeveer twintig minuten. De enquête-items die werden gevraagd zijn weergegeven in Tabel 

2. 

Tabel 2 enquête-items 

Items Type vragen 

A. Toegang tot internet Randapparatuur, thuisnetwerk, type verbinding, provider. 

B. Vaardigheden en gebruik Typering eigen vaardigheden, frequentie en duur van internetgebruik 

C. Informatie, Communicatie, 

Entertainment en Transactie 

Gebruikte toepassingen voor informatie, communicatie, entertainment en transactie 

D. Telewerken Frequentie en duur telewerken, gebruik telewerk toepassingen, vergoeding voor 

telewerken en redenen om te telewerken 

E. Veiligheid Veiligheid en gebruik van internet om veiligheid (-sgevoel) te vergroten 

F. Zorg Behoefte aan zorg en het gebruik van internet voor zorgdoeleinden 

G. Internet en virtuele 

gemeenschappen 

Deelname aan communities, contact met andere mensen, bezoek lokale websites 

H. Ervaringen met internet Ergernissen m.b.t. internet, belemmeringen en stimulansen voor breedband 

I. Randvoorwaarden Ruimten met aansluitingen, afspraken over gebruik, prijs, extra bandbreedte en 

verwachte en gerealiseerde besparingen 

J. Persoonlijke gegevens Geslacht, opleiding, leeftijd, samenstelling huishouden, cultuur, inkomen, jaren 

internetgebruik en postcode 

Analyse 

Om het rapport overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we geprobeerd het aantal 

opgenomen kruistabellen en grafieken te beperken. Er worden vooral grafieken 

gepresenteerd die een duidelijk verschil laten zien tussen verschillende groepen, bijvoorbeeld 

smal- en breedbandgebruikers. Aangezien het rapport vergelijkbaar is met het vorige 

onderzoek worden in veel grafieken de resultaten van het vorige onderzoek herhaald. Om de 

leesbaarheid te vergroten, gebeurt dat alleen wanneer er grote afwijkingen zijn met het 

vorige onderzoek. In overige gevallen wordt er alleen in de begeleidende tekst verwijzingen 

opgenomen naar het vorige onderzoek. 

Er zijn geen wegingen toegepast. Wegingen hebben als voordeel dat zij resultaten beter 

betrouwbaar maken, omdat oververtegenwoordigde groepen minder zwaar wegen, terwijl 

ondervertegenwoordigde groepen zwaarder wegen in de resultaten. Wegingen hebben echter 

ook nadelen. Ten eerste wordt een vergelijking met het vorige onderzoek vrijwel onmogelijk, 

omdat daar ook niet is gewogen. Het is methodisch niet zuiver om gewogen en ongewogen 

resultaten met elkaar te vergelijken. Ten tweede is voor het doel van dit onderzoek niet één 

of enkele variabelen zijn aan te wijzen waarnaar gewogen zou moeten worden. Wegen heeft 

pas zin als de onderzoekers een geldige reden kunnen aanvoeren waarom het zinvol is om te 

wegen naar bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of opleiding. 

De meeste resultaten worden geanalyseerd en gepresenteerd aan de hand van kruistabellen, 

meestal in de vorm van grafieken. Uitsplitsingen op basis van vier typen internetverbinding 

vormen œ evenals in het vorige onderzoek - de rode draad (gewone, analoge telefoonlijn met 
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een modem, isdn met een modem, adsl en kabel). Naast kruistabellen op basis van type 

internetverbinding thuis zijn er ook andere uitsplitsingen gemaakt, bijvoorbeeld op basis van 

leeftijd, opleiding en samenstelling van het huishouden. Waar mogelijk zijn dezelfde 

uitsplitsingen gemaakt als in het vorige onderzoek. Aanvullend presenteren we een aantal 

nieuwe kruistabellen wanneer resultaten daartoe aanleiding geven. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om kruistabellen van vragen waarbij wij vermoeden dat er verschillen optreden 

tussen verschillende groepen respondenten (bijvoorbeeld huishoudens met en zonder 

kinderen) en om kruistabellen naar aanleiding van nieuwe items (bijvoorbeeld over veiligheid 

en zorg). 

Representativiteit 

Een groot deel van de resultaten die in dit rapport worden gepresenteerd zijn gebaseerd op 

de data die zijn verzameld met de online enquête. Deze methode van dataverzameling roept 

over het algemeen vragen op ten aanzien van de representativiteit van de steekproef. Wij 

zijn van mening dat hoewel er haken en ogen zitten aan een online steekproef er andere, 

maar minstens even grote haken en ogen zitten aan bijvoorbeeld een telefonische of 

schriftelijke vragenlijst of een online panel. Zo is het bij een online enquête onmogelijk om te 

achterhalen wie er op basis van een link of banner bewust of onbewust een afweging heeft 

gemaakt om de enquête al dan niet in te vullen. De groep die uiteindelijk de vragenlijst 

invult heeft zelf de interesse, motivatie om zijn persoonlijke gegevens, gedragingen en 

meningen aan de onderzoekers toe te vertrouwen. In tegenstelling tot een telefonische of 

papieren vragenlijst heeft daarbij geen actieve beïnvloeding van buitenaf plaatsgevonden. 

Hieruit kan worden afgeleid dat de kwaliteit van de verzamelde data wellicht hoger is dan 

wanneer mensen zich min of meer verplicht voelen om mee te doen. 

Omdat het in dit onderzoek ging om een online enquête hebben alle deelnemers thuis 

toegang tot internet. Omdat we vooral geïnteresseerd zijn in de activiteiten die mensen 

uitvoeren op internet achten wij het van belang dat mensen die de vragenlijst hebben 

ingevuld ook daadwerkelijk beschikken over een internetverbinding. 

Omdat we in dit onderzoek te maken hebben met een toevallige steekproef (mensen melden 

zichzelf online aan) is er een kans op over- of onderrepresentatie van bepaalde groepen. 

Daarom hebben wij de kenmerken van de respondenten (geslacht, leeftijd en samenstelling 

huishouden) van de enquête gelegd naast de gegevens van het CBS (Statline, 2004). De 

weegfactoren die toegepast kunnen worden, staan in onderstaande tabel. 

Dialogic innovatie & interactie 127 



Weginsfactor 

Single Single Samen Samen 

Leeftijd Zonder Met Zonder Met Tabel 3 Mogelijke 

Mannen 0-20 jaar * 1.85 0.11 3.78 weegfactoren 

20-30 jaar 0.37 0.29 0.40 1.28 
respondenten enquête 

30-40 jaar 0.45 0.13 0.36 0.58 

40-50 jaar 0.61 0.20 0.37 0.44 

50-60 jaar 0.34 0.33 0.40 0.38 

60 jaar en ouder 0.89 0.92 0.78 0.98 

Vrouwen 0-20 jaar * 65.31*** 0.75 15.47*** 

20-30 jaar 0.96 4.73 0.75 3.41 

30-40 jaar 0.64 1.15 1.19 2.24 

40-50 jaar 1.21 2.18 1.13 1.30 

50-60 jaar 1.54 1.30 1.66 2.08 

60 jaar en ouder 4.48 ** 3.79 1.49 

In de eerste plaats kunnen we concluderen dat voor het grootste deel de weegfactoren niet 

schokkend hoog of laag zijn. De resultaten zoals gepresenteerd in dit rapport zullen dus niet 

wezenlijk anders zijn na weging. In algemene termen zien we wel dat mannen in deze 

steekproef een lagere weging (over het algemeen <1) moeten krijgen dan vrouwen (over het 

algemeen >1). 

Verder geldt het volgende voor de cellen die gemarkeerd zijn met *, ** of *** : 

* Voor deze cellen kan de weegfactor niet worden berekend als gevolg van het feit dat deze 

cellen leeg zijn door de toegepaste hercodering (alleenstaande jongeren tot 18 jaar, zonder 

kinderen zijn ondergebracht in gezinnen, omdat zij daar hoogstwaarschijnlijk deel van 

uitmaken). 

** Voor deze cellen kan geen weegfactor worden berekend als gevolg van het feit dat deze 

cellen leeg zijn doordat er in de steekproef geen respresentanten zijn van deze groepen. 

Voor een belangrijk deel is dat het gevolg van het feit dat het om kleine groepen draait. 

*** Voor deze cellen geldt dat er wel vertegenwoordigers in de steekproef zitten maar dat ze 

desondanks ondervertegenwoordigd zijn. De resultaten van het onderzoek zijn, ook na 

weging niet te generaliseren naar deze groepen. 
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I.II Dagboekonderzoek 

Achtergrond 

Dagboekonderzoek wordt als methode niet veel gebruikt, zeker binnen gebruikersonderzoek 

naar internetgebruik. Voor het vastleggen van internetgebruik wordt doorgaans survey- of 

experimenteel onderzoek gedaan en webstatistieken verzameld. Terwijl de dagboekmethode 

juist geschikt is om internetgebruik gedetailleerd vast te leggen. 

Een dagboekonderzoek is een methode waarbij respondenten dagelijks hun activiteiten in 

een dagboek registreren. Omdat de respondenten weinig aanspraak hoeven te doen op hun 

(selectieve) geheugen, worden accurate gegevens verzameld (Ettema e.a 1996). Daardoor is 

de kans dat de duur en/of de frequentie van de activiteiten worden over- of onderschat 

kleiner dan bijvoorbeeld bij een enquête. 

Dagboekonderzoek staat bekend als belastend onderzoek, waarvoor het moeilijk is de 

benodigde respons te krijgen. Een beloning voor het invullen werkt over het algemeen een 

hogere repons in de hand (Ettema, e.a., 1996). Als beloning voor deelname kreeg daarom 

iedere respondent een cadeaubon van 50 euro. Bovendien is er een digitale camera verloot 

onder de respondenten die tot het einde toe een dagboek hebben bijgehouden. 

Een mogelijk nadeel van dagboekonderzoek is dat het de respondent meer bewust maakt 

van zijn gedrag en dat het gedrag daardoor ook wordt beïnvloed (panel conditioning). In dit 

internetdagboek zijn er ook aanwijzingen dat dit het geval is geweest. Een enkele 

beginnende gebruiker gaf aan iets meer te zijn gaan uitproberen op internet. Deze extra 

activiteiten zijn echter slechts een klein deel van alle 965 activiteiten die zijn genoteerd. 

Bovendien is het zo dat deze mensen niet opeens activiteiten zijn gaan ondernemen die zij 

anders nooit zouden hebben gedaan. Er moet wel degelijk een persoonlijke behoefte aan ten 

grondslag hebben gelegen. En juist het naar voren brengen van deze behoeften is een 

belangrijk doel van dit onderzoek. 

De steekproef: werving, respons en het dagboek 

De respondenten aan het dagboekonderzoek zijn op verschillende manieren geworven. Er 

zijn flyers in brievenbussen in Almere gedaan. Bovendien zijn diezelfde flyers in buurthuizen 

en bibliotheken gelegd. Daarnaast zijn er wervingsteksten op verschillende websites 

geplaatst (www.almere.nl, www.buurt-online.nl.) met een verwijzing naar de website van 

Dialogic over het onderzoek. Ook is in een nieuwsbrief van Lombox, Utrecht aandacht 

besteed aan het onderzoek. Ten slotte zijn enkele Kenniswijk bewoners aangeschreven. 

In totaal hebben ongeveer 50 mensen zich aangemeld, maar (zoals al wel in de verwachting 

lag), heeft niet iedereen daadwerkelijk het volledige dagboek ingevuld. Toch zijn er 26 

enthousiaste respondenten (19 vrouwen en 7 mannen) die de gehele periode hebben 

ingevuld. Dit mag een goede repons (52%) genoemd worden wanneer we bedenken dat het 

een relatief belastend onderzoek is voor de respondent. 

Anders dan in de voorgaande jaren is er voor gekozen om geen startbijeenkomst te 

organiseren. Aangezien de deelnemers dit keer meer verspreid waren over het land dan in 

de vorige metingen het geval was, zou dit complex en tijdrovend zijn om te organiseren. In 

plaats van de bijeenkomst is een helpfile gemaakt die naar iedere deelnemer is verstuurd per 

e-mail. 

Wel is na afloop van het dagboekonderzoek aan enkele deelnemers per e-mail om extra 

verduidelijking gevraagd. Ook is enkele deelnemers gevraagd naar mogelijke verbeterpunten 

in het digitale dagboek zelf. 
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Het dagboek 

Het dagboek besloeg voor de respondenten de periode van 2 weken in november, waarvan 

zowel de werk- als weekenddagen dienden te worden ingevuld. Niet alle respondenten 

hebben echter tegelijkertijd het dagboek ingevuld. In plaats daarvan is dat in twee cohorten 

gegaan. Zo hebben mensen die in de eerste periode moeilijk of niet konden meedoen toch de 

gelegenheid gehad om mee te doen. Dit heeft de respons vergroot. 

Belangrijk daarbij was dat de twee periodes vergelijkbaar waren. Een periode waarin 

bijvoorbeeld feestdagen en-/of vakanties vallen is niet zomaar vergelijkbaar met meet 

”standaard‘ weken. Daarmee is rekening gehouden. 

De respondenten werd elke dag gevraagd een overzicht te geven van alle online informatie-, 

communicatie-, transactie- en entertainment-activiteiten die zij die dag ondernamen: 

�	 Informatieactiviteiten betreft hierbij alles wat met het zoeken naar informatie via 

internet te maken heeft; 

�	 Van communicatie is sprake als er online contact met andere mensen wordt gemaakt; 

�	 Entertainment is in dit onderzoek alles wat te maken heeft met vertier, amusement en 

ontspanning via internet; 

�	 Transactie-activiteiten zijn activiteiten die te maken hebben met het aanschaffen van 

producten of diensten via internet, alsmede internetbankieren. 

Bij elke activiteit is gevraagd: 

�	 Wat het doel was van de activiteit; 

�	 Hoe ze de activiteit aanpakten; 

�	 Hoe lang de activiteit duurde; 

�	 Op welk moment van de dag de activiteit werd uitgevoerd 

�	 Hoe de activiteit verliep (resultaat behaald, gemak); 

�	 Hoe de activiteit beter en/of makkelijker had kunnen worden uitgevoerd 

�	 Hoe de activiteit zou zijn uitgevoerd wanneer er geen internet voor handen zou zijn 

geweest 

�	 Of er nog opmerkingen waren over die activiteit. 

Een deel van het dagboek bestaat uit gesloten vragen. Bij deze vragen is wel steeds de 

mogelijkheid gegeven om iets anders in te vullen (anders, nl.:…). Het andere deel van de 

vragen is open. 

Een belangrijke aanvulling op het dagboekonderzoek was de ”kwestie van de dag‘. Iedere 

dag werd de respondenten een breedband gerelateerde kwestie voorgelegd. Deze kwesties 

liepen uiteen van E-zorg tot veiligheid. De antwoorden op deze kwesties geven een beeld 

van welke toepassingen de gebruiker wel en niet zinvol, leuk en mogelijk acht. 

Het dagboekonderzoek heeft plaatsgevonden in november, omdat er vanuit gegaan kan 

worden dat dit een doorsnee maand betreft. De feestdagen zijn nog niet begonnen en er is 

ook geen sprake van een langdurige vakantie, zoals in de zomermaanden. Net als bij de 

resultaten van de tijdsbestedingonderzoeken van bijvoorbeeld het SCP, moet ook hier 

worden opgemerkt dat, hoewel het doorsnee weken betreft, de resultaten niet 

generaliseerbaar zijn naar een heel kalenderjaar. Zo zou men in de zomermaanden wellicht 

iets minder online zijn doordat men in die periode vaker buiten (in de zon) doorbrengt. 
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I.III Breedband gebruikersavonden 

Achtergrond 

Er zijn twee gebruikersdagen georganiseerd. De doelstelling van de eerste gebruikersdag 

(over veiligheid) was het inventariseren en bespreken van wensen en verwachtingen van 

burgers over de mogelijke bijdrage van (breedband)internet aan het verminderen van 

(gevoelens over) onveiligheid in de directe woonomgeving (eerste bijeenkomst). De 

doelstelling van de tweede gebruikersdag (over entertainment en betalingsbereidheid) was 

tweeledig, namelijk het inventariseren van de betalingsbereidheid voor breedbanddiensten 

(entertainment) en het bespreken van de wensen en verwachtingen van mensen over de 

dergelijke toepassingen en het inzicht verkrijgen welke elementen van websites bijdragen 

aan een hoge toegankelijkheid van betaalde breedbanddiensten. 

De eerste bijeenkomst met het thema breedband en veiligheid vond plaats in Almere (20 

januari 2005). Gedurende deze avond hebben zes deelnemers intensief gebrainstormd en 

gediscussieerd over het thema veiligheid. De tweede bijeenkomst in Utrecht (22 januari 

2005) had een meer commercieel karakter. Tijdens deze ochtend zijn enkele 

breedbanddiensten van KPN aan de gebruikers gepresenteerd en werd de 

betalingsbereidheid van de deelnemers voor muziek- en gamediensten centraal gesteld. 

De opzet van de bijeenkomsten was vrijwel gelijk. Na een introductie van het onderzoek en 

het programma werd gestart met enkele vragen om de deelnemers voor te bereiden. 

Vervolgens werd dieper ingegaan op het thema en de demonstraties. De bijeenkomsten 

werden afgesloten met een korte mondelinge discussie. 

Werving respondenten en opzet 

De respondenten voor de gebruikersbijeenkomst in Almere zijn geworven via de website van 

de Gemeente Almere en met flyers. Voor de bijeenkomst in Utrecht zijn mensen benaderd 

die hun NAW gegevens achterlieten na het invullen van de online enquete. 

Voor het werven is meer tijd uitgetrokken dan in voorgaande jaren, omdat de kwaliteit van 

de resultaten in grote mate afhangt van de groep gebruikers die tijdens een dergelijke 

bijeenkomst zijn visie geeft. 

In Almere waren uiteindelijk zes deelnemers. Aan de bijeenkomst in Utrecht deden tien 

deelnemers mee. 

Analyse 

De gebruikersdagen hebben veel reacties en interessante uitspraken opgeleverd. Het gaat 

hier om kwalitatieve data die ook als zodanig zijn geanalyseerd. Het gaat daarbij niet zozeer 

om getallen en percentages, maar meer om beschrijvingen en verkenningen van de 

meningen van internetgebruikers. 
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Bijlage II Profielschets van de 

projectpartners 

De partners van Dialogic in het project Breedband en de Gebruiker zijn: 

� Ministerie van Economische Zaken 

� Platform Nederland Breed 

� Almere Kennisstad 

� KPN 

Ministerie van Economische Zaken 

Met minsisterie van Economische Zaken streeft naar duurzame economische groei. Het 

Directoraat Generaal Telecommunicatie en Post (DGTP) draagt hieraan bij door voorwaarden 

te scheppen voor goed functionerende netwerken voor elektronische communicatie en post. 

DGTP bevordert slim gebruik van communicatienetwerken, creëert stimulansen voor 

nieuwe ontwikkelingen, zorgt voor stabiliteit en formuleert de spelregels voor consumenten 

en marktpartijen. Met als doel een solide ICT-basis en een optimale benutting. 

Breedbandtoepassingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing 

van knelpunten in de maatschappij, met de focus op zorg, onderwijs, veiligheid en 

mobiliteit. DGTP stimuleert daarom een goed werkende communicatiemarkt en breedbandige 

maatschappelijke diensten. Bovendien heeft EZ de taak om het ICT-beleid van het rijk te 

coördineren. 

Het Platform Nederland Breed 

Het Platform Nederland Breed is op 19 januari 2004 opgericht om de brede beschikbaarheid 

van breedbandinternet en het gebruik daarvan te bevorderen. Nederland kan dan optimaal 

gaan profiteren van de maatschappelijke potentie van breedband en tegelijk zijn goede 

breedbandpositie in Europa verder uitbouwen. Het Platform Nederland Breed richt zich, gelet 

op de concurrentiestrijd tussen infrastructuren, op breedband via de glaskabel. 

Almere Kennisstad 

De gemeente Almere (www.almere.nl) is zich bewust van het toenemende belang van 

informatie voor het functioneren van bedrijven, instellingen en burgers in onze samenleving. 

De gemeente heeft daarom een I-visie ontwikkeld op basis waarvan al enige jaren met 

succes een omvangrijk programma wordt uitgevoerd, dat zowel betrekking heeft op het 

functioneren van lokale overheid zelf (e-government) als het functioneren van 

maatschappelijke organisaties op het gebied van onderwijs, zorg, veiligheid en maatschappij 

in relatie tot de burgers van de stad. Daartoe heeft de gemeente de organisatie (inmiddels 

stichting) Almere Kennisstad opgericht. Almere Kennisstad werkt met publieke en private 

partijen samen om met inzet van ICT de economische en sociale doelstellingen van de 

snelstgroeiende stad Almere op de gebieden Wonen, Werken & Leren en Welzijn te 

realiseren. Innovatieve ideeën worden verder ontwikkeld in de vorm van uitvoerbare 

projecten, bijvoorbeeld op het gebied van Onderwijs, Gezondheidszorg, Wonen & Domotica. 

In het najaar van 2003 is de Almere Fiber Pilot van start gegaan. Deze proef vormt de 

opmaat voor de verglazing van de hele stad, zodat Almere is voorbereid op de almaar 
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toenemende vraag naar hoogwaardige transportcapaciteit. Meer informatie over de projecten 

kunt u vinden op www.almerekennisstad.nl. 

KPN 

KPN is een telecommunicatiebedrijf dat een breed scala van kwalitatief hoogwaardige en 

innovatieve telecommunicatiediensten aanbiedt aan zowel de particuliere als de zakelijke 

markt. De kernactiviteiten van KPN zijn: mobiele communicatie, vaste net & internetdiensten 

en IP/Data-diensten. KPN richt zich op de Benelux-landen en Duitsland. 
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Colofon


Het onderzoek ”Breedband en de Gebruiker 2004-2005‘ is uitgevoerd door Dialogic innovatie 

& interactie in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, Almere Kennisstad 

en Het Platform Nederland Breed en KPN. 
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