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Voorwoord 

Dit onderzoek laat de internetgebruiker aan het woord. De internetgebruiker, die het 
doorgaans niet uitmaakt welke technologie erachter zit, als er maar naar tevredenheid 
gebruik gemaakt kan worden van de internetverbinding. 

Sinds de laatste meting in 2005 zijn er weer nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
breedband, zoals Triple Play dat nu op grotere schaal wordt aangeboden. De vraag is dan 
of consumenten internet, televisie en telefoon bij één aanbieder willen afnemen. En welke 
nieuwe diensten vindt de consument interessant? Ook is mediawijsheid een thema dat 
afgelopen jaar veel aandacht heeft gekregen; heeft de burger de nodige kennis, 
vaardigheden en mentaliteit waarmee hij zich bewust, kritisch en actief kan bewegen in 
een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld? Daarnaast staan 
zowel de detailhandel als de pers voor flinke uitdagingen: hoe ver zijn we verwijderd van 
het verdwijnen van fysieke winkels en papieren kranten? En hoe staat het met het 
(toekomstig) gebruik van zorgdiensten die via breedband kunnen worden aangeboden?  

Al deze ontwikkelingen maken dat het een goed moment is om weer te kijken naar het  
gedrag en de mening van de breedbandgebruiker. 

De verscheidenheid aan opdrachtgevers laat wederom zien dat gebruikersonderzoek van 
belang is bij het bepalen van de te volgen strategie op het gebied van breed
band(diensten)ontwikkeling. We pretenderen niet dat we alle antwoorden zullen vinden in 
één studie. Wel zijn in deze rapportage weer enkele nieuwe inzichten opgetekend en ook 
bestaande vermoedens hard gemaakt. 

Hoewel het onderzoek gefinancierd wordt door verschillende partijen, hebben de 
onderzoekers op geen enkele manier de resultaten bewerkt, zodat de resultaten de 
opdrachtgevers beter van pas komen. Het onderzoek is dan ook een onafhankelijk 
onderzoek, dat geen voorkeur uitspreekt voor een bepaalde verbinding. 

Graag bedanken wij de opdrachtgevers voor hun input. Dit was erg belangrijk om te 
komen tot een rapport met zinvolle en bruikbare resultaten. 

Ik hoop dat u het rapport met veel interesse zult lezen en ook dat u ons laat weten wat u 
ervan vindt. 

Karianne Vermaas  

Projectleider Breedband en de Gebruiker 
Dialogic innovatie & interactie 
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1 Breedband en de Gebruiker 
Technologie kenmerkt zich doorgaans door snelle veranderingen. De ontwikkelingen op het 
gebied van breedband internet zijn daarin niet anders; ook volgen de ontwikkelingen 
elkaar snel op. In de negentiger jaren was internet nog maar beschikbaar voor een kleine 
groep mensen. Nu is het geluid van het traditionele modem alweer aan het uitsterven en 
zijn er tal van andere manieren om online te gaan; via de kabel, ADSL en glasvezel. 
Natuurlijk waren er veel voorspellingen over de grootse effecten die breedband zou hebben 
en er waren ook meer terughoudende visies, maar toen de eerste meting van Breedband 
en de Gebruiker begon in 2001 was het nog niet duidelijk hoe de breedbandmarkt voor 
thuisgebruikers zou ontwikkelen. 

De ene infrastructuur was nog nauwelijks uitgerold of de volgende diende zich al weer aan. 
Zo werd ISDN aangekondigd als een breedbandinfrastructuur met veel meer mogelijkhe
den dan internetten met een modem via de analoge telefoonlijn. Internet via de kabel 
maakte een nog veel grotere stap, doordat hiermee het always on principe ontstond; het 
was nu mogelijk altijd online te zijn zonder in te bellen en dus zonder telefoontikken. Nog 
maar nauwelijks waren de kabelbedrijven begonnen met het opwaarderen en retourge
schikt maken van de kabelnetten, of weer een nieuwe technologie diende zich aan: ADSL. 
Met ADSL werd het ook mogelijk altijd online te zijn, zonder tikken en met een hoge 
snelheid. Niet veel later werden de eerste generaties kabel en ADSL door sommigen alweer 
midband genoemd en glasvezel en nieuwe mogelijkheden met kabel en ADSL gezien als 
‘echt’ breedband. 

Bij verschillende partijen is het besef doorgedrongen dat er moet worden stilgestaan bij de 
consument. Alle beschreven infrastructuren zijn er namelijk niet alleen op gericht de 
zakelijke markt te bedienen, maar ook de consument. Maar wat doet en wil die consument 
nu eigenlijk? Om dat uit te zoeken is Breedband en de Gebruiker in het leven geroepen.  

1.1.1 Breedband 

Net zoals de ontwikkelingen op het gebied van breedband, is ook de definitie van 
breedband aan snelle veranderingen onderhevig. In dit onderzoek staat niet de 
technologie, maar de gebruiker van de technologie centraal. Daarom wordt de definitie 
voor breedband in dit onderzoek niet door technologische karakteristieken bepaald, maar 
door de karakteristieken van breedband die zichtbaar en merkbaar zijn voor de gebruiker 
ervan: ‘always on’ en ‘flat fee’. Om toegang te krijgen tot een breedbandverbinding is het 
niet nodig in te bellen en worden er dus ook geen (telefoon)tikken in rekening gebracht: 
breedbandgebruikers kunnen altijd online zijn voor een vast bedrag per maand. Op basis 
van deze karakteristieken zijn kabel, ADSL en glasvezel breedband. De focus van dit 
onderzoek is ook op vaste breedbandnetwerken. Mobiele netwerken, zoals UMTS en GPRS 
zijn buiten beschouwing gelaten. 

1.2 Gebruikersperspectief 

In verschillende theorieën die zich richten op de adoptie van nieuwe technologieën of 
innovaties, wordt duidelijk gemaakt dat de (toekomstige) gebruiker van de technologie of 
innovatie een grote rol speelt in het succes of falen ervan. Hoewel er onderzoeken vanuit 
gebruikersperspectief zijn gedaan, bleef het onderzoeken van (relatief) nieuwe 
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technologieën en innovatie (zoals breedband en breedbanddiensten) vanuit het perspectief 
van de gebruiker relatief lang onontgonnen terrein. Vooral waar het gaat om breedband 
werd veel onderzoek vanuit het perspectief van de technologie en de technologische 
mogelijkheden gedaan. 

Hoewel wij onderkennen dat het technologische perspectief ook belangrijk is, kan het  het 
gebruikersonderzoek niet vervangen of overbodig maken. Het is belangrijk het adoptie- en 
het gebruiksproces te monitoren. Van de op deze manier verkregen resultaten kunnen 
onderzoekers, beleidsmakers en commerciële partijen veel leren: zoals het leren begrijpen 
van de factoren die voor de potentiële gebruiker de adoptie of afwijzing van een nieuwe 
technologie bepalen. Ook kunnen aanknopingspunten worden gevonden voor nieuwe 
diensten. In plaats van ons te richten op de technologie zelf, wordt in dit onderzoek de 
internetgebruiker in de residentiële omgeving als uitgangspunt genomen. Daarbij gaat het 
om internetgebruikers in verschillende rollen: van mensen die online nieuws zoeken en 
producten kopen tot patiënten die op internet zoeken naar gezondheidsinformatie.  

1.3 Breedband en de Gebruiker: de vierde editie! 

Zoals gezegd, is het project Breedband en de Gebruiker gestart in 2001. Sinds die tijd zijn 
er vier metingen uitgevoerd. Over de laatste meting wordt in deze publicatie gerappor
teerd. 

Hoewel de samenstelling van de opdrachtgevers, of zoals wij ze liever noemen 
projectpartners, wisselde over de jaren, zijn twee partijen bij alle metingen betrokken 
geweest. Dit zijn het Ministerie van Economische Zaken en KPN. Nieuw dit keer is de steun 
van het Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel (HBD), het Stimuleringsfonds voor de Pers 
en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Door de wijziging van projectpartners zijn ook zijn de onderwerpen die aan bod komen 
enigszins gewijzigd ten opzichte van de andere metingen. Het online kopen van producten 
en het gebruik internet voor nieuwsvergaring komen bijvoorbeeld uitgebreid aan bod. 

Veder is voor de eerste keer sinds de eerste meting een substantiële groep glasvezelge
bruikers terug te vinden in de respons. Dat maakt deze meting bijzonder interessant. 

Ten slotte worden enkele aanknopingspunten voor nieuwe diensten gepresenteerd vanuit 
het perspectief van de gebruiker. Hoewel het lastig is om mensen te vragen naar wat zij  
willen, terwijl de mogelijkheden er nog niet zijn, hebben wij van enkele, concreet 
beschreven, mogelijk toekomstige diensten gevraagd of men het gebruik ervan ziet zitten. 
Dit geeft een aardig beeld van de richting waarin gezocht kan worden voor het ontwikkelen 
van nieuwe diensten. 

1.3.1 Onderzoeksmethoden 

Net als in de vorige onderzoeken is gebruik gemaakt van drie onderzoeksmethoden. De 
eerste en centrale onderzoeksmethode is een online enquête. Hiermee zijn uiteindelijk 
1.486 compleet ingevulde en bruikbare enquêtes verzameld. Om de generaliseerbaarheid 
van de resultaten te vergroten, hebben wij de data gewogen naar de Nederlandse 
bevolking met behulp van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (leeftijd en 
geslacht). Omdat wij alleen op deze punten hebben gewogen, spreken we in de volgende 
hoofdstukken over “de respondenten”, en niet over de Nederlandse bevolking. Overigens 
zijn vrijwel alle weegfactoren vrij klein (<1). Alleen vrouwen van boven de 60 jaar zijn 
sterk ondervertegenwoordigd en opgehoogd met een factor 7.   
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In Bijlage A is een vergelijking opgenomen tussen de data van dit onderzoek en de data 
van CBS op de punten: type verbinding, de frequentie van gebruik en de internetactivitei
ten. Hieruit komt naar voren dat we in dit onderzoek niet te maken hebben met 
uitgesproken ‘heavy users’ of anderszins afwijkende internetgebruikers. 

Naast de online enquête heeft het dagboekonderzoek met ‘kwesties van de dag’ visies en 
meningen over de toekomst van breedband van 21 mensen opgeleverd. Het is hierbij niet, 
zoals bij de online enquête, de bedoeling om een representatief beeld te krijgen, maar om 
de resultaten van de enquête te ondersteunen en te verduidelijken (verhalen achter de 
cijfers). Op 14 kwesties zijn in totaal bijna 300 reacties gegeven; een rijke bron van 
informatie. 

Ten slotte heeft de gebruikersbijeenkomst over het veranderend koopgedrag van 
consumenten door online mogelijkheden de nodige inzichten opgeleverd. 

Voor verdere informatie over de onderzoeksmethoden kunt u contact opnemen Karianne 
Vermaas via vermaas@dialogic.nl.  

1.4 Thema’s en leeswijzer 

In deze rapportage richten we ons op specifieke thema’s. Als eerste wordt in hoofdstuk 2 
stilgestaan bij toegang. Hierbij gaat het om de vragen welke verbindingen worden gebruikt 
om thuis toegang te krijgen tot internet, de overstapredenen en –gedrag. 

Dit hoofdstuk wordt gevolgd door het hoofdstuk (3) dat ingaat op ervaring en mediawijs
heid, oftwel: het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich 
bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel 
gemedialiseerde wereld. 
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Nadat we hebben vastgesteld welke verbindingen worden gebruikt en hoe ervaren men is 
en zich voelt, gaan we verder in op meer specifieke internetactiviteiten. Allereerst is dit 
communicatie, informatie en nieuws (hoofdstuk 4), gevolgd door entertainment en cultuur 
(hoofdstuk 5) en online kopen (hoofdstuk 6).  

In hoofdstukken 7 en 8 staan we stil bij de mogelijkheden die internetgebruikers zien voor 
het gebruik van breedband voor gezondheidszorgtoepassingen en gemeentelijke diensten. 
Als laatste komen de kennis en perceptie van de verschillende infrastructuren naar voren in 
hoofdstuk 9, alsmede het verwachte gebruik van nieuwe diensten. 
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2 Toegang tot internet 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk bespreken we de resultaten uit de online enquête rondom de verbinding 
die wordt gebruikt om thuis toegang te krijgen tot internet. In Nederland zijn er voor 
consumenten diverse type breedbandverbindingen bij diverse aanbieders beschikbaar. 
Zoals eerder vermeld is een belangrijk kenmerk van breedband het  zogenaamde ‘always
on’ karakter. De traditionele inbelverbinding met een modem (analoog/ISDN) wordt binnen 
dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Naast het type verbinding hebben we  vragen 
voorgelegd over het gebruik van aanvullende diensten (onder andere triple play), 
overstapoverwegingen bij hun huidige abonnement en of ze aanvullend ook gebruik maken 
van mobiel internet. 

2.2 Resultaten 

Type verbinding 

55%36% 

9% 

ADSL 
Kabel 
Glasvezel 

Figuur 1: Wat voor type internetverbinding heeft u? 

Er wordt voornamelijk gebruikgemaakt van ADSL (55 %) en internet via de kabel (36 %). 
Naast deze op koperinfrastructuur gebaseerde verbindingen is er een groep van 9% van de 
breedbandgebruikers van wie het huishouden via glasvezel toegang heeft tot internet. 
Afgezien van deze bovengemiddelde aanwezigheid van het aantal ‘Fiber-to-the-Home’ 
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glasvezelaansluitingen komt onderstaande verdeling redelijk overeen met het landelijk 
beeld1. 

In vergelijking met de vorige editie van Breedband en de Gebruiker (Vermaas et al., 2005, 
p.14) zien we dat het aantal kabelgebruikers ongeveer stabiel is gebleven terwijl ADSL iets 
(voorheen 46%) aan terrein heeft gewonnen, vermoedelijk doordat gebruikers met een 
traditionele inbelverbinding (analoog en ISDN) zijn overgestapt. Zodra we een regionale 
uitsplitsing maken dan volgt onderstaand beeld: 

Tabel 1 regionale uitsplitsing verbindingen 

Noord Oost Zuid West 
ADSL 87% 67% 38% 79% 


Kabel 13% 33% 48% 19% 


Glasvezel 0% 0% 15% 2% 


Vooral de zuidelijke provincies kennen een variëteit aan verbindingen. Binnen deze 
windstreek is kabelinternet zelfs populairder dan de andere type verbindingen. Noord-
Brabant kenmerkt zich door een relatieve oververtegenwoordiging van het aantal 
huishoudens dat voorzien is met een glasvezelverbinding. Van de 130 glasvezelgebruikers 
die aan dit onderzoek hebben deelgenomen zijn er 117 (92%) afkomstig uit Noord-Brabant 
(‘Kenniswijk effect’). 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 
West 
Zuid 

50% 

8% 
2% 0% 

10% 

8% 

1% 

39% 

75% 92% 

43% 

15% 
8% 

ADSL kabel glas 

Oost 
Noord 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Figuur 2: Type internetverbinding versus windstreek 

Verder blijkt uit Figuur 2 dat bij een uitsplitsing naar regio de kabel populairder is in het 
oosten en het zuiden (tezamen 90%) vergeleken met de andere windstreken. ADSL wordt 
vooral gebruikt door respondenten uit het westen en eveneens het zuiden. 

CBS (2006), de digitale economie. In 2006 was de toegangstechnologie ADSL: 61%; RTV-
kabelinternet: 37% en 2% overig. 
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Gecombineerde abonnementen 

Door twee derde (66 %) van de respondenten wordt er naast internet ook minimaal één 
andere dienst afgenomen. Triple play pakketten, waarbij consumenten naast internet zowel 
telefonie als (digitale) televisie kunnen afnemen, zijn steeds vaker onderdeel van de 
marketingcampagnes van dienstaanbieders. Bij de breedbandgebruikers blijkt dat 
ongeveer 27% een dergelijk 3-in-1 abonnement heeft. Als we hierbij ook de groep 
‘Internet plus Bellen’ (exclusief TV) optellen dan is vooral de combinatie internet met 
minimaal telefonie de meest afgenomen variant (58%). Ongeveer 9% van de breedband
gebruikers heeft een combinatie van uitsluitend internet en (digitale) televisie. Ongeveer 
een derde (34%) van de breedbandgebruikers heeft momenteel geen gecombineerd 
aanbod. Van deze mensen die geen combinatieabonnement hebben (n=497) blijkt 69% 
wel concreet te overwegen om een combinatieabonnement te nemen. Eén op de vijf 
personen (21%) van deze deelverzameling wil internet, telefonie en televisie ook in de 
toekomst liever gescheiden blijven afnemen bij verschillende aanbieders. 

31 

9 

27 

34 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Telefonie (Digitale) televisie Telefonie en (digitale) Geen 
televisie 

Figuur 3: Neemt u bij deze provider naast internet ook nog andere diensten af? 2 

Ongeveer de helft van de dagboekrespondenten heeft een gecombineerd abonnement. De 
andere helft is niet geïnteresseerd. Dat er voor alle diensten maar één factuur binnenkomt, 
er één aanspreekpunt is bij problemen, dat het de kwaliteit ten goede komt en dat het 
bovendien (in de ogen van sommige respondenten) goedkoper is om alle diensten bij één 
aanbieder af te nemen, zijn de voordelen die genoemd worden. Tegelijkertijd wordt ook de 
prijs als nadeel genoemd: de prijs ligt volgens sommigen juist hoger dan bij afname van 
diensten bij afzonderlijke aanbieders. Ook het genoemde voordeel van één aanspreekpunt 
voor alle diensten, kan zich tegen de consumenten keren, zo redeneren de respondenten: 
als er bij één dienst problemen zijn doordat het systeem uitvalt bijvoorbeeld, komen alle 
afgenomen diensten te vervallen. 

2 In alle figuren gaat het om percentages, tenzij anders aangegeven 
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Tabel 2: Wat zijn de voor- en nadelen van een gecombineerd abonnement? 

Voordelen gecombineerd/Triple play 
abonnement 

Nadelen gecombineerd/Triple play 
abonnement 

- één bedrijf, één rekening 	 - triple play (nog) niet goedkoper 
- bij problemen hoef je maar één aanbieder te - als het systeem uitvalt, heb je niets meer 
bellen 
- goedkoper 	 - bij problemen met betalen van een deel van de 

rekening, ben je gelijk afgesloten van het totale 
pakket 

- betere kwaliteit, er kunnen hogere eisen 	 - als je niet tevreden bent over een deel van de 
gesteld worden aan de leverancier	 dienstverlening van je leverancier ben je gelijk al 

je communicatie kwijt 

Maandelijkse uitgaven 

Er wordt gemiddeld ongeveer EUR 30,- per maand betaald voor uitsluitend een 
internetabonnement. De tabel hieronder geeft eveneens een verbijzondering naar type 
aansluiting. ADSL-gebruikers zitten qua (geschatte) uitgaven onder dit gemiddelde terwijl 
kabel en bovenal glasvezelgebruikers maandelijks meer geld betalen voor hun internetver
binding. Hierbij dient opgemerkt te worden dat onderstaande tabel geen uitsplitsing maakt 
naar snelheid, kwaliteit en contractsduur van het abonnement. 

Tabel 3: Wat kost uw internetverbinding (exclusief telefonie, tv) ongeveer per maand? 

Gem. ADSL Kabel Glas 

€ 30,00 € 27,40 € 32,50 € 35,70 

Als we een regionale uitsplitsing maken dan blijkt vooral het prijsniveau in het oosten van 
het land boven het landelijk gemiddelde te liggen. Dit zou enerzijds veroorzaakt kunnen 
worden doordat er meer prijsvechters in de Randstad en de noordelijke provincies 
opereren. Anderzijds zou dit kunnen worden verklaard doordat de respondenten uit het 
oosten de kosten voor hun abonnement hoger inschatten of percipiëren dan in de rest van 
Nederland. 

Mate van tevredenheid 

Om de overstapredenen van de breedbandgebruikers inzichtelijk te maken, zijn de 
respondenten geconfronteerd met een set mogelijke overstapredenen die zij hebben 
kunnen scoren. In Figuur 4 wordt in volgorde van belangrijkheid gerangschikt welke reden 
men had om te kiezen voor de huidige verbinding. Hierbij was de snelheid voor de meeste 
respondenten (47 %) de belangrijkste drijfveer. Ook een lage prijs is van belang (34%) en 
een vast maandbedrag (31%). De mogelijkheid om via deze verbinding nieuwe diensten te 
kunnen gebruiken zoals beeldcommunicatie blijkt (nog) niet gezien te worden als reden om 
over te stappen; voor de meeste (99 %) respondenten is dit geen beweegreden geweest 
om te kiezen voor hun huidige verbinding.  
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Hogere snelheid 

Lage prijs 

Vast maandbedrag (fixed fee) 

Kwaliteit 

Een goed instapaanbod 

Mogelijkheid om naast internet ook telefonie en 
televisie af te nemen (Triple Play) 

Service/helpdesk etc. 

Contractduur 

Mogelijkheid om nieuwe diensten af te nemen 1 

3 

7 

24 

26 

30 

31 

34 

47 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  

Figuur 4: Wat was de belangrijkste reden om voor uw huidige verbinding te kiezen? 

Naast deze beweegredenen hebben we de respondenten ook gevraagd in welke mate ze 
tevreden zijn over hun huidige verbinding. De rapportcijfers op de verschillende onderdelen 
worden samengevat in Tabel 4. Hierbij wordt het criterium kwaliteit (van de dienstverle
ning) door de respondenten als hoogste gewaardeerd met een cijfer 7,5. Kort daarop 
gevolgd door snelheid met het cijfer 7,2. Afgezien van de mogelijkheid tot nieuwe diensten 
scoren alle aspecten een voldoende tot ruim voldoende. 

Tabel 4: Bent u tevreden met uw internetverbinding? Geef rapportcijfers (1-10) 

Type Rapportcijfer 
Kwaliteit 7,5 


Snelheid 7,2 


Goed instapaanbod 6,9 


Prijs 6,9 


Contractduur  6,6 


Service/helpdesk 6,5 


Mogelijkheid tot Triple Play 6,5


Mogelijkheid nieuwe diensten 5,3 


Figuur 4 is gebaseerd op de antwoorden van de hoofdbeslisser, de beïnvloeder èn 
medegebruiker (die geen invloed heeft op de beslissingen voor nieuwe abonnementen en 
infrastructuren). Als we alleen kijken naar de hoofdbeslisser, ziet de figuur er hetzelfde uit; 
alle redenen krijgen hetzelfde percentage (soms met 1% afwijking). We hebben in de 
respons ook vooral te maken met hoofdbeslissers (83%, ten opzichte van 15% 
beïnvloeders en 2% medegebruikers). 

Een lage prijs en een vast maandbedrag is onder de hoofdbeslissers iets belangrijker dan 
onder de beïnvloeders of medegebruikers. TriplePlay was juist iets dat voor de medege
bruikers van belang was. Verder is het opvallend dat de medegebruikers een goed 
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instapaanbod veel vaker belangrijk vinden dan de beslissers en beïnvloeders. Voor de 
overige instapredenen zijn er geen noemenswaardige verschillen. 

Tabel 5: Belang van lage prijs, vast maandbedrag, Triple Play en instapaanbod op de beslissing om 
over te stappen naar een ander abonnement. 

% van hoofdbeslissers die 
dit van belang vond 

% van beïnvloeders 
die dit van belang 
vond 

% van medegebrui 
kers die dit van 
belang vond 

lage prijs 35 31 22 
Vast maandbedrag 32 27 12 
Triple Play 25 21 38 
Goed instapaanbod 25 26 47 

Overstapgedrag 

Uit Figuur 5 kan worden afgeleid dat een ruime meerderheid (78 %) langer dan 1 jaar bij 
dezelfde aanbieder blijft. Ongeveer een kwart (26 %) van de respondenten blijft zijn 
Internet Service Provider (ISP) zelfs langer dan 5 jaar trouw. Deze loyaliteit kan deels 
verklaard worden uit de tevredenheid over de dienstverlening besproken in de vorige 
subparagraaf. Daarnaast hebben we de respondenten vragen voorgelegd rondom prikkels 
en drempels om over te stappen. De antwoorden op deze vragen worden eveneens 
besproken in deze subparagraaf. 
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Figuur 5: Hoe lang ben u al bij uw huidige internetaanbieder? 

Naast loyaliteit richting een aanbieder is het van belang dat de breedbandgebruikers ook in 
de toekomst gebruik willen blijven maken van hun huidige abonnement. Een kleine 
meerderheid (55 %) geeft aan dat zij van plan is een ander type abonnement af te nemen, 
eventueel bij haar eigen aanbieder. Bij een verbijzondering naar het type verbinding blijkt 
dat het percentage, dat niet verwacht te veranderen, bij de glasvezelgebruikers veel hoger 
ligt, namelijk rond de 78%. Onder de ADSL-gebruikers overweegt 63% uit te wijken naar 
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een andere abonnementsvorm. Hiervan is zelfs een vijfde (18 %) van de ADSL-gebruikers 
van plan om binnen zes maanden een ander type abonnement te kiezen. 
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Figuur 6: Verwacht u dat u een ander abonnement op een internetaansluiting neemt? (inclusief eigen 
aanbieder) 

Als we inzoomen op deze deelverzameling (n=822) die overweegt om een overstap te 
maken naar een ander type abonnement dan blijkt dat de meerderheid (69 %) geen 
uitgesproken mening heeft voor een alternatieve verbinding, immers misschien blijven ze 
hun huidige aanbieder trouw en kiezen ze puur voor een andere abonnementsvorm.  

In totaal hebben 258 respondenten echter wel een uitgesproken voorkeur voor een 
alternatieve ‘verbinding’. Namelijk 148 respondenten (58%) willen switchen van de huidige 
verbinding naar een glasvezelabonnement. 34 Respondenten (13%) heeft de intentie om 
uit te wijken richting een kabelabonnement, terwijl een ADSL-abonnement door 76 
respondenten (30%) als alternatief genoemd wordt. Opvallend hierbij is dat juist een deel 
van de laatst genoemde respondenten in de  praktijk al DSL-gebruiker blijkt te zijn. 
Blijkbaar willen deze respondenten van aanbieder wisselen of een mutatie in hun huidige 
abonnementsvorm bij hun huidige aanbieder. 

Als het gaat om de verwachtingen over het maken van een overstap zijn er overigens 
verschillen tussen de hoofdbeslissers, beïnvloeders en medegebruikers aan te wijzen. Van 
de hoofdbeslissers denkt 16% binnen een half jaar over te stappen en zegt 40% misschien 
over te stappen. De medebeslissers zijn het meest terughoudend als het gaat om 
overstappen: zij zeggen vaker ‘nee’ op de vraag of zij denken dat zij een ander 
abonnement op een internetaansluiting nemen en het minst antwoorden zij ‘ja’ binnen 6 
maanden. De medegebruikers zeggen vooral ‘misschien’, wat in hun positie ook niet 
verwonderlijk is. 

Als we vervolgens een blik op de toekomst werpen dan speelt de vraag wat een 
breedbandgebruiker prikkelt om de overstap te maken naar een nieuw internetabonne
ment. Uit het onderzoek (Figuur 7) blijkt vooral dat een lagere prijs voor ruim twee derde 
(69%) aanleiding kan zijn om een andere verbinding te selecteren. Ook een hogere (up- en 
download)snelheid maakt het voor de meerderheid (53%) van de respondenten 
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69 

aantrekkelijk om te kiezen voor een andere verbinding. Opnieuw blijkt de mogelijkheid om 
(in de toekomst) nieuwe diensten te kunnen afnemen geen drijfveer te zijn om over te 
stappen naar een ander type verbinding. 

Lagere prijs 

Hogere (up- en download)snelheid 

Betere kwaliteit (betrouwbaarheid, service/helpdesk 
etc.) 

Een goed instapaanbod (gratis eerste maanden, 
gratis producten) 

Mogelijkheid ook telefonie en televisie af te nemen 
(Triple Play) 

Kortere contractduur (flexibiliteit) 

Mogelijkheid om nieuwe diensten af te nemen, zoals 
contact met beeld op afstand met bijv. arts, 

leraar/cu 

53 

36 

22 

21 

19 

6 
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Figuur 7: Wanneer wordt een andere verbinding voor u aantrekkelijk? 

Ondanks deze prikkels zijn er ook drempels die de respondenten er van weerhouden om 
over te stappen naar een andere verbinding: 

Ongeveer drie kwart van de respondenten (73 %) geeft aan dat hogere abonnementskos
ten hen ervan zou weerhouden om uit te wijken naar een andere verbinding. Dit is met 
name voor de hoofdbeslissers van belang (74%), onder de beïnvloeders en medegebrui
kers ligt het percentage op 66%. 

Daarnaast zouden ook eventuele aansluitkosten een barrière kunnen vormen voor de helft 
(51%) van de breedbandgebruikers. Ook die zijn voor de hoofdbeslisser het meest van 
belang (54%), terwijl minder beïnvloeders (37%) en medegebruikers (35%) dit noemen 
als drempel. 

Ongeveer 28% ziet op tegen de technische (her)installatie die een nieuwe verbinding met 
zich meebrengt. Daar zien vooral de beïnvloeders tegenop (39%), terwijl het voor de 
hoofdbeslisser (27%) en de medegebruiker (13%) minder belangrijk is. 

Slechts een kwart (27%) van de respondenten vind het bezwaarlijk als ze geconfronteerd 
worden met een langere contractsduur bij een andere verbinding. De medegebruikers 
vinden dat een groter probleem dan de anderen (44%). 

Bij 16% van de respondenten zou het verder een drempel zijn om over te stappen op een 
andere verbinding als zij daarmee niet meer in staat zouden zijn om TV of telefonie via hun 

Dialogic innovatie ● interactie 18 



oude aanbieder te kunnen blijven ontvangen. Dat is voor zowel de hoofdbeslissers, de 
beïnvloeders als de medegebruikers even belangrijk. 

Mobiel internet 

Naast een vaste internetverbinding thuis is bijna de helft (47%) van de respondenten in 
het bezit van een mobiel apparaat (mobiele telefoon, PDA), waarmee men thuis of 
onderweg kan internetten. In tegenstelling tot dit gemiddelde valt op dat slechts een vijfde 
van glasvezelgebruikers  (21%) in het bezit is van een dergelijk mobiel device. 

Tabel 6: Bent u in het bezit van een mobiel apparaat (mobiele telefoon, PDA) waarmee u kunt 
internetten? 

Gem. ADSL Kabel Glas 

Ja 47% 45% 56% 21% 
Nee 53% 55% 44% 79% 

Afgezien van de mogelijkheid tot mobiel internet is natuurlijk ook de frequentie (hoe vaak) 
van daadwerkelijk gebruik van belang. Onder de bezitters van een mobiel device maakt 
ruim een kwart (26%) ook gebruik van de functionaliteit om te internetten. Slechts 11% 
van de bezitters  gebruikt dagelijks internet op hun mobiel. 

In het dagboekonderzoek is ook een kwestie opgenomen over mobiele internettoepassin
gen. Onder de dagboekrespondenten wordt nog weinig gebruik gemaakt van mobiele 
internettoepassingen. Het wordt te duur, te traag en te onhandig gevonden. De volgende 
mobiele toepassingen worden door de dagboekrespondenten genoemd ter illustratie: 

*routeplanner *tekst ipv beeld (ivm zeer klein scherm) *google 

*ov informatie 
*file nieuws 
*betalingen 

*e-mailen 
*wap op telefoon naar telefoonnummers, files en adressen 
*nieuws 

*radio 

2.3 Conclusies 

Vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde zien we dat er binnen onze steekproef een 
meerderheid (55%) van ADSL-gebruikers aanwezig is. Tegelijkertijd overweegt 63% van 
deze respondenten met een ADSL-verbinding uit te wijken naar een ander type verbinding, 
een percentage wat bij de glasvezelgebruikers aanzienlijk lager uitkomt, namelijk op 
ongeveer 22%. De kabelgebruikers kennen een soortgelijke vertegenwoordiging in 
vergelijking met eerdere edities en het landelijk gemiddelde. In hun gebruik wijken ze 
nauwelijks af van de gemiddelde resultaten uit de enquête en het landelijk beeld. 

Gemiddeld wordt er door de respondenten maandelijks EUR 30,- aan een internetverbin
ding uitgegeven. Naast internet wordt er door twee derde van de respondenten een 
aanvullende dienst afgenomen bij dezelfde aanbieder, zoals telefonie, televisie of zelfs een 
triple play pakket. Van de breedbandgebruikers (n=497) die momenteel naast internet 
geen andere diensten afnemen wil 21% ook in de toekomst strikt gescheiden diensten 
blijven afnemen. 

Prijs en (up- en download)snelheid zijn de twee belangrijkste criteria waarmee gebruikers 
hun huidige keuze motiveren en die ze als prikkel voor een eventuele toekomstige 
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verbinding ervaren. De mogelijkheid om nieuwe diensten te kunnen afnemen blijkt 
nauwelijks een drijfveer voor overstap te zijn. Zodra een breedbandgebruiker het in zijn 
portemonnee dreigt te gaan voelen door hogere abonnementskosten en door opnieuw 
aansluitkosten te moeten betalen, is het voor veel respondenten (respectievelijk 73% en 
51%) niet aantrekkelijk om te veranderen van verbinding. 

Tot slot is er ook een tweetal vragen aan de respondenten voorgelegd rondom mobiel 
internet. Een minderheid van de respondenten (47%) beschikt over een apparaat (mobiele 
telefoon, PDA) waarmee ze zouden kunnen internetten. Afgezien van de mogelijkheid 
maakt een kwart van de bezitters daadwerkelijk gebruik van mobiel internet. 
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3 Ervaring en mediawijsheid  

3.1 Inleiding 

In toenemende mate wordt internetgebruik geassocieerd met mediawijsheid. De 
internetgebruiker wordt immers overspoeld met informatie (information overload) 
waarmee op een correcte manier omgegaan dient te worden: welke informatie is waar, 
nuttig of relevant? Hoe onderscheid ik waarheid van niet-waarheid? Naast interpretatie van 
informatie is ook het inschatten van risico’s op internet van groot belang. Denk 
bijvoorbeeld aan spam en computervirussen via geopende e-mails, het ongewenst in 
aanraking komen met pornografisch of gewelddadig beeldmateriaal en fraudezaken 
rondom elektronisch bankieren. Het begrip mediawijsheid is in 2005 door de Raad voor 
Cultuur geïntroduceerd en heeft betrekking op de omgang van burgers met informatie via 
internet. Het begrip laat zich concreet vertalen als: “Het geheel van kennis, vaardigheden 
en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een 
complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld” (Raad voor Cultuur, 
2005: 2). In de vorige metingen van Breedband en de Gebruiker hebben we niet specifiek 
geschreven over mediawijsheid, hoewel gevraagd werd naar ergernissen en de omgang 
met spam, pop-ups en virussen. In deze meting hebben we daarentegen wel specifiek 
gevraagd naar mediawijsheid. 

In dit hoofdstuk adresseren we mediawijsheid, e-vaardigheden (zijn je internetvaardighe
den toereikend?) en de manier waarop ouders hun kinderen begeleiden bij internetgebruik. 
Allereerst bespreken we, als achtergrond, het gebruik en de ervaring van respondenten: 
hoeveel jaar maakt u al gebruik van internet, wat is de frequentie van het gebruik, hoe 
lang duren internetsessies? 

3.2 Resultaten 

Ruim 44% van de respondenten maakt al langer dan acht jaar gebruik van internet. Dat dit 
cijfer hoger ligt dan dat van de vorige meting van Breedband en de Gebruiker (gemiddelde 
ervaring van vijf jaar), is niet verwonderlijk: we zijn immers ruim twee jaar verder. De 
spreiding van ervaring, gemeten in vier klassen (1-2 jaar, 2-5 jaar, 5-8 jaar en langer dan 
8 jaar), is uitgezet in Figuur 8. Opvallend is het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke 
respondenten: 55% van de mannen geeft aan langer dan acht jaar internet thuis te 
gebruiken, onder vrouwen is dat 34%. Ook een uitsplitsing naar genoten opleiding laat 
diversiteit zien: van de respondenten die als hoogst genoten opleiding het basisonderwijs 
hebben, maakt 21% langer dan acht jaar gebruik van internet. Onder respondenten met 
een LBO, Mavo of VMBO opleiding is dat 29%. Havisten, VWO’ers of respondenten opgeleid 
aan een MBO instelling geven in 44% van de gevallen aan al langer dan acht jaar internet 
thuis te gebruiken. Van de afgestudeerde HBO’ers en academici tenslotte, doet 51% dat. 
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Figuur 8: Hoeveel jaar gebruikt u thuis internet? 

Vervolgens is in de vragenlijst gevraagd naar de frequentie van internetgebruik. De 
onderstaande figuur laat zien dat bijna driekwart (ruim 73%) van de respondenten meer 
dan één keer per dag gebruik maakt van internet. Opvallend is dat kabelgebruikers vaker 
dan glasvezelgebruikers benadrukken meer dan één keer per dag op het web te zitten 
(77% versus 71%). 
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Figuur 9: Hoe vaak heeft u de afgelopen drie maanden internet gemiddeld gebruikt voor pri
vé−doeleinden? 

We weten nu wat de verdeling naar frequentie is, maar hoe zit het met duur van 
internetsessies? Zitten de meeste gebruikers een kwartiertje achter hun computer, 
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bijvoorbeeld om snel route-informatie op te vragen? Of besteden zij meer tijd aan 
internetten per sessie? De onderstaande figuur geeft aan dat ongeveer twee derde van de 
sessies tussen een kwartier en een uur, of tussen één en twee uur duurt (totaal: 64%). 
Thuisgebruik van internet van minder dan een kwartier komt nauwelijks voor (3%), maar 
dat geldt ook voor het andere uiterste: sessies die langer dan acht uur duren (eveneens 
3%). Wederom kunnen we constateren dat de verdeling over de zes categorieën (van 
maximaal een kwartier tot langer dan 8 uur) voor glasvezelgebruikers afwijkt van het 
gemiddelde: zij scoren hoger op een duur van een kwartier en kwartier tot een uur en 
scoren daarnaast lager op de categorieën die een langere sessie veronderstellen. 
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Figuur 10: Wanneer u internet gebruikt voor privé−doeleinden, hoe lang duurt uw sessie dan 
gemiddeld? 

Vervolgens is aan de respondent een typologie van internetgebruik binnen het huishouden 
voorgelegd. Die typologie omvat vier typeringen: 

Type 1. In mijn huishouden staat af en toe 1 computer met verbinding tot internet aan. Er 
wordt af en toe wat geë-maild, maar verder niet. 

Type 2. In mijn huishouden wordt regelmatig (een aantal keren in de week) het internet 
geraadpleegd, het zijn vaak wel enkele bekende (dezelfde) websites en e-mail wordt 
gebruikt. De verbinding wordt niet (of nauwelijks) gebruikt om TV beelden (filmpjes) te 
bekijken, internetaankopen te doen, etc. 

Type 3. In mijn huishouden staat een groot deel van de dag de internetverbinding aan. U 
bezoekt dagelijks allerlei verschillende websites voor heel uiteenlopende doelen. Soms 
wordt er wat gekocht, filmpjes bekeken of wordt er een elektronische formulier (voor een 
abonnement, informatieaanvraag, contact gemeente, etc.) ingevuld. 

Type 4. Op verschillende momenten van de dag staan verschillende computers die 
verbonden zijn met internet aan. Er wordt dan intensief gebruik van gemaakt. Er wordt 
tegelijkertijd geë-maild, games gespeeld, muziek geluisterd, gechat enz. Verder kijken we 
veel TV (en/of filmpjes) en/of  bellen we via internet. 
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De respondent is gevraagd op welk type zijn of haar internetgebruik (op huishoudenni
veau) lijkt. We willen graag benadrukken dat het hier gaat om typeringen, het is dus goed 
mogelijk dat de exacte invulling van het internetgebruik niet 100% matcht met de 
typeringen binnen de typologie. Resultaten zijn gepresenteerd in Figuur 11. De namen van 
de vier typeringen zijn afgekort naar: primair gebruik (type 1), simpel gebruik (type 2), 
uitgebreid gebruik (type 3) en geavanceerd gebruik (type 4). 
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Figuur 11: Welke typering past het beste bij het internetgebruik van uw huishouden? 

Ruim de helft van de gebruikers leeft in een huishouden waarbinnen internetgebruik 
getypeerd kan worden als uitgebreid: de verbinding staat grote delen van de dag aan. 
Naast surfen op internet worden diverse diensten gebruikt: van filmpjes bekijken tot het 
gebruik van e-formulieren en productaanschaf via internet.  

E-vaardigheden en mediawijsheid 

We hebben laten zien dat een groot deel van de respondenten, frequent gebruik maakt van 
internet en het gebruik typeert als uitgebreid. De vraag is in hoeverre er ook sprake is van 
een hoog niveau van e-vaardigheden (elektronische vaardigheden): kan de respondent op 
internet voldoende uit de voeten met zijn of haar kennis en vaardigheden? En in hoeverre 
beïnvloedt het achterblijven van e-vaardigheden de gebruiker in negatieve zin? Denk 
bijvoorbeeld aan het afnemend aantal loketuren bij banken door de opkomst van 
internetbankieren. 
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Figuur 12: In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

Uit de bovenstaande figuur blijkt dat er nauwelijks respondenten zijn die hun e-
vaardigheden als onvoldoende kwalificeren: maar liefst 98% bevestigt de stelling dat hij of 
zij voldoende basisvaardigheden heeft om goed met internet om te gaan. Enige nuancering 
is noodzakelijk: we kunnen dit hoge percentage niet direct projecteren op “de Nederlan
der”. Immers, aan de respondenten is ook gevraagd in hoeverre zij mensen in hun directe 
omgeving kennen die niet over de basis e-vaardigheden beschikken en daardoor 
hindernissen ervaren. 14% is het helemaal eens met de stelling, 51% eens. Anders 
gezegd, een substantieel deel van de respondenten zegt zelf wel over voldoende 
vaardigheden te beschikken, maar kent wel iemand die dat niet doet. De vraag resteert in 
hoeverre deze achterblijvers maatschappelijke hinder ervaren of door hun lage e-
vaardigheden onvoldoende kunnen participeren in de huidige gemedialiseerde samenle
ving. Dat blijkt dan weer mee te vallen: één op de drie respondenten bevestigt de stelling. 
Hoewel veel respondenten (98%) dus voldoende e-vaardigheden menen te hebben, geven 
zij aan dat er altijd ruimte is voor verbetering. Het merendeel wil zichzelf in de toekomst 
verder ontwikkelen op het gebied van e-vaardigheden en staat open voor het leren van 
nieuwe toepassingen en vaardigheden. 
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Figuur 13: In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

De bovenstaande figuur geeft antwoorden op vijf stellingen weer, die allen overwegend 
ontkend worden. De stellingen gaan in op mediawijsheid en de interpretatie van op 
internet gevonden informatie. We kunnen opmaken dat: 

•	 het merendeel (70%) van de respondenten van mening is dat websites inclu
sief video fragmenten in de informatievoorziening niet per se betrouwbaarder 
zijn dan websites die dat niet doen; 

•	 twee derde (66%) van de respondenten niet te maken krijgt met tegenspre
kende informatie; 

•	 ongeveer de helft (53%) van de respondenten meent dat er geen verschil in 
betrouwbaarheid bestaat tussen websites van bestaande kranten (bijvoorbeeld 
van de Volkskrant of Telegraaf) en nieuwssites al la www.nu.nl; 

•	 ongeveer twee derde (63%) niet van mening is dat een gedrukte encyclopedie 
betrouwbaarder is dan internet encyclopedieën zoals Wikipedia (waar gebrui
kers ook informatie kunnen toevoegen); 

•	 ongeveer de helft (51%) van de respondenten geen probleem heeft met het 
herkennen van de waarheid, indien informatie op internet en informatie in an
dere media (kranten, radio of televisie) elkaar tegenspreken. 

Over het gebruik van informatie en het wijs gebruiken hiervan, zijn nog zes stellingen 
voorgelegd. Resultaten zijn onderstaand weergegeven. De stellingen worden grotendeels 
bevestigd. 
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Figuur 14: In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

Uit de grafiek is af te leiden dat: 

•	 ongeveer de helft (51%) van de respondenten aangeeft het lastig te vinden om 
te bepalen of informatie op internet waar is of niet; 

•	 het merendeel (71%) aangeeft dat internet een belangrijke bron van informa
tievoorziening is om te komen tot een mening en standpunten gemakkelijker te 
bepalen zijn, bijvoorbeeld over onderwerpen zoals politiek of de Nederlandse 
economie; 

•	 ongeveer driekwart (77%) behoefte heeft aan informatie over de omgang met 
internet (mediawijsheid); 

•	 de meerderheid (90%) van de respondenten heeft voldoende zoekvaardighe
den op internet om benodigde informatie te vinden; 

•	 de meerderheid (88%) wenst dat in het onderwijs meer aandacht wordt be
steed aan mediawijsheid en jongeren worden gewezen op de gevaren van 
internet.  

Enkele reacties uit het dagboekonderzoek over de waarheden en onwaarheden op internet 
worden in het tekstblok hierna opgesomd.  
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Wat is waar? 

Over een onderwerp zoek ik op internet altijd meerdere bronnen, die vergelijk ik , ga er dus niet 
zomaar van uit dat het waar is. Ik denk niet dat internet bijdraagt aan een transparantere 
democratie.  

Ik neem voor ong 80% voor waarheid aan. Ik denk dat internet veel bijdraagt aan de transparantie 
van nieuws, persvrijheid en democratie. 

De objectiviteit van de informatie op het internet is meestal niet het probleem, wel de naïviteit van 
de gebruikers ervan. 

Het is de bedoeling dat je met al die ‘waarheden’ je eigen mening bepaalt. Ik denk dat internet een 
goede manier is om informatie te verspreiden. Helemaal omdat je op verschillende plekken om 
informatie kunt vragen over een bepaald onderwerp. Ik vind het een hele verbetering. 

Ogen en oren open houden en je intuïtie en je hersencellen niet vergeten in te schakelen. Zeker 
ten gedienste van de transparantie van het nieuws, het aantal bronnen neemt toe en er kan over 
en weer getoetst en bekritiseerd worden. En sowieso nog meer persvrijheid en democratie op deze 
manier. 

Over het algemeen ga ik er van uit dat de inhoud op internet van betrouwbare bronnen, zoals 
online dagbladen etc, even betrouwbaar is als de gedrukte exemplaren. de betrouwbaarheid van 
alle hobby sites neem ik met een korreltje of bonk zout, afhankelijk van de bron 

Het ligt eraan op welke site de informatie staat. VAn sommige sites weet je dat ze betrouwbaar 
zijn. Sites waar particulieren hun ervaringen zetten lees ik wel. Maar iedereen heeft een andere 
smaak cq mening. 

Ik zou ook de Volkskrant eerder geloven als de Telegraaf, en zo zal ik ook op internet kijken of de 
info komt van Wikipedia of van een instituut of van een reisbureau of een blogger 

Wat is waarheid, hoe gekleurd zijn alle waarheden die wij dagelijks op ons af krijgen? Er wordt te 
vaak aangenomen dat omdat iets geschreven staat dat het daarom wel waar moet zijn.  

Ook op TV of in dagbladen heb ik twijfels over de geloofwaardigheid van het aangeboden nieuws. 
Alle nieuws gaat toch via  een sluis. ANP of de rijksdienst etc, ze worden pas zichtbaar door 
bovengenoemde media als het kaf van het koren is gescheiden 

Ik probeer altijd het waarheidsgehalte in te schatten en zodoende raadpleeg ik meerdere bronnen.  

Ik kijk wel verder of het klopt, in de meeste gevallen klopt het wel 

Het merendeel van de dagboekrespondenten zet zelf weinig tot geen informatie op 
internet. De reden hiervoor is terug te brengen op het recht op privacy en het niet zomaar 
openbaar willen maken van persoonlijke gegevens aan iedereen. Bovendien bestaat er de 
angst op virussen als veel persoonlijke gegevens bekend zijn bij onbekende derden. 

Bij reacties op fora worden veelal nicknames gebruikt, en er worden bovendien vooral 
algemeenheden genoemd. Weinig respondenten geven heel persoonlijke informatie. De 
grens ligt heel duidelijk bij het wel of niet persoonlijke karakter van de informatie. 
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Geen informatie wat betreft: Wel of beperkte informatie wat betreft: 

beeldmateriaal gegevens op hyves alleen door vrienden te zien 
foto’s van kinderen beeldmateriaal 
creditcard gegevens gegevens bij linkedin 
naam, adres, tel. nr., gebruikersnaam, informatie bij aankoop via internet of bij een 
rekeningnummer onderzoek 
persoonlijke informatie 

Mediawijsheid heeft niet alleen te maken met het kritisch en bewust omgaan met de 
complexiteit van onze gemedialiseerde wereld, het benadrukt ook dat je hier actief in kunt 
bewegen. Anders gezegd, naast het kunnen omgaan met risico’s en onzekerheid, gaat 
mediawijsheid ook over het aangrijpen van kansen en mogelijkheden die ontstaan door 
rijkheid aan informatie en wereldwijde verbondenheid via het web. Om zicht te krijgen op 
zowel die omgang met onzekerheid én de mogelijkheden, hebben we respondenten 
gevraagd wat het effect van internet is op: 

•	 hun betrokkenheid bij een vereniging of verband. Denk daarbij niet alleen aan 
websites en fora voor verenigingen, fanclubs, etcetera, maar ook aan het plan
nen en organiseren van vergaderingen via internetplanners (bijvoorbeeld 
Zoho.com); 

•	 het in contact komen met gelijkgestemden en lotgenoten; 
•	 de mate waarin de respondent in aanraking komt met ongewenste informatie, 

zoals pornografisch of gewelddadig materiaal; 
•	 de mate waarin zij, bijvoorbeeld via fora of community websites, meningen 

kunnen delen; 
•	 de betrokkenheid voor maatschappelijke doelen. Zo heeft Dialogic (2007) re

cent meegewerkt aan een projectvoorstel om internet te gebruiken als platform 
voor vraag en aanbod van vrijwilligersdiensten zoals het oppassen op kinderen, 
geven van huiswerkbegeleiding, hulp bij huishoudelijke zaken voor ouderen; 

•	 het deelnemen aan buurtgerelateerde activiteiten. Deze stelling lijkt contra
intuïtief: gebruik maken van internet om deel te nemen aan activiteiten die om 
de hoek plaatsvinden. Internet kan echter als informatieplatform dienen (wat is 
er komende zondag te doen?) of als buurtgerelateerd forum. 
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Figuur 15: Door internet:… 

Figuur 15 laat de scores zien. Met 21% wordt het meest frequent aangegeven dat 
verenigingsactiviteiten beter ondersteund worden, gevolgd door het in aanraking komen 
met gelijkgestemden (20%). Beide gevolgen van internet zijn positief voor de gebruiker: 
een drempel wordt verlaagd om met kennissen, vrienden en gelijkgestemden in aanraking 
te komen. Ongeveer één op de vijf respondenten komt ook de negatieve gevolgen van 
internetgebruik tegen: zij zijn ongewenst geconfronteerd met pornografisch of gewelddadig 
materiaal. 18% van de respondenten is in staat zijn of haar mening te geven. Dat is 
bijvoorbeeld mogelijk via fora of community websites. Bijdragen aan maatschappelijke 
doelen en buurtgerelateerde activiteiten blijven wat achter (respectievelijk 13% en 6%). 

Kinderen online: de rol van begeleiding door ouders 

Bij de stellingen over mediawijsheid in dit hoofdstuk, gaf 88% aan dat in het onderwijs 
aandacht besteed dient te worden aan mediawijsheid: hoe moet je omgaan met de 
overvloed aan informatie? Wat zijn de risico’s en gevaren van internet, hoe zijn die risico’s 
in te schatten en hoe ga je daar mee om? Respondenten erkennen dus het belang van 
opvoeding met betrekking tot gedrag in de digitale wereld. In hoeverre besteden ouders 
hier zelf aandacht aan? Begeleiden zij hun kinderen op internet? En zo ja, welke wijzen 
kiezen ouders daar voor? 

Van alle respondenten is 28,1% een ouder of verzorger van een minderjarig kind. In 7% 
van de gevallen wordt totaal niet aan begeleiding gedaan (zie Figuur 16). Dit percentage 
lijkt erg laag te zijn, echter, van de ouders die wel begeleiding bieden, geeft 24% aan dat 
niet altijd voldoende te doen. De categorie ‘anders, namelijk…’ is met 15% relatief groot. 
Dat is niet verwonderlijk, zo blijkt ook uit de antwoorden, aangezien sommige responden
ten erg jonge kinderen hebben die nog geen gebruik maken van internet (0-6 jaar oud).     
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Figuur 16: Begeleidt u het kind of de jongere in de omgang met het internet (en andere digitale 
communicatiemiddelen?) 

We hebben laten zien dat 78% van de ouders hun kinderen mediawijsheid probeert bij te 
brengen, of althans een poging doet om te begeleiden. De vraag is op welke wijze dat 
gebeurt. Een aantal opties zijn voorgelegd aan de ouders/verzorgers (Figuur 17). 
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Figuur 17: Welke van de volgende hulpmiddelen gebruikt u om kinderen of jongeren te begeleiden? 
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De twee middelen die verreweg het meeste worden gebruikt (respectievelijk 51% en 49%) 
zijn het bespreken van activiteiten die door het kind op internet worden gedaan (MSN’en, 
surfen, chatten) en het opstellen van regels. Minder favoriet zijn Digibewust en 
Mijnkindonline.nl. De Stichting Mijn Kind Online is een samenwerking tussen Ouders Online 
en KPN met als doel om ouders te ondersteunen in hun begeleiding van kinderen op het 
gebied van internetgebruik. Mijnkindonline.nl biedt naast een mogelijkheid tot kennisuit
wisseling (forum), tips en adviezen, ook een timeslot aan: ouders kunnen zodoende de 
duur van internetsessies van hun kinderen limiteren. Digibewust is een samenwerkingsver
band tussen overheid en bedrijfsleven dat in Nederland het 'digibewust' zijn wil versterken; 
niet alleen bewustzijn van kinderen, maar ook dat van ouderen en bedrijven. Andere 
middelen die ouders noemen (categorie ‘anders, namelijk…’): plaatsen van de pc in de 
woonkamer, controleren van temporary internetfiles, logbestanden, snelkoppelingen en 
contactlijsten van MSN. Daarnaast wordt meerdere malen het belang van een goede 
netwerkbeveiliging en filters geopperd. 

3.3 Conclusies 

Op basis van de vragen over gebruik, e-vaardigheden en mediawijsheid, kunnen we het 
volgende stellen: 

Ruim 44% van de respondenten maakt al langer dan acht jaar gebruik van internet. 

Bijna driekwart (73%) van de respondenten maakt meer dan één keer per dag gebruik van 
internet; 

Ongeveer twee derde (64%) van de internetsessies duurt tussen een kwartier en een uur, 
of tussen één en twee uur. Thuisgebruik van inernet van minder dan een kwartier komt 
nauwelijks voor (3%), maar dat geldt ook voor het andere uiterste: sessies die langer dan 
acht uur duren (eveneens 3%); 

Ruim de helft van de gebruikers leeft in een huishouden waarbinnen internetgebruik 
getypeerd kan worden als uitgebreid: de verbinding staat grote delen van de dag aan. 
Naast surfen op internet worden diverse diensten gebruikt: van filmpjes bekijken tot het 
gebruik van e-formulieren en productaanschaf via internet.  

98% geeft aan over voldoende basisvaardigheden te beschikken om goed met internet om 
te gaan. 65% van hen geeft echter aan wel personen te kennen in de directe omgeving die 
onvoldoende e-vaardigheden hebben en daar hinder van ondervinden. 

Voor betrouwbaarheid van media geldt het volgende: 30% van de respondenten is van 
mening dat websites inclusief video fragmenten in de informatievoorziening betrouwbaar
der zijn dan websites die dat niet doen. 37% vindt gedrukte encyclopedieën 
betrouwbaarder dan internetversies zoals Wikipedia. 47% vindt websites van bestaande 
kranten betrouwbaarder dan nieuwssites zoals www.nu.nl. 

Interpretatie van informatie blijkt lastig zodra tegensprekende beelden naar buiten komen 
via verschillende media. Twee derde van de respondenten krijgt niet te maken met 
tegensprekende informatie, maar als dat wel het geval is, heeft 51% moeite met de 
interpretatie (wat is waarheid?). 

Er is behoefte (77%) aan informatie over de omgang met internet (mediawijsheid).  
Digibewust en Mijnkindonline.nl komen nu al tegemoet aan die vraag.  

De meerderheid (88%) wenst dat in het onderwijs meer aandacht wordt besteed aan 
mediawijsheid en jongeren worden gewezen op de gevaren van internet. 
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Internet heeft zowel positieve als negatieve gevolgen voor gebruikers. Zo kan men 
verenigingsactiviteiten beter ondersteunen en komt de gebruiker gemakkelijk in contact 
met gelijkgestemden. Ongeveer één op de vijf respondenten komt ook de negatieve 
gevolgen van internetgebruik tegen: zij zijn ongewenst geconfronteerd met pornografisch 
of gewelddadig materiaal. 

Ouders begeleiden hun kinderen op internet, echter in 24% doen zij dit, naar eigen 
inschatting, niet altijd voldoende. 

Ouders bespreken het internetgedrag van hun kinderen (51%) of stellen regels op (49%). 
Minder favoriet zijn Digibewust en Mijnkindonline.nl. 

Andere middelen die ouders noemen zijn het plaatsen van de pc in de woonkamer, 
controleren van temporary internetfiles, logbestanden, snelkoppelingen en contactlijsten 
van MSN. Ook het belang van een goede netwerkbeveiliging en filters wordt aangehaald. 
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4 Communicatie, Informatie en 
Nieuws 

4.1 Inleiding 

Communicatie- en informatieactiviteiten bleken in de voorgaande metingen het overgrote 
deel van het internetverkeer te genereren. In deze editie hebben we met de projectpart
ners extra aandacht gegeven aan het thema informatie & nieuws. 

In dit hoofdstuk gaan we eerst in op de communicatieactiviteiten die men onderneemt op 
internet en daarna op de informatieactiviteiten. We concentreren ons daarbij op de invloed 
die het gebruik van internet heeft op het gebruik van de geschreven pers (met name 
kranten). Het digitale aanbod van nieuws kan grote invloed hebben op de oplage en het 
gebruik van de papieren krant. Hebben gebruikers van nieuwswebsites zoals nu.nl in 
principe geen krant meer nodig om bij te blijven? Of heeft de papieren krant juist zoveel 
meer voordelen dat een online versie nooit als vervanging kan dienen? De resultaten uit 
deze meting geven aanknopingspunten. 

4.2 Resultaten 

Communicatie 

E-mail is net als in de voorgaande metingen nummer 1 als het gaat om online communica
tieactiviteiten (96%). Chatten is een goede tweede, waarvan nog altijd meer dan de helft 
(54%) zegt dat ze dit doen. Meer dan een derde geeft reacties op producten en prijzen op 
websites als kieskeurig.nl. Internettelefonie (Skype) staat ook hoog in de lijst met 29%. 
Websites die werken met een profiel en uitgaan van het principe van een community, zoals 
Hyves en hobbygroepen zijn ook populair (28%). 

Glasvezelgebruikers laten een iets minder geavanceerd gebruikerspatroon zien dan de 
andere internetgebruikers. Bijvoorbeeld als het gaat om ‘echte’ breedbandtoepassingen, 
zoals chatten, internettelefonie en videoconferencing, geven glasvezelgebruikers aan dat 
minder iets vaak te doen dan kabel- en ADSL-gebruikers. 
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Figuur 18: Welke van de onderstaande informatietoepassingen gebruikt u wel eens op internet voor 
prive−doeleinden? (meer antwoorden mogelijk) 

Informatie 

De eerste vraag die gesteld werd over informatieactiviteiten op internet, is op welke 
manier mensen online informatie zoeken. Als we naar Figuur 18 kijken, zien we dat 
zoekmachines, net als in alle voorgaande metingen, het meest gebruikt worden (99%). Er 
zijn hier geen verschillen tussen mensen met verschillende internetverbindingen, 
leeftijden, geslacht, genoten onderwijs en samenstelling van het huishouden. 

Ook route- en reisplanners zijn populair (88%). Hier zien we wel enkele verschillen, 
bijvoorbeeld tussen mannen (85%) en vrouwen (91%) , leeftijden (20-29 jarigen doen dit 
meer dan de andere leeftijdscategorieën) en onderwijs (vergelijk: 77% voor respondenten 
met basisonderwijs en 94% voor respondenten met HBO/Universiteit). Van online 
adressenbestanden geeft ook een groot deel (80%) aan dat zij die raadpleegt. 
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Figuur 19: Welke informatieactiviteiten voert u uit? 

Nieuwssites hebben net geen top 3 score, maar meer dan twee derde (69%) geeft aan dat 
zij gebruik maakt van websites als nu.nl en nieuwssites van bestaande, papieren kranten. 
Mannen doen dit vaker dan vrouwen (77% ten opzichte van 61%). Bovendien worden 
nieuwssites vaker door jongeren geraadpleegd (60+ 57%; 40-59 jaar 70%; 30-39 jaar 
75%; 20-29 jaar 79%). Zie ook Figuur 20. 
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Figuur 20: Nieuwssites naar leeftijd 

Geografisch kaartmateriaal, zoals GoogleMaps en kaartjes met plattegronden, worden in 
66% van de gevallen wel eens geraadpleegd. Mannen doen dit vaker dan vrouwen (71% 
ten opzichte van 60%). Het aanvragen van informatie en producten via aanvraagformulie
ren wordt in 64% van de gevallen genoemd als een online actie die wordt uitgevoerd. 

Hoewel de percentages niet geheel vergelijkbaar zijn met de vorige meting (waarin 
gevraagd werd naar maximaal 3 antwoorden, terwijl in deze meting meer antwoorden 
gegeven konden worden), is opvallend dat portals in de vorige meting nog op de tweede 
plaats stond, terwijl we ze nu op de achtste plaats terugvinden. 

Streams van beeld- en geluiduitzendingen lijken misschien uitgelezen activiteiten voor 
mensen met de snelste verbindingen. Toch doen de glasvezelgebruikers dat het minst vaak 
(34% ten opzichte van 50% van de ADSL-gebruikers en 56% van de kabelgebruikers). Wel 
is er een hoger percentage te zien bij activiteiten die niet zo veel bandbreedte vergen, 
bijvoorbeeld route- en reisplanners; glasvezelgebruikers zeggen ze in 95% van de gevallen 
te raadplegen, terwijl die percentages bij kabelgebruikers op 87% en bij ADSL-gebruikers 
op 89% liggen. Hieruit kunnen we opmaken dat het hebben van een snellere verbinding 
niet perse leidt tot het gebruik maken van meer breedbandige toepassingen. 

Verder valt in Figuur 19 op dat RSS feeds, weblogs, discussiegroepen en eigen websites 
achterblijven. Hoewel deze vormen van informatie en communicatie in opmars zijn, blijft 
het vooralsnog beperkt tot een kleinere groep.  

Als we zien in Figuur 19 op welke soorten manieren en  websites gezocht wordt, is het ook 
niet verwonderlijk dat actualiteiten (60%) en functionele informatie (bijvoorbeeld 
adressen, routes; 54%) worden genoemd als meest gezochte informatie (Figuur 21). Wat 
betreft het gebruik van internet voor nieuws en actualiteiten is er geen opmerkelijk verschil 
of verband tussen de verschillende leeftijdsgroepen en opleiding. Mannen raadplegen 
internet wel iets vaker dan vrouwen voor nieuws en actualiteiten (64% ten opzichte van 
56%). 

Ook scoort informatie over producten en prijzen hoog (52%). Computers, internet en 
telecom zijn onderwerpen waar ongeveer een kwart van de respondenten naar zoekt. 
Opvallend hierbij is, dat de glasvezelgebruikers veel lagere cijfers laten zien; 11% ten 
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opzichte van 25% en 30% voor ADSL- en kabelgebruikers. Dit geeft aan dat de 
glasvezelgebruikers in dit onderzoek minder geïnteresseerd zijn in internet en technologie, 
maar dat zij wellicht toevallig in een omgeving wonen, waar een glasvezelpilot plaatsvindt 
of waar glasvezel voor een lage prijs wordt aangeboden, bijvoorbeeld in dorpen om de 
locale/gemeenschapszin te stimuleren.   
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Figuur 21: Naar welke informatie zoekt u? 

Nieuws 

De behoefte aan actualiteiten en nieuwssites zijn belangrijk als we het hebben over 
internetgebruik, zoals we in de voorgaande twee figuren zagen. 

Van hen die online nieuws bekijken, naast of ter vervanging van hun papieren krant, 
bekijkt 59% voornamelijk een nieuwssite, zoals Nu.nl. Daarbij geldt: hoe jonger de 
persoon hoe vaker (20-29 jaar 77%; 30-39 jaar 75%; 40-59 jaar 51%; 60+ 43%). 
Bovendien bekijken mannen vaker dan vrouwen dit soort nieuwssites (62% ten opzichte 
van 55%). 

41% bekijkt voornamelijk de website van een bestaande papieren krant, zoals Volkskrant 
of Telegraaf. Ook daar zien we een verband met leeftijd, alleen andersom: hoe jonger hoe 
minder vaak (20-29 jaar 23%; 30-39 jaar 25%; 40-59 jaar 49%; 60+ 57%). En ook voor 
de verschillen tussen mannen en vrouwen geldt een omgekeerd beeld: vrouwen doen dit 
vaker (45%) dan mannen (38%).  
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Figuur 22: Bekijkt u een nieuwssite of een website van een bestaande, papieren krant? 

De vraag is nu in hoeverre nieuwssites, zoals nu.nl, de papieren krant vervangen of 
aanvullen. In Figuur 22 valt op dat de grootste groep (37%) die wel eens online nieuws 
bekijkt, geen papieren krant (meer) heeft. Vooral voor mannen geldt dit (41% ten opzichte 
van een percentage van 33 onder de vrouwen). Ook zijn er verschillen tussen de 
leeftijdscategorieën: voor 60-plussers geldt een percentage van 20, terwijl dat voor 20-39 
jarigen rond de 55% ligt. 

39% bekijkt het online nieuws naast een abonnement op een papieren krant. Bij 28% gaat 
het om nieuws van een andere nieuwsverstrekker dan de nieuwsvertrekker waar ze het 
papieren abonnement hebben lopen. 11% bekijkt naast de papieren krant nog online 
nieuws van dezelfde nieuwsverstrekker.  
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Figuur 23: Bekijkt u online nieuws? 

Dialogic innovatie ● interactie 40 



Er zijn regionale verschillen als het gaat om het wel of niet leze van online nieuws. Zoals te 
zien in Figuur 23 geeft 24% aan nooit online nieuws te bekijken. In zeeland is dit 
percentage maar 5%; zij bekijken dus relatief vaak online nieuws. Bij de respondenten uit 
Zeeland zien we ook een hoger percentage dan bij de andere regio’s als het gaat om het 
lezen van online nieuws van een andere krant dan waarop zij een papieren abonnement 
hebben (37% ten opzichte van 28% voor alle regio’s samen). In Gelderland en de 
Noordelijke provincies (Groningen, Friesland, Drenthe) wordt vaker aangegeven dat er 
geen online nieuws wordt bekeken: respectievelijk 38% en 35% ten opzichte van 24% van 
alle regio’s. In het rivierengebied bij Zuid-Holland, Nord-Brabant en Gelderland is een 
hoger percentage dat aangeeft alleen nog maar online nieuws te lezen/bekijken (56% ten 
opzichte van 37% voor alle regio’s samen).   

Het merendeel bekijkt op internet vooral een combinatie van landelijk, regionaal en lokaal 
nieuws (49%). Verschillen tussen mannen en vrouwen zijn daarbij nihil. Wel zien we 
daarbij en verschil bij opleidingsniveau: bij HBO/universitair geschoolden ligt het 
percentage lager (45%) dan bij degenen die alleen basisonderwijs hebben genoten (64%). 
Ook geldt hier hoe ouder, hoe vaker de combinatie wordt bekeken (20-29 jaar 43%; 30-39 
jaar 48%; 40-59 jaar 48%; 60+ 52%). 

Daarnaast kijkt een groot deel (39%) voornamelijk landelijk nieuws. Dat zien we vooral bij 
20-29 jarigen (53% ten opzichte van 31% van de 60-plussers) en hoger opgeleiden (46% 
HBO/Universiteit ten opzichte van 11% bij mensen met basisonderwijs). Regionaal en 
lokaal nieuws wordt op internet veel minder bekeken (9% en 4%). 
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Figuur 24: Bekijkt men op internet vooral landelijk, regionaal of lokaal nieuws? 

Regionale verschillen zien we hier ook. In Zeeland, het rivierengebied (bij Zuid-Holland, 
Noord-Brabant en Gelderland) en de Noordelijke provincies (Groningen, Friesland en 
Drenthe) zien we een relatief hoog percentage dat aangeeft vooral regionaal nieuws te 
bekijken. In Overijssel wordt het meest aangegeven dat men een combinatie van landelijk, 
lokaal en regionaal nieuws bekijkt. 
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Figuur 25: Bekijkt men op internet vooral landelijk, regionaal of lokaal nieuws?: verschillen per regio 

In een van de kwesties van de dag is aandacht besteed aan online en offline nieuws. Ook 
aan een papieren krant op maat (gepersonaliseerd met alleen nieuws dat overeenkomst 
met de interesses van de lezer). Dit is niet waar men behoefte aan heeft. De dagboekres
pondenten die geen papieren krant hebben, hebben die keuze gemaakt omdat ze de 
papieren versie naast hun internetmogelijkheid overbodig en duur vinden. Een aanzienlijk 
deel van de dagboekrespondenten heeft nog een papieren krant, en heeft er geen last van 
dat er soms informatie in staat die hen niet interesseert. Het feit dat het nieuws zo 
uitgebreid is, wordt juist ook als een voordeel ervaren; “voor elk wat wils”. 

Meer dan de helft van de respondenten leest in meerdere of mindere mate wel eens nieuws 
op internet. Een korte opsomming over het soort nieuws: 

•	 regionaal nieuws; 
•	 buurtlink; 
•	 sites als: wikipedia.org, webwereld.nl, frankwatching.com, tweakers.net, emerce.nl, 


nieuws.nl; 

•	 sportnieuws; 
•	 hobby’s. 

In het tekstkader hierna zijn enkele tekenende reacties weergegeven. 
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In kranten wordt veel informatie aangeboden die eigenlijk niet voor u op maat 
is gemaakt. Dat betekent dat als u niet van sport houdt, u toch het sportkatern 
bij de krant krijgt geleverd. Internet maakt het bij uitstek mogelijk om nieuws 
op maat geleverd te krijgen. 

Maakt u gebruik van dergelijke toepassingen op internet en zo ja welke? 

“al het nieuws waarover ik wil geïnformeerd wil zijn kanik op internet krijgen en meestal zonder 
reclame. Ik heb dus geen papieren krant,omdat hij mij te duur is en er veel in staat wat voor mij 
niet interessant is.” 

“Ik heb een abonnement op de papieren krant. Die lees ik bij de koffie ‘s morgens op mijn gemak 
door. Voor andere kranten heb ik het internet, waar ik wel gebruik van maak als er een artikel 
uitspringt dat me aanspreekt. Dit gaat dan vooral om regionaal nieuws over verkeer, het weer, 
politieke beslissingen e.d.” 

“Ik lees alleen gratis kranten als ik die dag werk. Als ik vrij ben lees ik liever een boek en kijk 
tussendoor wel even naar het journaal. Verder ben ik niet echt geïnteresseerd.” 

“Ik lees zelden een krant. Als ik nieuws wil lezen dan doe ik dat via internet of vie teletekst. Ik kan 
dan precies uitzoeken wat ik wil lezen.” 

“Ja, ik maak gebruik van de krant op internet. Ook wil ik graag de papieren krant en lees altijd het 
nieuws van mijn woonplaats, daarom heb ik ook de regionale krant.” 

“Lees elke dag de krant op de computer mis wel wat regionale informatie hierbij.” 

Betalingsbereidheid 

Aan de respondenten is gevraagd of zij bereid zijn extra te betalen voor online 
nieuwscontent. Voor beelden, zoals foto’s en filmpjes, is niemand bereid meer te betalen. 
Ook voor internetabonnementen van de eigen of andere krant, wil vrijwel niemand betalen 
(1% en 2%). Het idee van betalen per artikel, als bijvoorbeeld de kop of inleiding 
interessant is, wordt ook niet omarmd (1%).  
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Figuur 26: Is men bereid om extra te betalen voor online nieuwscontent? 

Op mobiele apparaten wordt vrijwel geen nieuws bekeken. Als we kijken naar de 
respondenten die een mobiel apparaat hebben, waarmee ze kunnen internetten, kijkt 69% 
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nooit nieuws op dat apparaat en heeft er ook geen behoefte aan. 7% doet het nooit, maar 
ziet voor de toekomst wel mogelijkheden, 13% doet het zelden, 9% soms en 3% vaak. 
Jongeren zien zichzelf vaker dan ouderen in de toekomst wel via een mobiel apparaat 
nieuws afnemen;  12% van de 20-29 jarigen geeft dat aan en 11% van de 30-39 jarigen, 
terwijl dat bij de 60-plussers 7% is. 
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Figuur 27: Bekijkt men nieuws op mobiele apparaten (alleen respondenten met een mobiel apparaat, 
waarmee men kan internetten)? 

Nieuws door burgers 

Nieuws dat door ‘gewone burgers’ (dus niet-journalisten) wordt gemaakt en online wordt 
geplaatst is in sommige delen van de wereld erg populair, zoals OhMyNews.com in Korea. 
In Nederland is dat veel minder. 58% plaatst nooit nieuws online en leest nooit nieuws dat 
niet door journalisten is gepubliceerd. 37% leest echter wel eens nieuws dat door ‘gewone 
burgers’ is geplaatst. Bij de respondenten van 20-29 jaar geeft 45% aan wel eens dat 
soort nieuws te lezen. Bij de andere leeftijdsgroepen ligt dat tussen 34 en 39%. Van de 
mannelijke respondenten geeft 42% aan nieuws van ‘gewone burgers’ wel eens te lezen, 
terwijl dat percentage bij vrouwen 32 is. Zelf plaatsen wordt echter (nog) vrijwel niet 
gedaan. 
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Figuur 28: Plaatst men zelf nieuws en leest men nieuws van 'gewone burgers'? 

Over het verschil in kwaliteit van het nieuws door gewone burgers en nieuws door 
professionele journalisten is men het niet eens: 54% vindt dat het nieuws van gewone 
burgers minder goed is dan het nieuws dat gebracht wordt journalisten, terwijl 42% vindt 
dat het nieuws even goed is. Voor 5% is het nieuws van gewone burgers zelfs beter dan 
dat van journalisten. De jongere leeftijdscategorie is iets negatiever over de kwaliteit van 
online nieuws door ‘gewone burgers’ dan de oudere respondenten: 61% van de 20-29 
jarigen vindt dit nieuws minder goed dan dat van journalisten, terwijl van de 60-plussers 
48% dit vindt.  
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Figuur 29: Wat vindt men van nieuws van 'gewone burgers'? 
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4.3 Conclusies 

Wat informatie betreft kunnen we stellen dat zoekmachines (google) vrijwel volledig zijn 
ingeburgerd bij de internettende Nederlander. Ook route- en reisplanners en online 
adressenbestanden worden door vrijwel alle internetgebruikers geraadpleegd. Nieuwssites 
komen op de vierde plaats, snel gevolgd door geografisch kaartmateriaal (google maps 
bijvoorbeeld). 

Als we kijken naar welke onderwerpen op internet gezocht wordt, staan actualiteiten 
bovenaan, die gezien de top 4 die zojuist gepresenteerd is, waarschijnlijk veelal worden 
gevonden via zoekmachines en nieuwssites. Actualiteiten worden gevolgd door functionele 
informatie, die gevonden wordt via zoekmachines en in de reis- en routeplanners en 
adressenbestanden. Prijs- en productinformatie staat op nummer 3. Dit geeft ook het 
belang aan van online kopen dat in hoofdstuk 6 aan de orde komt.  

Nieuws neemt dus een belangrijke plek in op internet; nieuwssites worden veel bezocht en 
actualiteiten vormen een belangrijk onderwerp. Vaak wordt het nieuws alleen nog maar via 
internet bekeken en is er geen abonnement op een papieren krant (meer). In meer dan 
een kwart van de gevallen wordt een papieren abonnement aangevuld met online nieuws 
van een andere krant (dan de papieren krant waarop men een abonnement heeft). Het 
minst maakt men gebruik van een combinatie van online en offline nieuws van dezelfde 
krant. Het gaat op internet voornamelijk om een combinatie van landelijk, regionaal en 
lokaal nieuws van voornamelijk professionele journalisten. Nieuws door ‘gewone’ burgers 
wordt door een derde wel af en toe gelezen, maar minder goed geacht dan nieuws van 
professionele journalisten. 

Uit het dagboekonderzoek blijkt dat respondenten in mindere mate behoefte hebben aan 
een gepersonaliseerde krant (papieren of digitaal) met alleen nieuws dat overeenkomst 
met de interesses van de lezer. De dagboekrespondenten die geen papieren krant hebben, 
hebben die keuze gemaakt omdat ze de papieren versie naast hun internetmogelijkheid 
overbodig en duur vinden. Een aanzienlijk deel van de dagboekrespondenten heeft nog een 
papieren krant, en heeft er geen last van dat er soms informatie in staat die hen niet 
interesseert. Het feit dat het nieuws zo uitgebreid is, wordt juist ook als een voordeel 
ervaren; “voor elk wat wils”. 

Hoewel online nieuws een belangrijke plek inneemt, is men over het algemeen niet bereid 
te betalen voor extra foto’s en beelden bij het nieuws of een extra internet abonnement 
voor een klein bedrag. Ook per artikel betalen is voor vrijwel niemand een optie. Op 
mobiele apparaten is het bekijken van online nieuws (nog) niet zo populair en is op dit 
moment ook weinig behoefte. 
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5 Entertainment en Cultuur 

5.1 Inleiding 

Films kijken en muziek luisteren is niet meer alleen mogelijk via tv en radio, maar ook via 
internet, in steeds betere kwaliteit en met meer keuze. Het journaal hoeft niet meer stipt 
om acht uur gekeken te worden. Dit kan op ieder tijdstip dat voor de gebruiker het best 
uitkomt. Andere televisie-uitzendingen en zelfgemaakte filmpjes zijn in steeds ruimere 
mate op internet voorhanden. YouTube en Uitzendinggemist.nl genieten bijvoorbeeld grote 
naamsbekendheid en populariteit. Talloze spellen zijn online te spelen, alleen of met meer 
spelers. Er is altijd wel iemand op de wereld te vinden die –op welk moment van de dag 
ook- een potje wil pokeren of formule 1 racen. 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. Het 
internet wordt ook in steeds grotere mate gebruikt om cultuur en cultureel erfgoed 
beschikbaar, en daardoor beter toegankelijk, te maken. We onderzoeken in hoeverre de 
gebruiker geïnteresseerd is in de toneelvoorstellingen, collecties van musea en oude 
papieren archieven. 

Uit de vorige metingen is gebleken dat het type verbinding voor entertainmenttoepassin
gen van groot belang is. Ten eerste eisen bepaalde entertainmenttoepassingen, denk 
bijvoorbeeld aan online gaming en het downloaden van films, meer snelheid van de 
verbinding. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat internetgebruikers die bovengemiddeld 
gebruik maken van online entertainment en nieuwe toepassingen op dat domein, een 
ander profiel hebben (jong, openstaan voor innovaties, etcetera). Voorheen (eerdere 3 
metingen) gebruikten breedbandgebruikers meer entertainmenttoepassingen dan 
smalbandgebruikers (ISDN en modem). Foto’s downloaden en ‘funsurfen’ werden vaak 
genoemd als entertainmenttoepassingen voor privé-doeleinden door zowel breedband- als 
smalbandgebruikers. De meest opvallende verschillen tussen gebruikers met verschillende 
internetverbindingen waren te zien bij filmbeelden bekijken, filmbeelden downloaden, 
muziek luisteren en muziek downloaden. Bevestigt de huidige studie dat beeld? Doet het 
type van de verbinding er toe als we kijken naar gebruik van entertainment en 
cultuurtoepassingen op internet? Zijn glasvezelgebruikers bijvoorbeeld geavanceerder in 
het gebruik dan consumenten met een ADSL- of kabelabonnement? Zijn er andere 
achtergrondkenmerken die een belangrijke differentiërende rol spelen in het mediagebruik?  

In onderstaande paragraaf gaan we verder in op deze vragen over entertainment en 
cultuur op internet. De meest opvallende bevindingen presenteren we voor de gehele 
respons en voor verschillende uitsplitsingen (naar type internetverbinding, leeftijd, 
geslacht, opleiding of samenstelling van het huishouden). We sluiten af met enkele 
hoofdboodschappen over het gebruik van de entertainmentdiensten en cultuur op internet. 

5.2 Resultaten 

Er bestaan veel verschillende soorten entertainmenttoepassingen op internet die men kan 
gebruiken voor privé−doeleinden. In Figuur 30 wordt het gebruik van entertainmenttoe
passingen door de respondenten gepresenteerd. 
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Figuur 30: Welke entertainmenttoepassingen op internet gebruikt u wel eens voor privé-doeleinden? 
(meer antwoorden mogelijk)  

Over het gebruik van de entertainmentdiensten willen we graag de volgende uitkomsten 
eruit lichten. Het downloaden van afbeeldingen en muziek (om het vervolgens te bekijken 
c.q. te beluisteren) is het meest populair van de gevraagde entertainmenttoepassingen. 
50% van de respondenten geeft aan dit te doen, ongeacht de leeftijd. Televisie
uitzendingen downloaden en/of bekijken staat op de derde plaats als het gaat om online 
entertainment activiteiten (44% zegt dit te doen). E-mailen ter ontspanning zegt ook een 
aanzienlijk deel van de respondenten te doen (39%). Dit wordt overigens door 44% van de 
vrouwen gedaan, terwijl ‘slechts’ 34% van de mannen moppen of grappige afbeeldingen 
per e-mail verstuurd. 

Naast het downloaden en bekijken/beluisteren van afbeeldingen, muziek en televisie
uitzendingen en het e-mailen ter ontspanning, geeft bijna vier op de tien respondenten 
(38%) aan online games te spelen. Huishoudens met een kind spelen vaker online games 
(50% voor alleenstaanden met kind, 42% voor getrouwd/samenwonende met kinderen), 
dan wanneer er geen kinderen aanwezig zijn (35% alleen zonder kinderen en ook 35% 
voor getrouwde/samenwonende stellen zonder kinderen). Maar het spelen van online 
games is niet voorbehouden aan alleen jeugdige generaties. Meer dan een derde van de 
60+’ers (36%) speelt wel eens een spelletje via internet. Dat is iets meer dan de generatie 
ervoor (van 40-59 jaar) (35%) en iets minder dan de dertigers (40%). Twintigers spelen 
wel het vaakst online (46%). Vrouwen spelen overigens opvallend vaak online games in 
vergelijking met de mannelijke respondenten (45% ten opzichte van 31%). 

Een vijfde van de respondenten (20%) downloadt verder korte beeldfragmenten en iets 
meer dan een kwart (26%) geeft aan zelfs grotere bestanden te downloaden in de vorm 
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van speelfilms. Slechts een klein deel van de 60-plussers zegt speelfilms te downloaden 
(9%). Blijkbaar hechten deze ouderen niet zoveel waarde aan het verkrijgen en/of 
bekijken van speelfilms via de computer of weten zij niet van de mogelijkheden af.Zelf 
bestanden verspreiden is minder populair: korte beeldfragmenten worden het meest 
verspreid (15%, YouTube speelt hierin ongetwijfeld een belangrijke rol). 

Muziek & audio en afbeeldingen worden door 13% van de respondenten verspreid (via 
bijvoorbeeld Flickr.com, mijnalbum.nl, picasa.com). Twintigers verspreiden relatief vaak 
afbeeldingen (18%). Het verspreiden van afbeeldingen blijkt ook populair te zijn bij zowel 
ouderen (14% van de zestigplussers) als de dertigers (eveneens 14%). 

6% verspreidt speelfilms via p2p netwerken of FTP en ook het uitwisselen van televisie
uitzendingen staat nog in de kinderschoenen; maar 2% doet dit bijvoorbeeld via Joost of 
Tribler. Mannen downloaden (36% versus 17%) en verspreiden overigens vaker speelfilms 
via p2p netwerken (10% versus 3%). Ook wisselen zij vaker televisie-uitzendingen uit (4% 
versus 0%). Kortom, video-entertainmenttoepassingen, die er om bekend staan 
vooralsnog minder gebruikersvriendelijk te zijn en waar vaak aparte technische instellingen 
nodig zijn (hoger ‘hobby’ en ‘gadget’ gehalte) worden door de vrouwen beduidend minder 
vaak uitgevoerd. 

Naast het verspreiden van speelfilms, muziek en afbeeldingen, vormen ook virtuele 3D 
werelden (zoals bijvoorbeeld Second Life) een van de hekkensluiters. Deze virtuele 
omgevingen blijken ondanks de (inmiddels ook weer tanende) media-aandacht nog weinig 
aantrekkingskracht te hebben. Slechts twee op elke honderd respondenten geven aan zich 
wel eens in deze virtuele 3D werelden te begeven. Ook virtuele werelden zijn duidelijk nog 
het domein van mannen (of van mannen verkleed als vrouwen): ongeveer drie van de vier 
bezoekers is een man. 

Als het om entertainmenttoepassingen gaat, zijn de glasvezelgebruikers helemaal niet 
geavanceerdere of intensievere gebruikers dan anderen. Dit is niet verwonderlijk, ook in 
het hoofdstuk over communicatietoepassingen hebben we gevonden dat de glasvezelge
bruikers niet per se de meest geavanceerde gebruikers zijn. De verklaring is mogelijk dat 
heel geavanceerde gebruikers, dus ook als het gaat om entertainmenttoepassingen, niet 
altijd de keuze hebben om over te stappen op glasvezel omdat het simpelweg niet overal 
beschikbaar is. De glasvezelgebruikers daarentegen, wonen in een omgeving waar de 
infrastructuur wel bestaat; dat hoeft echter niet te betekenen dat zij zeer geavanceerde 
gebruikers van internettoepassingen en –diensten zijn.  

Voor het spelen van online games bijvoorbeeld geldt dat 46% van de gebruikers met 
kabelinternet wel eens online games speelt, ten opzichte van maar 23% van de 
glasvezelgebruikers. Voor alle hierboven genoemde entertainmenttoepassingen gelden 
lagere percentages (dus gemiddeld lager gebruik) dan de ADSL/Kabelaars, behalve voor 
het verspreiden van speelfilms via p2p netwerken (of FTP-servers).  

Cultuur en cultureel erfgoed op internet 

Naast het spelen van online games, downloaden van speelfilms, afbeeldingen en muziek 
komt er ook steeds meer informatie van en over musea, toneelvoorstellingen en andere 
kunstuitingen beschikbaar op internet. In de vragenlijst is hierover een onderdeel 
opgenomen, waarbij ook gekeken is naar het belang van het digitaal beschikbaar maken 
van cultureel erfgoed en een drempelverlagend effect door internet. Bovendien is gevraagd 
naar de betalingsbereidheid van consumenten voor content met een culturele component.  
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Figuur 31: Beantwoording van de vraag ‘Vindt u het belangrijk dat culturele instellingen en 
erfgoedinstellingen hun informatie en collecties digitaal beschikbaar maken?’  

Driekwart van de respondenten geeft aan dat het belangrijk is om informatie en collecties 
van culturele instellingen en erfgoedinstellingen digitaal beschikbaar te maken, omdat het 
publiek eigendom is (41%), informatie van zulke instellingen betrouwbaar en daardoor 
waardevol is (27%) en omdat het onze identiteit bepaalt (7%).  

Naarmate de leeftijd vordert, vindt men het argument dat het publiek eigendom is steeds 
belangrijker (twintigers: 29%, dertigers: 39%, veertigers + vijftigers: 43% en 
zestigplussers: 46%).  

Twintigers hechten relatief veel belang aan het feit dat de informatie van deze instellingen 
betrouwbaar en daardoor waardevol is (35% ten opzichte van 19%, 28% en 28% voor de 
resp. genoemde leeftijdscategorieën). 

Een kwart van de respondenten geeft aan dat zij het niet belangrijk vinden dat deze 
informatie digitaal beschikbaar gemaakt wordt, omdat je cultuur moet ervaren (15%), de 
collecties al fysiek te bezoeken zijn in musea (5%) en omdat het geld kost en er voldoende 
gratis informatie op internet is (4%).  

Vrouwen zijn gevoeliger voor het argument dat je cultuur moet ervaren. 21% van de 
vrouwen voert deze reden aan ten opzichte van 10% van de mannen om geen extra 
inspanningen in het digitaliseren te stoppen.  

Hoger opgeleiden vinden de reden dat ‘digitalisering van de collecties geld kost en dat er al 
voldoende gratis informatie op internet te vinden is’ niet valide. Slechts 3% van de 
respondenten met een HBO of universitaire opleiding geeft deze reactie ten opzichte van 
4% van de HAVO/VWO/MBO’ers en 9% van de LBO/MAVO/VMBO’ers. De vraagstelling laat 
daarbij in het midden of zij het teveel geld vinden kosten of dat er momenteel nog 
onvoldoende informatie op internet beschikbaar is gemaakt. 

In Figuur 32 worden een aantal stellingen over de interesse, het gebruik en de 
betalingsbereidheid voor cultuur op internet getoond. 
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Figuur 32: Beantwoording van stellingen over internet in relatie tot cultuur en cultureel erfgoed  

In deze figuur (en uitsplitsingen naar achtergrondkenmerken) zien we dat 56% van de 
respondenten aangeeft dat het (helemaal) oneens zijn met de stelling dat internet de 
interesse voor cultuur heeft vergroot. 37% is het (helemaal) eens met deze stelling. De 
twintigers en de alleenstaanden zijn het opvallend vaak (7%) helemaal eens met deze 
stelling, ten opzichte van het gemiddelde van 4%. De rest van de populatie is wat 
verdeeld, maar in lichte mate oneens met deze stelling. 

Het bekijken van videofragmenten van muziekoptredens op internet is voor 64% 
(helemaal) niet aan de orde. Ongeveer een derde van de respondenten geeft aan dit (wel 
eens) te doen. Wanneer we uitsplitsen naar type internetverbinding valt op dat maar 22% 
van de glasvezelgebruikers (helemaal) eens is met de stelling ‘ik bekijk wel eens 
videofragmenten van muziekoptredens (bijvoorbeeld via Fabchannel)’. Kabelaars en ADSL-
gebruikers zijn het vaker hier (helemaal) mee eens (39% respectievelijk 30%). Twintigers 
springen er helemaal uit: 52% is het (helemaal) eens met deze stelling. Mannen blijken 
een grotere voorkeur voor het bekijken van muziekoptredens te hebben dan vrouwen 
(42% versus 23%). 

Iets minder dan twee derde van de respondenten geeft aan het (helemaal) eens te zijn 
met de stelling dat zij op websites van musea, theaters en andere culturele instellingen 
kijken. (Vanzelfsprekend) geeft de resterende een derde aan dit niet te doen. Een aantal 
resultaten valt hierbij op: glasvezelgebruikers blijken het vaakst dergelijke websites te 
bezoeken. (82% geeft aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling, terwijl 65% van de 
ADSL-gebruikers en 59% van de kabelaars deze mening delen. Naarmate de leeftijd 
toeneemt wordt er vaker op de websites van culturele instellingen gekeken (twintigers 
58% oplopend tot de zestigplussers 69%). Ook neemt de frequentie van het bezoek toe 
met de opleidingsgraad (44% van de respondenten met een LBO/MAVO/VMBO opleiding 
oplopend naar 75% van de respondenten met een HBO/Universitaire graad). 

Wanneer we kijken naar de betalingsbereidheid blijkt het overgrote deel (88%) (helemaal) 
niet bereid te zijn om een klein bedrag te betalen voor content. Slechts 7% is het 
(helemaal) eens met deze stelling en bereid een klein bedrag af te dragen in ruil voor 
bijvoorbeeld het bekijken van videofragmenten van culturele instellingen. Uitsplitsingen 
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naar achtergrondkenmerken laten geen groepen van bepaalde gebruikers zien die wél een 
klein bedrag over hebben voor content, of juist nog een duidelijker afkeer hebben dan de 
gemiddelde populatie. 
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Figuur 33: Beantwoording van stellingen over internet in relatie tot cultuur en cultureel erfgoed 

De helft van de respondenten geeft aan dat zij eerder naar een museum zouden gaan als 
zij vooraf een indruk van de collectie zouden kunnen krijgen. Jongeren zijn hiervoor wat 
gevoeliger dan ouderen (7% van de twintigers is het helemaal eens met deze stelling ten 
opzichte van 3% van de zestigplussers). 15% van de gebruikers met een 
LBO/MAVO/VMBO-diploma is het absoluut oneens met de stelling en geeft aan niet eerder 
naar een museum te gaan als de collectie vooraf op internet te zien is.  

57% geeft aan gebruik te maken van de mogelijkheid om achteraf in te loggen om 
bepaalde videobeelden, schilderijen of tekeningen terug te zien. Overigens weet een 
relatief vrij hoog percentage (11%) niet of ze hiervan gebruik zouden maken. 16% van de 
twintigers is het zelfs absoluut eens met de stelling (ten opzichte van 11% gemiddeld). 
Alleenstaanden zonder kind hebben een wat positiever mening over deze stelling dan 
huishoudens met een andere samenstelling: 13% is het helemaal eens met deze stelling 
(gemiddeld 11%) en 5% is het helemaal oneens met de stelling (gemiddeld 8%). De 
meningen liggen hier ook wat sterker uiteen ten opzichte van de andere stellingen met 
relatief hoge percentages respondenten die aangeven het hier helemaal mee eens of 
helemaal mee oneens te zijn (respectievelijk 11% en 8%). 

Verder is men vrij uitgesproken over het feit dat internet niet dezelfde ervaring biedt als 
het werkelijk meemaken van een theater- of museumbezoek: 87% van de respondenten is 
het hier (helemaal) mee eens. Overigens ervaart dus bijna 10% (helemaal) geen verschil 
in beleving tussen een daadwerkelijk theater- of museumbezoek of bezoek via internet. Er 
zijn geen groepen met een duidelijke afwijkende mening over deze stelling. 
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5.3 Conclusies 

Op basis van de vragen over het gebruik van entertainmenttoepassingen en cultuur op 
internet kunnen we de volgende conclusies trekken: 

Het downloaden van afbeeldingen en muziek is gemeengoed geworden onder de 
internetgebruikers. Daarnaast is het spelen van online games populair, bijna vier op de 
tien respondenten geeft aan dit te doen. Gaming wordt steeds serieuzer genomen en wordt 
onderdeel van het dagelijks gebruik. Vooral vrouwen spelen opvallend vaak online 
spelletjes. Zelf bestanden (beeldfragmenten, muziek/audio of afbeeldingen) verspreiden is 
nog niet echt populair onder de massa. De hype van second life lijkt op zijn retour: slechts 
twee op de honderd respondenten geven aan zich wel eens in deze virtuele 3D werelden te 
begeven. Dit zijn voornamelijk mannen. 

Glasvezelgebruikers lijken niet geavanceerder in het gebruik dan diegenen met een ADSL-
of kabelabonnement, sterker nog: in een aantal gevallen hebben we geconstateerd dat 
deze gebruikers achterblijven in de frequentie of intensiteit van het gebruik van 
entertainmenttoepassingen. Het is lastig om op basis van dit gegeven de conclusie van het 
voorgaande rapport (“entertainmenttoepassingen worden vooral gebruikt door responden
ten met een snellere verbinding”) te verwerpen. Immers, in de vorige meting hebben we 
nog een hard onderscheid kunnen maken tussen smal- en breedband. Nu is de groep 
smalbandgebruikers te klein om de vergelijking te maken. Als we kijken naar de  
verschillende verbindingstypes van breedband, lijkt de stelling “een snellere verbinding 
gaat gepaard met meer entertainmenttoepassingen” niet op te gaan.       

Ouderen (60-plussers) doen wat betreft de entertainmenttoepassingen in een aantal 
gevallen helemaal niet onder voor jongere generaties (bijvoorbeeld in het downloaden en 
bekijken van afbeeldingen, of het spelen van online games). 

Driekwart van de respondenten geeft aan dat het belangrijk is om informatie en collecties 
van culturele instellingen en erfgoedinstellingen digitaal beschikbaar te maken, maar het 
overgrote deel van de respondenten (88%) is (helemaal) niet bereid om een klein bedrag 
te betalen voor die content. Op het internet is men van oudsher gewend aan gratis 
diensten en informatie en blijkbaar is de betalingsbereidheid voor content op internet nog 
steeds zeer laag. 

Bijna twee derde van de respondenten kijkt wel eens op websites van musea, theaters en 
andere culturele instellingen. Maar men is vrij uitgesproken over het feit dat internet niet 
dezelfde ervaring biedt als het werkelijk meemaken van een theater- of museumbezoek. 
Na bezoek aan een museum of theater zou men (57%) wel graag de mogelijkheid hebben 
om achteraf in te loggen om bepaalde videobeelden, schilderijen of tekeningen terug te 
zien. 
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6 Online winkelen  

6.1 Inleiding 

Met de komst van internet en zeker met de mogelijkheden die breedband biedt, kan men 
uitgebreid online shoppen. 24 uur per dag kunnen consumenten kijken in de online 
etalages van winkels, kleding uitzoeken en virtueel aanpassen, de stof van dichtbij 
bekijken, de prijzen vergelijken en daarbij ook nog eens met bekenden en onbekenden 
bespreken of het merk en de kwaliteit van het product wel goed zijn. Dit kan behoorlijk 
ingrijpende gevolgen hebben voor de detailhandel. 

Maar voordat er allerlei (wilde) voorspellingen gedaan worden,  is het goed om te kijken  
naar wat de consument nu eigenlijk werkelijk doet op internet en welke invloed dat nu 
heeft op zijn koopgedrag. 

6.2 Resultaten 

Kopen op internet is voor de meesten (59%) een activiteit die soms wordt uitgevoerd. 13% 
Doet het vaak, maar 20% en 8% zegt zelden of nooit iets te kopen via internet. Ten 
opzichte van cijfers van het CBS en Blauw is het percentage dat nooit iets online koopt 
klein (8% in deze meting ten opzichte van 33% en 37% van de internetters nog nooit iets 
online heeft gekocht). Het kan ermee te maken hebben dat de vraag in de andere 
metingen anders is gesteld, maar dit zal niet het gehele verschil verklaren. Er is niet een 
bepaalde groep die dit percentage (‘ik koop nooit’) sterk bepaalt; voor alle infrastructuren, 
leeftijdsgroepen, opleidingniveaus, gezinssamenstellingen en voor zowel mannen als 
vrouwen, zien we een relatief laag percentage dat zegt dat zij nooit online kopen. Alleen 
60plussers en mensen met een lagere opleiding (basisonderwijs) zien we hogere 
percentages die nooit zeggen te kopen via internet (16% en 40%). Een verklaring voor het 
afwijkende percentage zou er ook aan kunnen liggen dat de internetgebruikers in dit 
onderzoek ‘heavy users’ zouden zijn. Daarvoor vinden we echter in de andere onderdelen 
over het gebruik geen aanwijzingen (zie bijlage A). 
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Figuur 34: Hoe vaak koopt u  online? 

De patronen liggen voor alle infrastructuren ongeveer gelijk. Net als bij de andere 
activiteiten zien we dat glasvezelgebruikers net iets minder online kopen. Mannen zeggen 
vaker online te kopen dan vrouwen: 19% van de mannen ten opzichte van 8% van de 
vrouwen zegt vaak online te kopen en 26% van de vrouwen zegt zelden online te kopen 
terwijl maar 14% van de mannen dit zegt. 
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Figuur 35: Hoe vaak koopt u online? Uitgesplitst naar geslacht 

Nu is de vraag wat er dan zoal online gekocht wordt en op welke manier. Figuur 35 laat het 
volgende beeld zien. Het online kopen van producten via leveranciers en winkels wordt het 
meest gedaan. Maarliefst 78% van de kopers geeft aan deze activiteit wel eens te 
ondernemen via internet. 
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Figuur 36 Welke transactieactiviteiten onderneemt u vooral online? 

Voor toegangskaarten en vervoersbewijzen is internet een geschikt medium. 62% geeft 
aan dat zij wel eens toegangskaarten en vervoersbewijzen via internet bestellen. 
Daarnaast geeft 55% aan dat zij producten van particulieren kopen en 47% zegt ook wel 
eens producten aan particulieren te verkopen. Als het gaat om online afname van diensten, 
zoals verzekeringen, zegt 26% dat wel eens te doen. Het ruilen van producten is niet zo 
gebruikelijk (4% zegt dat te doen). 

Mannen zeggen over het algemeen iets vaker de bovenstaande transactieactiviteiten uit te 
voeren. Bij de meeste activiteiten geeft de man een score die 10% hoger ligt dan de score 
van vrouwen. Het grootste verschil zit in het kopen van producten van particulieren via 
websites, zoals Marktplaats. Mannen geven in 62% van de gevallen aan dat ze dat doen en 
vrouwen in 48% van de gevallen. Alleen het reserveren van toegangskaarten, vervoersbe
wijzen ed. wordt door vrouwen vaker gedaan. Verder geldt: hoe hoger de opleiding, hoe 
vaker men aangeeft dat de transactieactiviteiten worden ondernomen. Alleen voor het 
ruilen van producten op internet gaat dit niet op.  

In de meting van 2004/5 zien we een soortgelijk beeld, maar wel lagere percentages. Het 
kopen van producten en diensten van leveranciers werd toen in ongeveer 52% van de 
gevallen genoemd als activiteit die werd uitgevoerd. Reserveren van toegangskaarten 
stond in 2004/5 ook op de tweede plaats, maar toen met 29%. Het kopen en verkopen via 
een verkoopsite voor particulieren werd in de vorige meting als één categorie meegenomen 
en scoorde 23% en daarnaast scoorde het kopen en verkopen via een veilingsite 13%. Nu 
zijn de categorieën “kopen van producten van particulieren” en “verkopen van producten 
aan particulieren” daarvoor in de plaats gekomen. Deze categorieën zijn dus niet helemaal 
te vergelijken.   
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63% van de respondenten die wel eens online producten aanschaft, zegt ook via internet 
te betalen, bijvoorbeeld met Ideal of creditcard. Telebankieren of internetbankieren is nog 
verder ingeburgerd; 89% doet dit wel eens. In de vorige meting (2004/5) werd 
telebankieren in 78% van de gevallen genoemd. 
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Figuur 37: In hoeverre betaalt u online en regelt u online bankzaken? 

Wanneer we kijken naar het verschillen in gebruik tussen online kopers (zij die soms tot 
vaak online zeggen te kopen) en niet-online kopers (zelden of nooit) valt op dat niet– 
kopers in een groot aantal gevallen (80%) wel tele- of internetbankieren. Betalen via 
internet blijkt echter achter te blijven, wat niet verwonderlijk is, omdat het niet (frequente) 
online kopers zijn. Wanneer we kijken naar de barrières (Figuur 37) blijkt dat de veiligheid 
van de betalingstransactie voor niet-kopers inderdaad een probleem is (51%). 

Over het algemeen laten de glasvezelgebruikers iets lagere cijfers zien dan kabel en ADSL- 
gebruikers als het gaat om alle bovenstaande transactieactiviteiten. Alleen bij het 
telebankieren/internetbankieren steken de glasvezelgebruikers uit boven de kabel en 
ADSL-gebruikers (97% ten opzichte van respectievelijk 86% en 89%).  Ook hier geldt net 
als in hoofdstuk 4 over informatie, dat het hebben van een snellere verbinding, zoals 
glasvezel, niet perse leidt tot het gebruik van meer breedbandige diensten. Ook is het goed 
voor te stellen dat mensen die op dit moment een glasvezelverbinding hebben, deze 
verbinding hebben, omdat er een glasvezelpilot plaatsvindt in hun omgeving en niet omdat 
zij het soort internetgebruikers zijn dat zo veel en geavanceerd gebruik maar van hun 
verbinding dat zij tegen de grenzen van hun vorige verbinding aanliepen.  

Tijdens de gebruikersbijeenkomst komt betrouwbaarheid gelijk naar voren als een van de 
zaken die te binnen schieten als men denkt aan online winkelen. Creditcardbetalingen 
worden als onveilig ervaren. Ideal wordt gezien als een betrouwbaardere optie, maar er is 
ook onbekendheid met Ideal. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven: “Als Ideal zo werkt, dan 
moet ik dat maar eens gaan proberen, dat klinkt goed”. Bovendien is met Ideal betalen 
niet mogelijk bij alle webshops. 

Een van de kwesties van de dag ging nader in op internetbankieren en in hoeverre men 
wel eens zorgen heeft over de betrouwbaarheid daarvan. Alle respondenten, met 
uitzondering van één, maken gebruik van internetbankieren. Geen van hen maakt zich 
zorgen over dat dit onveilig is, zoals ook te lezen is in het kader hierna. 
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Er worden wel de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen, als: 

- geüpdate anti-virus programma; 

- anti-spy/malware programma; 

- firewall; 

- beveiliging computer middels wachtwoorden en dergelijke; 

- verstrekken persoonlijke gegevens tot minimum beperken; 

- bezoek zo kort mogelijk. 

De meeste respondenten doen ook betalingen via internet. Hierbij worden de betalingen 
met creditcard ook als minst veilig ervaren.  

In hoeverre maakt u gebruik van internetbankieren? Maakt u zich weleens 
zorgen over de gevaren die u loopt als u online bent? Regelt u naast uw 
bankzaken ook betalingen via Internet? 

“Ik maak gebruik van internetbankieren en acht de transacties veilig. Af en toe betaal ik iets 
met mijn creditcard, dit vind ik minder veilig.” 

“Ik gebruik internetbankieren voor alle betalingen en maak me niet echt zorgen over gevaren. 
Waarschijnlijk is de kans om beroofd te worden groter. Kan me echter voorstellen dat 
gebruikers met minder computer/internet ervaring zich wat sneller bezorgd maken over de 
risico`s van internetbankieren. Door een beetje op te letten wat je doet met b.v. e-mail`s en 
welke sites je bezoekt zijn de gevaren nihil.” 

“Ook ik maak gebruik van internetbankieren en internetbetalingen. De risico’s die ik daarbij 
loop zijn m.i. tot een redelijk niveau terug te brengen door gebruik te maken van (hardware) 
firewall, nieuwste virusscanner, besturingssysteemupdates etc. Uiteraard is dit voor 
kwaadwillenden nooit 100% afdoende, maar de risico’s in het dagelijks leven zijn ook niet 
100% af te dekken (en daar wil ik ook niet naar streven). Het is (zoals zo vaak in het leven) 
zaak om een balans te vinden tussen investering en opbrengst.” 

Wat wordt waar gekocht? 

Als we kijken naar de volgende 3 figuren (Figuur 38, Figuur 39, Figuur 40), dan zien we 
dat de respondenten aangeven dat zij verschillende producten in de meeste gevallen vooral 
in de winkels kopen. Vooral voor levensmiddelen en persoonlijke verzorging geldt dat. Voor 
levensmiddelen en persoonlijke verzorging geeft men in 62% van de gevallen aan dat men 
koopt in winkels, terwijl dat percentage voor kopen via internet 8% is. Ook zeggen de 
respondenten slechts in 8% van de gevallen dat zij oriënteren via internet. De rol van 
internet voor deze productgroep is dus (nog) niet zo belangrijk als voor de andere 
productgroepen. Tijdens de gebruikersbijeenkomst wordt daarvan ook aangegeven dat dat 
“spullen zijn die je niet altijd van tevoren plant en die je eigenlijk gelijk mee wilt nemen.” 

Ook van kleding en schoenen zeggen de respondenten ze vaker in de winkel te kopen  
(59%) dan online. Maar hier geeft men wel in 23% van de gevallen aan dat zij kleding 
(ook) online kopen. Tijdens de gebruikersbijeenkomst gaf men aan dat kleding online 
kopen alleen of vooral een optie is, “als het gaat om een herhalingsaankoop of van een 
merk waarvan je weet hoe de maten vallen, want je wilt een broek wel passen of weten 
dat hij past”. 

De producten uit de groepen levensmiddelen & persoonlijke verzorging en kleding & 
schoenen worden door de niet-online kopers, maar ook door de online kopers voornamelijk 
–traditioneel- in de winkel gekocht. 
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Figuur 38: Waar oriënteert en koopt u: Levensmiddelen / Kleding & schoenen? 

Van boeken, kranten en tijdschriften zeggen de respondenten vrijwel net zo vaak dat zij 
die online als in de winkel kopen (beide 48%). Ook voor muziek, CD (Roms) en DVD’s 
geldt dit (39% online en 42% in de winkel). 

Bij de verschillen tussen kopers en niet-kopers valt op dat ook 18% van de niet-kopers 
zich wel oriënteert op internet voor zowel boeken en tijdschriften als muziek en cd-roms. 
Respondenten die niet of zelden iets via internet aanschaffen, blijken áls ze iets kopen op 
internet, dan het vaakst boeken, kranten of tijdschriften te kopen (29%). 
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Figuur 39: Waar oriënteert en koopt u: Muziek, dvd’s en CD-roms / Boeken, kranten en tijdschriften? 

In 32% van de gevallen geven de respondenten verder aan zich via internet te oriënteren 
op witgoed & huishoudelijke artikelen. Toch zegt men dergelijke producten over het 
algemeen voornamelijk in de winkel (44%) en niet online (14%) te kopen. 

Voor computer hardware zien we ten opzichte van de andere productgroepen het laagste 
percentage als het gaat om kopen in de winkel, terwijl we wel een relatief hoog percentage 
zien voor oriënteren via internet. 

Consumentenelektronica is de productgroep, waarbij het meest wordt aangegeven door de 
respondenten dat er sprake is van oriëntatie via internet. In 39% van de gevallen geeft 
men aan zich online te oriënteren, wat inhoudt dat meer dan de helft (61%) doorgaans 
niet online oriënteert voordat zij consumentenelektronica aanschaft. Wat de verkoop van 
consumentenelektronica betreft speelt internet ook een rol; in 33% van de gevallen geven 
de respondenten deze elektronica online te kopen, maar het meeste koopt men telefoons 
en dergelijke toch in de winkel (41%). Een soortgelijk beeld geldt voor computer hardware. 

Ook voor consumenten die niet of zelden via internet kopen, is internet een belangrijke 
bron van informatie over witgoedartikelen, computer hardware en consumentenelektroni
ca. Deze productengroepen scoren het hoogst als het gaat om oriëntatie via internet voor 
de niet-kopers (25%, 23% en 31%) maar ook voor de kopers (resp. 34%,35% en 41%). 
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Figuur 40: Waar oriënteert en koopt u: Witgoed / Computerhardware / Consumentenelektronica?  

In het dagboekonderzoek is ook ingegaan op het koopproces en de verschillende 
combinaties die gemaakt worden van online en offline mogelijkheden. Hieronder volgt een 
tekstblok met enkele beschrijvingen van die processen die de deelnemers aan het 
dagboekonderzoek gaven. Internet wordt bij uitstek gebruikt om informatie te verzamelen 
in de eerste fase van een aankoop: internet wordt door bijna alle respondenten gebruikt 
om prijzen te vergelijken. Een groot aantal van hen gebruikt internet ook om gebruikerser
varingen te lezen. 
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Het proces: combinaties van on- en offline: 
Ik koop boeken, huishoudelijke apparaten en speelgoed op internet. Ook bestel ik regelmatig 
mijn boodschappen via internet. Grote aankopen zoals meubels koop ik niet via internet. ik 
oriënteer me wel eerst zodat ik snel en bewust naar de juiste winkel kan gaan. 

Ik koop wel eens producten via het internet. Dat zijn in het verleden, onderdelen geweest 
voor de computer. En een digitale camera. Daartoe verken ik dan op vergelijkingssites de 
prijzen. In het geval van de camera, heb ik eerst diverse camera’s vergeleken. Ook ben ik 
nog in winkels gaan informeren. Vervolgens heb ik op vergelijkingssites gekeken waar ik de 
gekozen camera het goedkoopst kon kopen. 

ik koop geen producten op internet omdat ik graag eerst in de winkel wil kijken hoe het 
product er uitziet, en dan op de computer de prijs vergelijken bij diverse zaken. En als ik dan 
haast voor 100% zeker ben van een zaak, zal ik het misschien wel via internet kan kopen. 

Ja ik koop heel vaak producten via internet. En informatie verzamelen over producten doe ik 
vrijwel uitsluitend nog via internet. Ook grotere (wasmachines, fietsen etc) aankopen koop ik 
direct op internet. Ik verzamel soms ook gebruikersinformatie, maar hou er altijd rekening 
mee dat deze te positief is en ook door de fabrikant kan worden opgesteld. 

Voordat ik een groter artikel koop bekijk ik welke eigenschappen dat soort producten heeft, 
selecteer de voor mij relevante, selecteer dan een aantal producten die aan die eisen 
voldoen, lees testen, lees gebruikersimpressies, bekijk prijzen etc Daarna ga ik dan tot 
online koop over. 

Allereerst bekijk ik in vogelvlucht de specificaties of kenmerken van een grote groep 
producten die ik wel zou overwegen te kopen, met het oog op een vast maximum budget. 
Hierna bekijk ik ieder product in meer detail, inclusief reviews op algemene fora en 
vergelijkingssites. Tenslotte maak ik uit de overgebleven 2 a 3 producten een keuze en kijk 
waar deze tegen de laagste prijs leverbaar is.  
Als dit een webshop is bekijk ik in de shopreview de shop recensies en betrouwbaarheid. Als 
dat ok is, en het prijsverschil is de moeite waard, bestel ik via die shop, anders via een 
duurder, betrouwbaarder alternatief.  
Als het prijsverschil erg klein is, koop ik het product in een ‘echte’ winkel.  

Grote aanschaffen doe ik wel in een winkel, omdat ik dan net nog wat meer informatie kan 
krijgen van de verkoper. 

Verder blijkt uit het dagboekonderzoek dat de volgende zaken via internet gekocht 
worden: 

� Cd’s en Dvd’s � boeken � elektronica 

� digitale camera � tweedehands spullen � wasmachine 

� fietsen � huishoudelijke apparaten � speelgoed 

� boodschappen � kleding 

Tijdens de gebruikersbijeenkomst is ook informatie verzameld over de manier waarop 
mensen te werk gaan als ze iets willen kopen. Ook hier komt naar voren dat dit sterk per 
product afhankelijk is. In de bijeenkomst is niet gekeken naar productgroepen, maar 
zoveel mogelijk naar concrete producten. De deelnemers is gevraagd eerst enkele 
producten op te schrijven die zij regelmatig kopen. Daarna konden zij deze producten 
plaatsen in 4 categorieën: offline oriënteren - offline kopen; online oriënteren – online 
kopen; offline oriënteren – online kopen en online oriënteren – offline kopen. 

Dit geeft het volgende beeld. De meeste producten werden geplaatst in offline oriënteren 
offline kopen. Voor de een is het een kwestie van ‘gewoon gelijk mee willen nemen, wat je 
ziet’ en de ander vindt het ‘net zo makkelijk, als je er toch bent’. Ook zijn het vaak 
producten waar men zorg aan wil besteden, zoals cadeautjes, een fles wijn of een 
bloemetje: “een spontaan en welgemeend bloemetje bestel je toch niet online?” Sommige 
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producten zijn simpelweg niet te krijgen via internet, zoals benzine. Voor kleding geldt 
bijvoorbeeld dat de stof goed gezien en gevoeld moet worden. Meubels en levensmiddelen 
komen ook vaak in deze offline categorie.  

De vier opties bleken niet de enige mogelijkheden. Ook zijn er combinaties. Een van de 
deelnemers kocht bijvoorbeeld een wasmachine na eerst online georiënteerd te hebben, 
waarna hij in de winkel aanvullende vragen stelde, waarna hij de machine toch online heeft 
gekocht. “Puur om de prijs. Het gaat bij een wasmachine om een behoorlijk bedrag en dan 
scheelt het echt als je online koopt.” Wel kon de verkoper in de winkel weer wat meer 
informatie geven. Het afdrukken van digitale foto’s is een aparte categorie: “de 
handelingen doe je eerst online, ook het betalen, maar daarna kan je het ophalen in de 
winkel en heb je toch iets fysieks in handen”. 

Toch ligt offline oriënteren en daarna online kopen niet zo voor de hand, volgens de 
deelnemers aan de bijeenkomst. “Als je er dan toch bent, neem je het gelijk mee, tenzij de 
prijs zo ontzettend veel scheelt”. “Ook wil je niet dat de detailhandel verdwijnt en je voelt 
je toch rot als je iemand uit de winkel eerst van alles laat uitleggen, en dan ga je het op 
internet bestellen”. 
Producten waarbij de koopstrategie helemaal online is, zijn bijvoorbeeld producten die al 
digitaal (mogelijk) zijn: foto’s laten afdrukken en muziek aanschaffen bijvoorbeeld. 
Vakanties, reizen en hotelovernachtingen boeken wordt ook wel helemaal online gedaan. 
Voor sommige deelnemers is dit zelfs de enige koop die zij ooit online sloten. 

De verschillende producten die genoemd werden en in de vier hoeken geplaatst werden 
zijn hieronder weergegeven. 
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Aan het eind van de bijeenkomst kwamen de deelnemers tot de conclusie dat de strategie 
die gevolgd wordt erg afhankelijk is van het product, de prijs ervan en bovendien van 
persoonlijke voorkeuren. 

Redenen en drempels voor online kopen 

De voordelen van online kopen kan liggen in het gemak van het bestellen; het is zo 
gebeurd en je hoeft er het huis niet voor uit. Dit kan tijdwinst opleveren, in deze tijd, 
waarin vrijwel iedereen tijd tekort komt. Het online kopen van bijvoorbeeld een boek of cd 
gaat heel gemakkelijk. Neem alleen al het laten bezorgen op een ander adres als je iemand 
iets cadeau wilt doen. Bovendien zijn er online soms producten te vinden die in een 
gewone winkel niet (direct) leverbaar meer zijn. Dat je ook vrij anoniem kan kopen op 
internet, kan in sommige gevallen ook een voordeel zijn. Al geruime tijd kunnen mensen 
ook online gebruik maken van meningen van anderen als het gaat om allerhande 
producten of zien hoe een product of merk uit een vergelijkingstest komt. 

Om te zien wat men de belangrijkste redenen vindt, is daarover een vraag gesteld. De 
twee belangrijkste redenen liggen erg dicht bij elkaar: 59% zegt dat een lagere prijs van 
producten bij online verkoop belangrijk is en 57% vindt gemak een belangrijke reden om 
te kiezen voor een online koop. De mogelijkheden die online winkelen voor het vergelijken 
van prijs, kwaliteit en specificaties is daarnaast ook belangrijk voor velen (42%). 

Wanneer we uitkomsten worden uitgesplitst naar diegenen die vaak of zelden artikelen via 
internet aanschaffen ontstaat een genuanceerder beeld. Zij die zelden artikelen via internet 
(“niet-kopers”) kopen geven ook het verhoogde gemak (42%) en de lagere prijs (39%) als 
belangrijkste redenen voor hun internetaankopen. Ze geven echter bovendien opvallend 
vaak aan dat zij artikelen op internet kopen die niet of moeilijk verkrijgbaar zijn in de  
winkel (30% ten opzichte van 25% voor de kopers). Dit is dus een belangrijke kans voor 
webwinkels om deze groep mensen over de streep te trekken. Dit sluit prima aan bij de 
long-tail gedachte (Anderson, 2006, The Long Tail: Why the Future of Business is Selling 
Less of More). 
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Figuur 41: Wat zijn de redenen om online te kopen? 

De lage betrouwbaarheid van de verkopende partij is de belangrijkste drempel voor het 
online kopen (57%). Daarna volgen onvolledige informatie (40%), bijvoorbeeld doordat 
het product niet kan worden aangeraakt. Dat de betalingen niet altijd veilig zijn is een 
bijna net zo belangrijke drempel (39%). Ook zijn belangrijke drempels het ontbreken van 
een fysiek punt om naar toe te gaan voor vragen en klachten (35%) en bijkomende 
bezorgkosten (33%). Veel minder wordt de informatie van de verkoper gemist (14%) en 
ook een te groot aanbod door teveel aanbieders is niet echt een grote drempel om online 
te kopen (14%). Slechte ervaringen zijn vrijwel nooit (2%) een reden om niet online te 
kopen. 

De betrouwbaarheid van de verkopende partij en van de betalingen zijn de twee 
belangrijkste drempels om niet of zelden iets op internet te kopen. De bezorgkosten  
vormen voor deze groep een lagere drempel. 
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Figuur 42: Wat zijn de drempels om online te kopen? 

De kwesties van de dag geven ook inzicht in de redenen en drempels om producten online 
aan te schaffen. Het kader hierna geeft reacties over de voor- en nadelen van online 
kopen. De redenen die worden genoemd om wel of niet via internet te winkelen, zijn 
weergegeven in de tabel hieronder. 

Tabel 7: Redenen van respondenten om wel of niet via internet te kopen 

Waarom internet ipv winkel? Waarom niet via internet? 

� lagere prijzen � ruimer assortiment � verzendkosten � eerst zien en dan pas 
kopen 

bezorging aan 
huis 

geen winkelsluitingstijd te veel 
verschillende 

service niet 
betrouwbaar 

producten, geen 
overzicht 

tijdwinst hekel aan winkelen 
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Voordelen 

•	 Ik koop wel eens boeken, vooral als ze bij mijn eigen boekhandel niet (meer) te krijgen zijn, 
vooral Engelstalig. ik doe dat bij Alibris of Amazon.com., ook op bestelling van mijn vader, die 
soms wetenschappelijke publicaties wil hebben die je niet makkelijk hier vindt. 

•	 Je hebt tweedehandse vanuit de hele wereld, zonder winkelsluitingstijd. Handig. 
•	 Ik koop zeer regelmatig producten via het internet. De hoofdredenen hiervoor zijn meestal de 

toch vaak lagere prijzen op het internet en vaak een ruimer assortiment dan de meeste ‘fy
sieke’ winkels. 

•	 Op internet vind je dingen vaak goedkoper, vooral elektronica, boeken en cd’s.. dus dat wordt 
al snel interessant. Ook voor informatie en vooral productvergelijkingen is internet handig. 
Oordelen van andere consumenten vind ik niet zo interessant. 

•	 Vaak kun je het goedkoper krijgen en het scheelt een hoop tijd. Ik kijk en vergelijk de 
producten en ik kijk ook naar de mening van anderen. 

Nadelen 

•	 levering vindt soms in gedeeltes plaats, doordat niet alles direct leverbaar is. Dat is wel een 
bezwaar. 

•	 ik koop (nog) niet via internet. Ik wil het liefst eerst zelf zien, en ik vind vooral bij grotere 
aankopen de verzendkosten en de mogelijk niet zo betrouwbare service minpunten. 

•	 Ik koop niet op internet daar ik het product wil zien en direct advies wil vragen die voor nuttig 
lijkt. Heel soms vergelijk ik een product op internet, maar wordt dan gek van de vele 
mogelijkheden om een product te vergelijken en raak dan het spoor bijster. 

•	 Ik koop zelden producten via internet, ze zijn meestal duurder door de verzendkosten. 

De gebruikersbijeenkomst leverde ook inzichten op in de voor- en nadelen van online 
winkelen. Zonder dat expliciet gevraagd wordt naar positieve en negatieve associaties, 
komen zowel de voor- als nadelen naar voren. In onderstaande figuur (Figuur 43) zijn aan 
de linkerkant overwegend negatieve kanten van online winkelen weergegeven en rechts de 
positieve. Hoewel er in aantal meer positieve zaken genoemd werden dan negatieve, was 
het algemene beeld van de deelnemers terughoudend; de meesten kochten niet vaak en 
veel verschillende producten online. De negatieve associaties wegen voor deze 
respondenten dus zwaarder dan de positieve. 

Zoals al eerder genoemd, blijken er veel zorgen te zijn over de veiligheid van de 
betalingen. Sommigen hebben concrete ervaringen “Er is twee keer iets van mijn 
creditcard afgeschreven”. Reclame, banners en spam wordt ook als nadelig gezien tijdens 
het online shoppen. Voor een enkeling is de bezorging een punt van zorg: “je weet nooit of 
het aankomt en ook niet hoe het aankomt”. Voor sommigen geeft een winkel met een 
fysiek punt voor vragen en klachten meer vertrouwen. Voor anderen geldt dat niet 
“bol.com is zo groot, dat je daar toch met een gerust hart koopt, zonder dat er een fysiek 
punt is voorklachten en service”. 

Een groot voordeel is het als er nicheproducten opeens te koop zijn, zonder dat je de hele 
wereld hoeft af te reizen. Of verzameling van persoonlijke gegevens een voordeel of een 
nadeel is, daar komt men niet uit: aan de ene kant betekent het service (gebruik van 
gegevens), aan de andere kant kan het de privacy aantasten als er misbruik gemaakt 
wordt van de gegevens. Ook wordt aangegeven “je geeft je privacy al op, zodra je online 
gaat”. 

De verwachting die mensen hebben van het medium (breedband)internet speelt 
belangrijke rol, bleek tijdens de bijeenkomst. Men verwacht dat de schermen snel worden 
opgebouwd, dat het systeem niet vastloopt, dat er direct een antwoord op een vraag wordt 
gegeven, dat alle gewenste informatie snel beschikbaar is en op een logische plaats. Als 
deze verwachtingen niet uitkomen, is de kans groot dat men afhaakt. Terwijl even wachten 
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in de rij voor een kassa in de winkel als minder erg wordt ervaren. De verwachtingen die 
veel mensen van internet hebben, zijn ook duidelijk de verwachting die men heeft van 
online winkelen: 24-7, niet wachten, meer keuze, makkelijker vergelijken, meningen van 
anderen etc. 

Figuur 43 Mindmap Online kopen gemaakt tijdens de gebruikersbijeenkomst 

Mening van anderen  

Hoewel het niet een van de belangrijkste redenen is om online te kopen (Figuur 41), maakt 
toch 72% bij het online kopen gebruik van de meningen van andere mensen op internet. 
De vraag is nu hoeveel invloed dat heeft op de keuze voor het product, het merk van het 
product, de aanbieder en het al dan niet kopen via internet. Dit is in onderstaande figuur te 
zien. 
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Figuur 44: Welke invloed heeft de online geplaatste mening van anderen? 

De meeste invloed heeft de mening van anderen op de beoordeling van het product zelf 
(89% zegt dat het een beetje tot veel invloed heeft), gevolgd door het idee dat men heeft 
van de aanbieder van het product (78% zegt dat het een beetje tot veel invloed heeft). De 
mening over het merk van een product wordt ook beïnvloed door de mening van anderen 
(73% zegt dat het een beetje tot veel invloed heeft). De minste invloed heeft de mening 
van anderen op de beslissing of het product dat men wil aanschaffen ook daadwerkelijk via 
internet wordt gekocht (51% een beetje tot veel invloed). Dit geldt helemaal voor de “niet
kopers” die toch al sceptisch stonden ten opzichte van internetaankopen. De mening van 
anderen is niet meer relevant in de keuze om af te zien van internet als aankoop kanaal. 
De “niet-kopers” hechten net zo veel of weinig belang aan de mening van anderen over de 
overige aspecten (het product, het merk van het product, de aanbieder) als de “kopers”. 

Tijdens de bijeenkomst is ook dieper ingegaan op meningen van anderen. Ten eerste komt 
naar voren dat veel mensen de recensies wel lezen, maar dat vrijwel niemand zegt ze te 
plaatsen. Voor de een geldt dat plaatsen alleen gebeurt na een negatieve ervaring “ik wil 
anderen dan behoeden om dezelfde vervelende ervaring door te maken”. De ander kiest 
ervoor om juist positieve recensies te schrijven. Te positieve recensies worden overigens 
gewantrouwd: “als je leest dat er alleen maar negens en tienen gegeven worden, ga je je 
afvragen of de fabrikant er achter zit”. 
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Figuur 45 Scenario voorgelegd tijdens de bijeenkomst 

Het gebruik maken van recensies houdt niet voor iedereen hetzelfde in. Ten eerste zit de 
een met vijf geopende windows met reviews voor zich, terwijl de ander alleen kijkt als hij 
er toevallig tegenaan loopt. Verder kan voor sommige deelnemers één negatieve recensie 
al reden zijn om een product niet aan te schaffen. Maar voor anderen is het vaak is het ook 
een kwestie van bevestiging zoeken: “Eigenlijk weet je al wat je wilt en je zoekt daarbij de 
positieve dingen, negatieve geluiden laat je voor wat ze zijn; die geloof je eigenlijk niet en 
je doet lekker toch wat je al van plan was”. 

Online aftersales 

Wanneer de producten zijn gekocht, al dan niet via internet, zijn er tal van online 
aftersales acties te bedenken. Zo kunnen gebruiksaanwijzingen en handleidingen worden 
gedownload, informatie worden gezocht over hoe het product (zelf) te repareren, er 
kunnen klachtenformulieren worden ingevuld en er kunnen aanvullingen of updates van 
het gekochte product worden besteld. Gebruiksaanwijzingen worden het meest gedownload 
of online bekeken: 17% doet dat vaak en 58% soms. 
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Vaak Soms Zelden Nooit 

Figuur 46: Welke aftersales zaken handelt u online af? 

Net als het aankopen op zichzelf zijn online aftersales activiteiten voor “niet-kopers” nog 
een brug te ver. Met name het zoeken van reparatie-informatie, het invullen van 
klachtenformulieren en het bestellen van aanvullingen en updates wordt door ongeveer 
twee derde van de “niet-kopers” (respectievelijk 65%, 63% en 65%) zelden of nooit 
gedaan. Hiervoor geldt dat de traditionele winkel als verkoop en servicekanaal voor deze 
groep consumenten nog steeds het belangrijkst is. 

6.3 Conclusies 

In hoofdstuk 4 zagen we al dat informatie over producten en prijzen belangrijk is voor veel 
internetgebruikers. In dit hoofdstuk zien we wederom de belangrijke plek die online kopen 
ingenomen heeft tussen alle internetactiviteiten. 
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Van de voorgelegde activiteiten op het gebied van online kopen, wordt het kopen van 
producten direct van de leveranciers en winkels het meest genoemd door consumenten, 
maar ook het kopen van producten van en verkopen van producten aan particulieren is 
voor een groot deel van de mensen geen onontgonnen terrein meer. Telebankieren wordt 
door een grote groep ook gedaan, terwijl online betalen met bijvoorbeeld Ideal en 
creditcard minder vaak wordt aangegeven als activiteit die men uitvoert. Toch geeft bijna 
de helft aan dit wel eens te doen.  

De voornaamste reden om niet online te kopen, is vooral de twijfel over de betrouwbaar
heid van de verkopende partij en van de betalingstransactie. De meest genoemde redenen 
om wel online te kopen zijn: lagere prijs en gemak. Ook de mogelijkheid om producten te 
vergelijken op prijs, kwaliteit en specificaties is een belangrijk voordeel van online kopen. 
Consumenten die momenteel zelden iets via internet aanschaffen geven opvallend vaak 
aan dat áls zij artikelen op internet kopen ze dit doen omdat het artikelen zijn die niet of 
moeilijk verkrijgbaar zijn in de winkel (ondersteunt de gedachte van de long tail). 

Ongeveer driekwart maakt ook gebruik van de meningen van anderen voordat een (online) 
koop wordt gesloten. Die meningen hebben de nodige invloed. De meeste invloed heeft de 
mening van anderen op de beoordeling van het product zelf, gevolgd door het idee dat 
men heeft van de aanbieder van het product. De mening over het merk van een product 
wordt ook voor een groot deel beïnvloed door de mening van anderen. Uiteindelijk laten 
mensen zicht het minst beïnvloeden als het gaat om de beslissing of het product ook via 
internet wordt gekocht of juist niet. 

Of internet als verkoop- en oriëntatiekanaal belangrijk is, hangt af van het soort product. 
Consumenten geven aan voor boeken, kranten & tijdschriften en muziek (ongeveer) even 
vaak in de winkel als op internet te kopen. Voor consumentenelektronica, computer 
hardware en witgoed & huishoudelijke apparaten geldt dat men aangeeft deze producten 
meestal in de winkel te kopen, maar dat internet wel een belangrijk oriëntatiekanaal is. 
Kleding en levensmiddelen & persoonlijke verzorging worden het meeste gekocht in de 
winkel. Wat betreft kleding geeft men wel vaker aan via internet te kopen dan als het gaat 
om levensmiddelen & persoonlijke verzorging.  

In de aftersales biedt internet ook de nodige mogelijkheden. Daarbij wordt het meest 
(door driekwart soms tot vaak) gebruik gemaakt van online gebruiksaanwijzingen en 
handleidingen. Daarna is internet ook een bron van de nodige aanvullingen en updates van 
een product dat al gekocht is. Maar ook informatie over hoe een product zelf te repareren 
en klachtenformulieren worden door ongeveer de helft genoemd als aftersales activiteiten 
die men online uitvoert. Dit geldt met name voor de consumenten die al gewend zijn om te 
kopen op internet. Voor de “niet-kopers” geldt dat de traditionele winkel als verkoop en 
servicekanaal nog steeds het belangrijkst is. 
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7 Breedband en Zorg  

7.1 Inleiding 

De laatste jaren worden steeds meer diensten ontwikkeld, mede door de stijging van het 
aantal breedbandaansluitingen in de Nederlandse huishoudens. Zo zijn er mogelijkheden 
tot online consult en komen, ook mede ingegeven door de vercommercialisering van de 
zorg, steeds meer websites voor het vergelijken van ziekenhuizen en zorgverzekeringen in 
opkomst. Deze diensten geven vele mogelijkheden en kansen voor de patiënt. Zo heeft, 
door de hoeveelheid informatie op het internet, de patiënt meer informatie tot zijn 
beschikking en wordt deze hierdoor kritischer op de zorgverlener. Ook de impact op de 
relatie tussen patiënt en arts moet niet onderschat worden. 

Aan de aanbodzijde worden dus veel breedbandige diensten ontwikkeld om het 
gemakkelijker te maken voor de consument en, vaak in het geval van de zorg, voor de 
patiënt. De vraag is echter hoe ver mensen zijn met het gebruik van deze diensten en de 
ervaren kwaliteit hiervan. 

7.2 Resultaten 

Om een goed beeld te krijgen van het gebruik van de diensten met betrekking tot de zorg 
zijn elf verschillende diensten aan de respondenten voorgelegd. Figuur 47 geeft de 
percentages weer van de vraag welke activiteiten er het afgelopen jaar ondernomen zijn. 
Hierbij valt op dat  er nog van weinig diensten gebruikt worden gemaakt in de zorg. Zo 
houdt slecht 3% contact met een familielid, vriend of kennis die in een zorginstelling 
verblijft en heeft 6% een afspraak gemaakt met een zorginstelling het afgelopen jaar. 
Daarentegen worden websites van zorginstellingen wel druk bezocht (43%), maar ook het 
reageren via e-mail of webformulier naar een zorginstelling (15%) en het vergelijken van 
zorgproducten zijn redelijk ingeburgerd (22%). 
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Figuur 47: Heeft u de onderstaande activiteiten het afgelopen jaar ondernomen op internet? 

Bij uitsplitsingen naar geslacht en leeftijd zijn weinig verschillen te ontdekken. Wel blijkt  
dat ook ouderen (60+) websites van zorginstellingen weten te vinden (47%) en geen 
verschil toont met de jongere generatie als het gaat om het bestellen van zorgproducten 
(10% om 11). Echter blijken vrouwen op grotere schaal te participeren als het gaat om 
lotgenotencontact in vergelijking tot mannen. Ongeveer 6% van de vrouwen heeft het 
afgelopen jaar deelgenomen in een online community die betrekking heeft op de 
gezondheid, dit in tegenstelling tot 4% van de mannen. 

Vervolgens is gevraagd om een cijfer te geven aan de diensten die het afgelopen jaar 
ondernomen zijn. Figuur 48 geeft de uiteindelijke cijferlijst weer. Hierbij valt op dat geen 
van de diensten boven de 7 uitkomt en dat voornamelijk de minst gebruikte dienst laag 
scoort ten opzichte van diensten die vaker gebruikt worden, zoals de websites van de 
zorginstellingen. 
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6.2 

Contact houden met een familielid, vriend of kennis die in een 
zorginstelling 

Raadplegen van wachtlijsten 

Verstrekken van medische gegevens aan een zorginstelling 

Deelname aan een debat over zorg 

Afspraak maken met een zorginstelling 

Deelname online community over zorg, patiëntenvereniging of 
online zelfhulpgroep 

Contact met een zorginstelling via beeld en/of geluid 

Bestellen van zorgproducten 

Prijs/kwaliteitsvergelijkingen van zorgproduct (medicijnen, 
zorgverzekeringen 

Reactie via e-mail of webformulier naar een zorginstelling 
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Figuur 48: Kunt u, indien van toepassing, aangeven wat uw waardering is in een rapportcijfer? 

Op het eerste gezicht lijkt de spreiding van waardering tussen de verschillende diensten 
niet zo groot te zijn (range: 4,8-6,9). Bij deze cijfers moet echter wel de kanttekening 
worden geplaatst dat de standaardafwijkingen redelijk hoog liggen. Er is een gemiddelde 
standaardafwijking van 2,3 bij de cijfers. Dit houdt in dat de meningen over de diensten 
nogal verdeeld zijn. Dit geldt wederom voor met name de diensten die relatief weinig 
gebruikt worden door de mensen, te weten: het contact hebben met zorginstelling en het 
contact hebben met familieleden, vrienden of kennissen in een zorginstelling. Ook in de 
verschillende leeftijdscategorieën komen deze standaardafwijkingen naar voren. Wel geven 
vrouwen meer blijk van waardering aan het contact met hun dierbaren in een zorginstelling 
(6,1) dan mannen (5,0). 

De respondenten hebben ook enkele stellingen voorgelegd gekregen met het oog op 
mogelijke effecten van het internetgebruik en hun gedrag hierbij. Enkele van deze 
stellingen gingen over zorg op afstand. Respondenten onderkennen dat dit in de toekomst 
steeds belangrijker wordt en zijn het hiermee eens (59%). Echter, ze zijn niet bereid 
hiervoor een duurder internetabonnement af te sluiten, hiermee is 48% het oneens. Liever 
verhalen ze kosten die hiervoor noodzakelijk zijn op te verzekeraar. Zo vindt 48% dat de 
verzekeraar moet zorgen voor een internetverbinding als patiënten gebonden zijn aan huis. 
Er is echter wel verdeeldheid over de vraag of breedband kan bijdragen aan de 
mogelijkheid tot het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. Zo is te zien dat 38% van 
de respondenten vindt dat breedband hier een positieve bijdrage kan leveren, maar dat 
25% het hier niet mee eens is. Deze verdeeldheid blijkt ook uit de 27% die niet weet of dit 
zo is. 
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Figuur 49: In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

Als we kijken naar de invloed van het internet op de gezondheid en de relatie met de arts 
zien we dat in het algemeen respondenten vinden dat internet niet direct bijdraagt aan het 
verbeteren van hun gezondheid (53%). Het zoeken van relevante informatie via het 
internet wordt door 38% gedaan voordat degene naar de arts gaat, echter 41% doet dit 
niet. Met name mannen blijken dit niet van te voren te doen (49%). Deze verdeeldheid 
wordt voortgezet in de stelling of de gevonden informatie besproken wordt met de 
huisarts. Vrouwen blijken de informatie vaker met hun eigen huisarts te bespreken (38%) 
dan mannen (32%). Ook al wordt de gevonden informatie dan met de huisarts besproken, 
hierdoor wordt niet de te volgen therapie of behandeling aangepast, zo zegt 50%. Hoe 
hoger het hoogst genoten onderwijs hierbij is geweest, des te minder oneens is men het 
met de stelling dat de informatie van invloed is geweest. Respondenten met een HBO of 
Universitaire achtergrond zijn dus van mening dat de internetinformatie wel degelijk van 
invloed is geweest op de te volgen behandeling of therapie in tegenstelling tot mensen die 
alleen basisonderwijs hebben gevolgd. Dit hangt mogelijk samen met de vaardigheden om 
informatie te zoeken via internet en het vermogen om het gevonden materiaal op waarde 
te schatten. Ongeveer de helft wil in ieder geval wel toegang hebben tot zijn eigen 
gezondheidsdossier. 
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In het laatste gedeelte over breedband en de zorg is de vraag voorgelegd of men diensten 
zou willen gaan gebruiken in toekomst. Als het gaat om een directe verbinding met 
huisartsen of artsposten via communicatieve applicaties of tools zijn respondenten onzeker 
of ze deze dienst zullen gaan gebruiken. Van de ondervraagden zou 56% dit misschien 
gaan gebruiken en 26% zou deze dienst zeker gaan gebruiken. Ook als het gaat om het 
contact houden via beeld en geluid met een familielid, vriend of kennis in een zorginstelling 
is men terughoudend. Zo’n 57% geeft te kennen deze dienst wellicht te gaan gebruiken. 
Slechts 13% zegt dit zeker te gaan gebruiken en 30,4% zegt dit zeker niet te gaan 
gebruiken. Met name jongeren zeggen de diensten zeker te gaan gebruiken, dit in 
tegenstelling tot 60+’ers die vaker aangeven de diensten zeker niet te gaan gebruiken. 

Een directe verbinding 25,6
met huisartsen /

artsposten via
 55,8 

communicatie tools 
18,6(chatten) 

Contact houden via 13,2
beeld en geluid met

een familielid, vriend
 56,4 
of kennis die in een 

30,4zorginstelling verblijft 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 

Zeker Misschien Zeker Niet 

Figuur 50: In hoeverre denkt u de volgende diensten te gaan gebruiken (evt.: als deze beschikbaar 
worden)? 

In het dagboekonderzoek is ook aandacht besteed aan zorg op afstand door breedbandin
ternet. In de tabel hieronder zijn de genoemde voor- en nadelen en randvoorwaarden 
opgesomd. 
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Tabel 8: Genoemde voor-, nadelen en randvoorwaarden met betrekking tot zorg op afstand door 
breedbandinternet 

Voordelen 

tijdsbesparing

minder een momentopname 
(longitudinaal) 

chronisch zieken uit isolement 

verkleint afstand 

langer zelfstandig thuis blijven 
wonen 

mobiliteit (toch afspraken voor 
mensen die slecht ter been zijn)

drempelverlagend bij vage 
klachten 

er kunnen afspraken gemaakt 
worden, dossier kan besproken 
worden, een herhaalrecept kan 
worden aangevraagd, en een 
patiënt kan gevolgd worden op 
afstand 

7.3 Conclusies 

Nadelen 

 onpersoonlijk (in tegenstelling 
tot het persoonlijke contact bij 
het zien van een arts) 

angst voor verkeerde diagnose in 
verband met zelfonderzoek 

digitale wachtkamer 

eenzaamheid in plaats van 
bezoek aan huis 

non-verbale communicatie gaat 
verloren 

Randvoorwaarden 

kosten 

beveiliging 

infrastructuur 

betrouwbaarheid techniek 

juridisch aspect 

 e-vaardigheden 

 Goede pc 

Op basis van voorafgaande vragen over breedband in de zorg kunnen de volgende 
conclusies getrokken worden: 

Diensten in de zorg worden (nog) niet volop gebruikt. 

Gebruikers gebruiken voornamelijk websites van zorginstellingen (43%). Dit feit wordt 
opgevolgd door het vergelijken van prijs en kwaliteit van zorginstellingen (22%) en het 
reageren naar zorginstellingen toe via e-mail of webformulier (15%). 

Respondenten onderkennen dat zorg op afstand in de toekomst steeds belangrijker wordt. 
Ze zijn echter niet bereid hiervoor een duurder internetabonnement af te sluiten (48%). 
Liever verhalen ze noodzakelijke kosten op te verzekeraar. Zo vindt eveneens 48% dat de 
verzekeraar moet zorgen voor een internetverbinding als patiënten gebonden zijn aan huis. 

Websites van zorginstellingen krijgen een 6,9 als rapportcijfer. Het contact houden met 
een zorginstelling via beeld en geluid, het debatteren over de zorg en het verstrekken van 
medische gegeven aan een zorginstellingen krijgen onvoldoendes (resp. een 5,2, een 4,8 
en een 5,4). De waardering die respondenten geven, loopt echter wel flink uiteen (relatief 
grote standaardafwijking). 

Het merendeel, 68,9%, ziet dat lotgenotencontact door middel van het internet 
gemakkelijker is geworden. 
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Bijna de helft (46%) vindt dat het internet geen positieve bijdrage heeft aan de 
gezondheid. 

Er wordt onderkend dat zorg op afstand belangrijk wordt in de toekomst, maar mensen 
zijn niet bereid om te investeren in zorg op afstand. Zij wijzen voornamelijk naar de  
verzekeraar om de financiële kosten hiervoor te dekken. 

De effecten op de patiënt-arts-relatie zijn laag te noemen. Een deel van de patiënten 
bespreekt gevonden internetinformatie (35%) met de arts en is van mening dat dit de te 
volgen behandeling of therapie niet beïnvloedt (50%). 43% zoekt van tevoren echter wel 
informatie op. 

Mensen zijn onzeker of diensten, zoals een directe verbinding met huiarts of artspost of het 
contact houden met een familielid, vriend of kennis, door hen gebruikt zullen gaan worden 
in de toekomst. 

Ruim 60% van de respondenten geeft aan behoefte te hebben aan een Elektronisch 
Patiënten Dossier (EPD) dat via internet te raadplegen is.  
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8 Breedband en Gemeentelijke 
diensten 

8.1 Inleiding 

Burgers willen gemakkelijk gebruik kunnen maken van gemeentelijke diensten op tijden 
wanneer hen dat uitkomt. Denk bijvoorbeeld aan het eenvoudig aanvragen van een 
paspoort, informatie opvragen over gemeentebelastingen of een aanvraag doen van een 
bouw- of kapvergunning. Internet kan bijdragen aan die behoefte: door gemeentelijke 
dienstverlening via internet te ontsluiten, kunnen burgers laagdrempelig, eenvoudig en op 
momenten die hen uitkomen, contact zoeken met de overheid. Gemeenten zijn daarom in 
toenemende mate bezig met de ontwikkeling van digitale diensten. Zo opent de gemeente 
Utrecht binnenkort een digitaal loket gericht op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO): de internettoepassing draagt zowel bij aan informatievoorziening richting burgers 
en professionele zorgaanbieders, vraagverheldering en advisering, en verwijzing naar de 
juiste instanties en zorgaanbieders (makelen en schakelen functie). 

Vanuit de aanbodkant, de gemeenten, is er dus oog voor digitale diensten. De vraag 
resteert echter in hoeverre burgers gebruik maken van deze diensten, wat zij verder nog 
missen en waar zij in de toekomst gebruik van denken te maken. In dit hoofdstuk 
adresseren we ten eerste het gebruik van diensten door burgers, ten tweede zijn stellingen 
aan de respondent voorgelegd waaruit waardering en toekomstig gebruik af te leiden zijn. 

8.2 Resultaten 

Vijf generieke gemeentediensten zijn voorgelegd aan respondenten. Vervolgens hebben we 
gevraagd of de respondent het afgelopen jaar gebruik heeft gemaakt van de diensten. De 
vijf diensten zijn het bezoek aan de website van een gemeente (informatievoorziening), 
het reageren per e-mail of het gebruik maken van een elektronisch formulier, het online 
maken van een afspraak met de gemeente, via internet bestellen van een gemeentelijke 
dienst, of het contacteren van de gemeente via beeld en geluid (bijvoorbeeld via de 
webcam, IP telefonie). In Figuur 51 zijn de antwoorden van respondenten uiteengezet. 

Het bezoeken van een website wordt relatief veel gedaan (71%). Glasvezelgebruikers 
scoren met 76% nog wat hoger dan gemiddeld. Een duidelijk verschil treedt op als we 
kijken naar de verschillende opleidingsniveaus: van respondenten die als hoogst genoten 
opleiding het basisonderwijs hebben, heeft 43% het afgelopen jaar een gemeentelijke 
website bezocht. Respondenten met een LBO, Mavo en VMBO, maar ook Havo, VWO en 
MBO opleiding scoren hoger met respectievelijk 65% en 72%. Van de respondenten die 
afgestudeerd zijn aan een HBO instelling of universiteit, geeft 74% aan een website 
bezocht te hebben. 

Via internet bestellen van gemeentelijke diensten, het online maken van een afspraak en 
contact leggen met de gemeente via beeld en geluid als diensten blijven in het gebruik ver 
achter. Dat geldt vooral voor beeld- en geluidcontact. Op zich is dat niet verwonderlijk, 
aangezien verondersteld mag worden dat er eisen worden gesteld aan de middelen van de 
gebruiker (bijvoorbeeld de juiste apparatuur) en de faciliteiten van de dienstverlenende 
organisatie.  
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Figuur 51: Heeft u de onderstaande activiteiten het afgelopen jaar ondernomen op internet?, inclusief 
waardering in rapportcijfer 

Aan de respondenten die eerder hebben aangegeven de gemeentelijke diensten te 
gebruiken, is gevraagd naar een waardering: welk rapportcijfers zou u geven? Behalve het 
contact via beeld en geluid (rapportcijfer 5,1), scoren alle diensten een voldoende. Het 
gebruik van formulieren, bijvoorbeeld om een vergunning aan te vragen, scoort ook wat 
lager. We hebben niet gevraagd naar redenen voor het rapportcijfer of knelpunten die 
ervaren zijn bij het gebruik van e-mailreacties en webformulieren. Mogelijk spelen hier 
zowel technische zaken (foutmeldingen van het formulier, e-mails die niet bij de ontvanger 
aankomen) als organisatorische zaken een rol, zoals het lang moeten wachten op een 
reactie. Deze veronderstelling spoort met recent onderzoek van de Burgerlijke Raad voor 
het Regeringsbeleid (BRR) waaruit blijkt dat 32% van de onderzochte gemeenten niet 
reageert op burgerinitiatieven per e-mail.  

Naast het peilen van het gebruik van gemeentelijke diensten, is de respondenten een 
aantal stellingen voorgelegd. Respondenten hebben aangegeven in hoeverre ze het eens 
zijn met de stellingen. De resultaten zijn gepresenteerd in de onderstaande figuur. 
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Figuur 52: In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? Gemeentelijke diensten 

De eerste stelling gaat in op de bijdrage van internet aan het verbeteren van contact met 
gemeenten. Anders gezegd: klopt het, zoals de aanbodsturing doet vermoeden, dat 
internet ertoe heeft geleid dat burgers eenvoudig in contact komen met gemeenten 
wanneer hen dat uitkomt? Ruim 54% van de respondenten verwerpt dit (44% + 10%). 
Ruim een kwart is het wel eens met de veronderstelling. Wederom vallen verschillen op als 
een uitsplitsing naar hoogst genoten opleiding wordt gemaakt: laagopgeleide respondenten 
zijn in meerdere mate van mening dat internet niet heeft bijgedragen aan contact met 
gemeenten, hoogopgeleide respondenten antwoorden in meerdere mate dat er wel sprake 
is van verbeterd contact. De insteek van internet als drempelverlager (eenvoudig, 
dienstverlening op ieder tijdstip) slaat in mindere mate aan voor laagopgeleide 
respondenten. Mogelijk spelen ervaringen en (e-)vaardigheden een rol. 

De tweede stelling die aan respondenten is voorgelegd, gaat over kwantiteit van diensten: 
kan je voldoende gemeentelijke diensten afnemen? Een ontkenning wijst op gemis van 
diensten. Een voorbeeld zou het digitaal WMO loket zijn, dat momenteel nog niet in 
gebruik is. De cijfers in de bovenstaande figuur wijzen uit dat er geen helder beeld is over 
de kwantiteit van diensten. Zo bevestigt 32% van de respondenten de stelling, 28,3% 
ontkent. Het diffuse beeld dat blijkbaar onder respondenten bestaat, wordt bevestigd door 
de grote groep die het antwoord “weet niet” geeft. Naast de kwantiteit hebben we ook 
gevraagd naar kwaliteit van digitale dienstverlening. Ook het antwoord op die vraag is door 
een groot deel van de respondenten (33%) niet eenduidig te geven. Het positieve beeld 
domineert matig: 37% versus 30%. 

Naast de drie stellingen over het gebruik en waardering daarvan, zijn twee vragen 
voorgelegd over toekomstig gebruik. Beide stellingen worden door een hoog percentage 
van de respondenten bevestigd: (i) ik wil de mogelijkheid hebben om voor mijn gemeente 
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relevante gegevens zelf in te vullen dan wel gegevens aan te passen via internet, (ii) in de 
toekomst zal gemeentelijke dienstverlening op afstand steeds belangrijker worden. Bij de 
antwoorden op de eerste toekomststelling valt op dat oudere respondenten (60+) in 
meerdere mate geïnteresseerd zijn om relevante gegevens aan te vullen dan jongere 
respondenten. Onder 20-29 jarigen geeft 47% aan deze mogelijkheid te prefereren, onder 
60plussers is dat 57%. Ook verwacht de laatste groep dat gemeentelijke dienstverlening 
op afstand, via internet, in de toekomst belangrijker wordt (73% voor 60% versus 49% 
voor 20-29 jarigen). Hoe kunnen we dit verschil verklaren? Een dergelijk beeld komt 
namelijk niet naar voren uit het onderzoek Burgers aan Bod (Dialogic, 2004). Uit de 
enquête die in het kader van dat onderzoek is uitgezet, blijken met name jongeren (16-24 
jaar) gebruik te maken van digitale dienstverlening hoewel verschillen met andere 
leeftijdscategorieën niet groot zijn. Wellicht speelt betrokkenheid bij de gemeente een rol 
bij de hoge score op beide stellingen. Ook is het mogelijk dat deze groep (60+) in de 
toekomst minder mobiel verwacht te zijn en mede daarom toekomstige gemeentelijke 
dienstverlening op afstand als belangrijk acht. 

Een meerderheid van de dagboekrespondenten maakt al gebruik van de elektronische 
overheid. Wat is volgens deze mensen de meerwaarde van elektronische overheid? 

•	 betere bereikbaarheid voor werkenden; 

•	 papierbesparing; 

•	 tijdwinst (geen rij bij loket en telefoon); 

•	 snellere afhandeling; 

•	 invullen formulieren op eigen tempo; 

•	 gemak (je hoeft de deur niet uit). 

De nadelen die ze zien zijn: 

•	 twijfel over betrouwbaarheid: persoonlijke gegevens worden zomaar doorgegeven 
via internet; 

•	 versnippering van informatie door doorverwijzing naar andere sites. 

8.3 Conclusies 

Op basis van de voorafgaande twee vragen, kunnen we het volgende stellen: 

Gemeentelijke dienstverlening wordt nog niet volop gebruikt. 

Gebruikers bezoeken vooral (71%) websites van gemeenten, bijvoorbeeld om informatie te 
achterhalen. Deze vorm van dienstverlening wordt in gebruik gevolgd door e-mailreacties 
en webformulieren (29%), het digitaal bestellen van gemeentelijke diensten (15%), het 
online maken van een afspraak (12%) en contacteren van gemeenten via beeld en geluid 
(2%). 

Websites van gemeenten worden met een rapportcijfer van 6,9 redelijk beoordeeld. Het 
contacteren van gemeenten via beeld en geluid krijgt een onvoldoende: rapportcijfer 5,1. 

Het merendeel van de respondenten is van mening dat internet niet heeft bijgedragen aan 
beter contact met gemeenten, hoewel dit wel het uitgangspunt van de overheid is.  
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Onder respondenten heerst een diffuus beeld over de kwantiteit (zijn er voldoende digitale 
diensten?) en kwaliteit (zijn de beschikbare diensten van een hoge kwaliteit?) van digitale 
dienstverlening door gemeenten. 

Meer dan de helft van de respondenten prefereert het zelf aanpassen en aanvullen van 
relevante gegevens via internet; vooral ouderen hebben deze wens. 

Ruim 70% van de respondenten verwacht dat digitale dienstverlening door gemeenten in 
de toekomst belangrijker wordt. 
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9 Kennis, perceptie en nieuwe 
diensten 

9.1 Inleiding 

De kennis en perceptie van wat er mogelijk is met verschillende typen (inter
net)verbindingen en bijvoorbeeld de betrouwbaarheid ervan, is van belang als er 
uitspraken gedaan worden de vraag of er nieuwe verbindingen nodig zijn of dat meer 
informatie moet worden gegeven over de verschillen, verschillende mogelijkheden en 
kosten van de verbindingen. Wanneer mensen bijvoorbeeld het idee hebben dat de ene 
verbinding veel goedkoper is dan de ander, terwijl dat niet zo is, is het voor een aanbieder 
van deze verbinding interessant om de informatievoorziening over de prijzen te 
verbeteren. Wanneer een verbinding (ten onrechte) te boek staat als minder betrouwbaar 
dan een andere verbinding kan ook een informatiecampagne ingezet worden om de 
mensen te laten zien dat dit niet het geval is.   

De vragen die in dit hoofdstuk naar voren komen zijn: Hoe kijken mensen aan tegen de 
verschillende typen verbindingen? Wat weten zij ervan en wat vinden zij ervan?  En welke 
(toekomstige) diensten zien zij zichzelf in de toekomst gebruiken? 

9.2 Resultaten 

Eerst gaan we in op de stellingen die gaan  over glasvezel en glasvezel ten opzichte van 
kabel en ADSL. 

Velen geven aan niet te weten welke infrastructuur betrouwbaarder zou zijn; kabel en 
ADSL of glasvezel (meer dan 53%). 40% denkt (helemaal) niet dat kabel en ADSL 
betrouwbaarder zijn dan glasvezel en slechts 7% denkt dat wel. Vooral kabel en ADSL-
gebruikers zeggen het niet te weten (54% en 58%), terwijl van de glasvezelgebruikers 
veel minder respondenten (22%) het niet weten. 
Glasvezelgebruikers zijn wat positiever over de betrouwbaarheid van glasvezel. Zij zijn het 
vaker dan kabel- en ADSL-gebruikers oneens met de stelling dat kabel en ADSL 
betrouwbaarder zijn dan glasvezel (72% ten opzichte van 36%). 

Glasvezel is wel snel volgens meer dan de helft van de respondenten: 57% is het 
(helemaal) eens over de stelling dat glasvezel het snelste is. 45% vindt glasvezel ook 
modern en daardoor beter dan andere verbindingen. Maar een bijna net zo grote groep 
geeft aan niet te weten of glasvezel sneller is (40%) en of het moderner en dus beter is 
(44%). 

Voor de meeste glasvezelgebruikers (74%) is het duidelijk dat glasvezel moderner en beter 
is dan de alternatieven en ook van de kabel en ADSL-gebruikers denken 49% en 40% dat 
glasvezel beter en moderner is. Het merendeel van de ADSL (49%) en een groot deel van 
de kabelgebruikers (43%) weet het echter niet. 
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Figuur 53: Perceptie en kennis van de verschillende verbindingen 

Op de stelling dat glasvezel te nieuw is en dat liever gekozen wordt voor een bewezen 
technologie, zoals kabel en ADSL reageert de meerderheid ontkennend: 42% is het oneens 
en nog eens 24% is het helemaal oneens. Voor 17% van de ADSL-gebruikers en 24% van 
de kabelgebruikers is glasvezel nog te nieuw en kiest liever voor een bewezen technologie, 
zoals kabel of ADSL. Glasvezelgebruikers hebben dat gevoel niet. 

Over de toekomstige capaciteit van kabel en ADSL is men redelijk positief. 45% denkt dat 
deze verbindingen voldoende capaciteit zullen bieden om te voorzien in de behoefte.  Ook 
een groot deel (34%) heeft geen idee of dit zo zal zijn. Bijna de helft, namelijk 48% van de 
ADSL-gebruikers en 47% van de kabelgebruikers, denkt dat de capaciteit van kabel en 
ADSL zodanig zal toenemen dat het voldoende voorziet in de behoefte. Respectievelijk 
32% en 33% weet het niet en 20% en 21% zijn het (helemaal) oneens.  Van hen die nu al 
glasvezel gebruiken denkt 22% dat kabel en ADSL op termijn voldoende capaciteit kan 
bieden. 

Als we vragen aan kabel en ADSL-gebruikers of ze zouden overstappen op glasvezel als het 
in hun wijk wordt aangeboden, zegt van beide typen gebruikers ongeveer de helft dat nog 
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niet te weten (46% van de kabelgebruikers en 53% van de ADSL-gebruikers). Van de 
kabelgebruikers zijn wel iets meer respondenten die de overstap zouden maken (15% 
helemaal eens en 32% eens) dan van de ADSL-gebruikers (13% helemaal eens en 24% 
eens). 

Als het in mijn wijk wordt aangeboden, kies ik voor glasvezel 
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Figuur 54: In hoeverre zijn kabelgebruikers en ADSL-gebruikers geneigd om over te stappen naar 
glasvezel? 

Het hoogste percentage dat zegt gelijk over te stappen als glasvezel wordt aangeboden in 
de wijk, zien we bij de respondenten uit Overijssel; 38%. De laagste percentages vinden 
we in Zuid-Holland en in Zeeland; 10%. 

De stellingen in Figuur 55 gaan over de perceptie die de internetgebruikers hebben over 
prijs en de mogelijkheden met glasvezel. 

Ook hier valt weer op dat er vaak “weet niet” geantwoord wordt, vooral als het gaat om de 
mogelijkheden. Of glasvezel meer geschikt is voor entertainment toepassingen weet 55% 
niet en of online communiceren met een arts alleen kan via glasvezel weet 58% niet. 
Daarnaast geeft 61% aan niet te weten of voor HDTV glasvezel nodig is.  

Toch is 38% het (helemaal) eens met de stelling dat glasvezel nodig is om flexibel te zijn 
in het afnemen van breedbanddiensten. 47% weet het niet. Of je met een glasvezelabon
nement meer waar voor je geld krijgt, weet meer dan de helft (55%) niet, maar 34% is 
het er wel (helemaal) mee eens. 
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Figuur 55: Perceptie en kennis van de verschillende verbindingen 

De prijs van een glasvezelabonnement zal niet veel hoger zijn dan de prijzen van een 
kabel- of ADSL-abonnement, zo verwacht 53% (11% helemaal eens en 42% eens). 25% 
verwacht dat de prijs wel hoger zal worden. 23% weet het niet. Het zijn vooral de 
glasvezelgebruikers die verwachten dat de prijs niet veel hoger zal zijn. 
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Figuur 56: verwachtingen over de  prijs van een glasvezelabonnement  

Als we kijken naar wat men nu betaalt voor een abonnement, zien we dat glasvezelgebrui
kers aangeven het meeste te betalen. Het liefst zouden zij iets minder betalen, namelijk € 
32,60 in plaats van de € 35,70 die zij nu betalen. Gevraagd is overigens een schatting te 
geven van de kosten van het internetabonnement, exclusief eventuele telefonie en 
televisie, zonder op een factuur te kijken. De kabel en ADSL-gebruikers wensen ook iets 
minder te betalen voor een eventuele glasvezelverbinding dan zij nu voor hun kabel of 
ADSL-verbinding betalen. 

€ 25,30 

€ 27,20 

€ 32,60 

€ 27,40 

€ 32,50 

€ 35,70 

€ 0,00 € 20,00 € 40,00 

Adsl 

Kabel 

Glasvezel 

Kosten huidig abonnement 

Bereid te betalen voor glasvezelabonnement 

Figuur 57: kosten huidig abonnement en betalingsbereidheid voor glasvezelabonnement 
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Nieuwe diensten 

Als het gaat om het geschatte gebruik van nieuwe diensten, is men het meest zeker over 
het gebruik van beeldbellen met familie en vrienden. 40% is zeker dat zij deze dienst 
zullen gebruiken en 50% zegt dat zij de dienst misschien zullen gebruiken.  

De dienst, waar men ook relatief enthousiast over is, lijkt sterk op de hiervoor genoemde 
dienst: met beeld en geluid contact houden met familie, vrienden en kennissen die in een 
zorginstelling verblijven. 30% zegt een dergelijke dienst zeker te gaan gebruiken en 56% 
zegt een dergelijke dienst misschien te gaan gebruiken.  
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Figuur 58: Interesse voor nieuwe diensten  
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De derde en vierde dienst waar ook enthousiasme over bestaat, zijn wederom communica
tiediensten: op afstand communiceren met de huisarts of artsenpost en het raadplegen van 
experts in de klas, collegezaal of thuis. Diensten, door middel waarvan het mogelijk wordt 
om op afstand camerabeveiliging te bedienen in en om het huis worden niet direct 
afgewezen (19% wil het zeker gaan gebruiken als de dienst wordt aangeboden en 57% 
misschien). Hetzelfde geldt voor diensten waarbij het mogelijk wordt om op afstand 
apparaten te besturen, zoals verlichting, verwarming en de oven (24% zegt het zeker te 
gaan gebruiken, 43% misschien). 

Er zijn drie diensten waarvan meer dan de helft zegt ze zeker niet te gaan gebruiken. Dit 
zijn het ontwikkelen van een eigen tv(thema)kanaal, online solliciteren met videocommuni
catie en het online met anderen bespreken van TV uitzendingen terwijl beide personen 
kijken. 

Ook in de kwesties van de dag is aandacht besteed aan nieuwe diensten. Hoewel het 
moeilijk kan zijn voor mensen om iets te bedenken, zijn er redelijk wat reacties gekomen. 
In de figuur hieronder zijn de meeste reacties weergegeven (reacties die erg sterk op 
elkaar lijken, zijn weggelaten). 
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Aan welk soort internetdienst zou u behoefte hebben in uw dagelijks leven? 
Wat lijkt u een handige of belangrijke dienst? Laat uw fantasie de vrije loop en 
let niet op de technische of financiële haalbaarheid ervan. 

Veel mensen hebben geen idee/ zijn tevreden: 

•	 Hoewel ik werkzaam ben in de ICT, heb ik in mijn dagelijks leven eigenlijk geen enkele 
behoefte aan nieuwe internetdiensten.  

•	 Ik heb het idee dat alles al via internet kan. Ik kan niks bedenken wat ik extra zou willen 
op internet. 

•	 ik heb eigenlijk geen idee wat ik zou willen. Het nieuws, spelletjes en informatie is er al. 
Recepten lees ik en print ik uit, zoekmachines zijn er in alle soorten en maten. Chatpro
gramma’s zijn er te kust en te keur. wat wil een mens nog meer? 

Zorg wordt een aantal keren genoemd: 

•	 Graag zou ik met de huisarts communiceren per internet. Medicijnen bestellen. 

•	 Controle van mijn gezondheid als ik ziek zou worden. 

•	 Digitaal afspraken maken bij de tandarts of polibezoek ziekenhuis, huisarts e.d. Dat je een 
lijst krijgt met data waar je uit kunt kiezen. 

Camera/videotoepassingen worden genoemd: 

•	 Beveiliging van mijn huis als ik weg ben. 

•	 Een soort directe duidelijke beeldverbinding met het huis van mijn dochters, maar dan 
niet via zo’n schokkerige webcam! 

•	 Het besturen van een camera in een satelliet om zo je favoriete plekjes op aarde te 
kunnen bewonderen. 

•	 Online collaboration. In een tijd waarvan ik vind dat veel meer mensen thuis zouden 
moeten werken (beter voor milieu, geen overhead aan reistijd/kosten, hogere efficiency) 
is het handig als we toch samen ons werk zouden kunnen doen. 

Op het gebied van online kopen bedenkt men ook het een en ander: 

•	 Als je in de winkel loopt, via de ingebouwde barcodescanner op je smartphone een 
barcode op het rek bij een artikel scannen, waarna de telefoon via het internet alle rele
vante informatie over het opgevraagde artikel geeft.  

•	 Wat mij zeer zou helpen zijn internet diensten die zonder winstbejag, relevante informatie 
in kaart brengen. Vergelijkingen van prijzen voor bijvoorbeeld minder koopkrachtigen. 

•	 Een lijstje van prijzen om te vergelijken van alle winkels waar ik boodschappen doe. 

Overig: 

•	 Televisie kijken via het internet en dus zelf je tijden van kijken naar met name films 
kunnen kiezen. Uitzendinggemist is al geweldig, maar niet alle programma’s zijn terug te 
zien. Met name de films niet. 

•	 Zeer plaatselijke weersverwachting zoals buienradar. 

Hoewel er cameratoepassingen worden genoemd, zijn de Dagboekrespondenten het er 
over het algemeen over eens dat camera’s (met een breedbandverbinding) het gevoel van 
onveiligheid niet verkleinen (en soms juist vergroten). 

•	 camera’s bij evenementen, uitgaansgelegenheden en bedrijventerreinen wel 
effectief; 

•	 minder effectief in en om particuliere woningen; 
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•	 verder zullen camera’s slechts als bewijsmateriaal en als hulp bij opsporing 
gebruikt kunnen worden. Ze zullen het aantal (gewelds)delicten niet verkleinen. 

Grenzen bij gebruik breedband voor meer veiligheid: 

•	 niet iedereen mag toegang hebben tot de beelden; 

•	 er moeten duidelijke regels en wetten komen over hoe om te gaan met dit 
toezicht; 

•	 er moet een onafhankelijke toezichtcommissie in het leven geroepen worden. 

Oplossingen die volgens de respondenten wel voor meer veiligheid zullen zorgen: 

•	 meer blauw op straat; 

•	 hardere aanpak criminaliteit. 

9.3 Conclusies 

Als het gaat om de kennis en perceptie van de verschillende verbindingen blijkt dat er nog 
een heleboel onduidelijk is voor de meeste internetgebruikers. Vooral als het gaat om 
glasvezel ten opzichte van andere verbindingen, zoals kabel en ADSL, weet men vaak niet 
wat sneller, beter, betrouwbaarder, meer waar voor je geld en meer geschikt voor  
bepaalde diensten is. Ook of ze glasvezel zullen kiezen als het in hun wijk wordt 
aangeboden, is voor meer dan de helft van de kabel- en ADSL-gebruikers nog onduidelijk. 
Wel lijkt men zekerder te zijn over de verwachting dat de prijs van een glasvezelabonne
ment niet veel meer zal zijn dan een kabel of ADSL-abonnement.  Dit wordt vooral positief 
beïnvloed door diegenen die al een glasvezelverbinding hebben: zij zijn vooral van mening 
dat glasvezel niet duurder is. Toch zeggen glasvezelgebruikers wel meer te betalen voor 
hun abonnement dan de andere internetgebruikers. Als we kijken naar wat men betaalt 
voor de huidige verbinding en wat men wil betalen voor een glasvezelverbinding, zien we 
verder een patroon dat vaak bij dit soort vragen naar voren komt: men wil minder betalen 
dan op dit moment. Dat is niet verwonderlijk als we de onduidelijkheden over de 
verschillen in acht nemen: waarom zou je meer willen betalen voor een verbinding  
waarvan de meerwaarde je (nog) helemaal niet duidelijk is? 

Gekeken naar concrete diensten die nu of in de toekomst mogelijk zijn, zien we dat 
diensten die gericht zijn op communicatie met familie en bekenden, met een arts of met 
een expert op afstand door middel van beeld en geluid, op het meeste gebruik kunnen 
rekenen. Ook het op afstand bedienen van apparaten in en om het huis, alsmede de op 
afstand benaderbare beveiliging in en om het huis zijn diensten die men wel ziet zitten.  
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10 Conclusies 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten herhaald en de conclusies weergege
ven. 

Ervaring en gebruik 

Veel van de huidige internetters hebben al ruime ervaring met het medium en meestal 
gaan zij meer dan een keer per dag online. Ruim de helft van de gebruikers leeft in een 
huishouden waarbinnen internetgebruik getypeerd kan worden als uitgebreid: de 
verbinding staat grote delen van de dag aan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze 
mensen aangeven dat zij over voldoende internetervaringen beschikken. Over anderen in 
hun omgeving zijn zij niet zo zeker, dat deze mensen ook voldoende vaardigheden hebben. 
Er is dan ook behoefte aan informatie over de omgang met internet (mediawijsheid) en 
aandacht daarvoor in het onderwijs, ondanks het feit dat ouders zelf ook al het nodige 
doen om hun kinderen te begeleiden bij het internetgebruik.  

De huidige breedbandverbindingen worden gebruikt voor heel uiteenlopende activiteiten, 
maar de toepassingen blijven voor informatie, communicatie en transacties vooralsnog 
vooral smalbandig. Anders gesteld, toepassingen waar een breed publiek gebruik van 
maakt, vereisen niet per se de capaciteit van breedbandaansluitingen. Emailen is nog 
steeds de grote favoriet onder de communicatieactiviteiten en wordt door vrijwel alle 
internetgebruikers gedaan. Chatten, waarvoor een breedbandverbinding wel duidelijk 
voordelen biedt, doet ook meer dan de helft (wel eens). Wat informatie betreft wordt ook 
een keur aan mogelijkheden die internet biedt benut, maar ook hier is de meest gebruikte 
toepassing niet het soort dat veel bandbreedte vraagt. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik 
van zoekmachines; vrijwel alle internetgebruikers geven aan hiervan gebruik te maken. 
Ook zijn route- en reisplanners en online adressenbestanden populair.  

Onder de entertainment activiteiten zien we dat een meer breedbandige toepassing het 
meest gebruikt wordt; het downloaden en online beluisteren van muziek. Daarnaast is ook 
het downloaden en bekijken van TV uitzendingen doorgedrongen tot de grote groep, terwijl 
dit in voorgaande jaren veel minder werd gedaan. Gaming wordt ook steeds serieuzer 
genomen en wordt onderdeel van het dagelijks gebruik, in belangrijke mate ook voor 
vrouwen. Ouderen (60-plussers) doen wat betreft de entertainmenttoepassingen in een 
aantal gevallen helemaal niet onder voor jongere generaties.  

Over het algemeen laten mensen met een glasvezelverbinding niet per se geavanceerder 
gebruik zien; eerder ontstaat een minder geavanceerd beeld. Dit minder geavanceerde 
patroon zien we bij informatie, communicatie, transacties en zeker ook bij entertainment. 
‘Echte’ breedbandtoepassingen, zoals chatten, het spelen van online games en het 
downloaden van speelfilms worden bijvoorbeeld een stuk minder gedaan door bevraagde 
glasvezelgebruikers dan door de bevraagde kabel en ADSL-gebruikers. Wellicht heeft dit te 
maken met het feit dat de glasvezelgebruikers toevallig in een omgeving wonen waar een 
glasvezelpilot plaatsvindt of waar glasvezel voor een lage prijs wordt aangeboden, 
bijvoorbeeld in dorpen om de lokale/gemeenschapszin te stimuleren. Het lijkt er niet op 
dat zij gekozen hebben voor een glasvezelverbinding omdat zij tegen de grenzen van hun 
kabel en adsl verbinding aanliepen. De zeer geavanceerde gebruikers bovendien, hebben 
niet altijd de keuze om over te stappen op glasvezel. Immers, als glasvezel niet wordt  
aangeboden in hun wijk, is adsl/kabel vaak de beste optie.  
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Gekeken naar concrete diensten die nu of in de toekomst mogelijk zijn, zien we dat 
diensten die gericht zijn op communicatie met familie en bekenden, met een arts of met 
een expert op afstand door middel van beeld en geluid, op het meeste gebruik kunnen 
rekenen. Ook het op afstand bedienen van apparaten in en om het huis, alsmede de op 
afstand benaderbare beveiliging in en om het huis zijn diensten die men wel ziet zitten.  

Welke verbinding en welk abonnement? 

Prijs en (up- en download)snelheid zijn de twee belangrijkste criteria waarmee gebruikers 
hun keuze voor een andere verbinding motiveren. Zodra een breedbandgebruiker het in 
zijn portemonnee dreigt te voelen door hogere abonnementskosten en door opnieuw 
aansluitkosten te moeten betalen, is het voor velen niet aantrekkelijk om te veranderen 
van verbinding. De mogelijkheid om nieuwe diensten te kunnen afnemen blijkt nauwelijks 
een drijfveer voor overstap te zijn. Dit kan te maken hebben met het nog beperkte aanbod 
van diensten, waarvoor een bepaalde verbinding noodzakelijk is. Ook kan het de 
onbekendheid met deze diensten zijn. 

Er is weinig bekendheid over de verschillen tussen kabel en adsl en glasvezel. Men weet 
vaak niet wat sneller, beter, betrouwbaarder, meer waar voor je geld en meer geschikt  
voor bepaalde diensten is. Ook of men glasvezel zal kiezen als het in de wijk wordt 
aangeboden is voor meer dan de helft van de kabel- en adslgebruikers nog onduidelijk. 
Toch heeft een groot deel wel het gevoel dat men glasvezel moet hebben om flexibel te 
zijn in de toekomst, hoewel wordt ingeschat dat voorlopig kabel en adsl voorzien in de 
capaciteitsbehoefte. Dit lijkt op een geval van “de klok horen luiden, maar niet weten waar 
de klepel hangt”. Er is veel aandacht besteed aan glasvezel in de media, dus is het 
voorstelbaar dat mensen wel het gevoel hebben dat er iets gaat gebeuren op dit vlak en zij 
zodoende het idee hebben dat glasvezel de toekomst is. Wat glasvezel precies inhoudt en 
welke voordelen glasvezel heeft ten opzichte van andere verbindingen, is echter niet 
duidelijk. Desondanks geeft een meerderheid van de respondenten aan dat glasvezel op 
zich niet ‘te nieuw’ voor hen is. We kunnen daar uit opmaken dat zij het gebruik van 
internet via glasvezel niet als iets wezenlijk anders zien dan gebruik via kabel of adsl. 

Bijna de helft van de respondenten geeft vervolgens aan een mobiel apparaat te hebben, 
waarmee men online kan gaan. Slechts een beperkt aantal van die mensen maakt ook 
gebruik van deze functionaliteit. Het is te duur, te traag en te onhandig, zijn de redenen 
die gegeven worden. 

In tweederde van de gevallen wordt naast internet, ook minimaal één andere dienst 
afgenomen. Er is echter beperkte belangstelling om internet, telefonie en tv bij 
verschillende aanbieders af te willen nemen. Aangezien prijs steeds een belangrijke 
overweging is, zijn de kostenbesparingen van een open model, waarschijnlijk niet bekend. 

Mediawijsheid 

Internet heeft zowel positieve als negatieve gevolgen voor gebruikers. Zo kan men 
verenigingsactiviteiten beter ondersteunen en komt de gebruiker gemakkelijk in contact 
met gelijkgestemden. Ongeveer één op de vijf respondenten komt ook de negatieve 
gevolgen van internetgebruik tegen: zij zijn ongewenst geconfronteerd met pornografisch 
of gewelddadig materiaal. 

Mediawijsheid gaat ook over het op waarde kunnen schatten van informatie die via internet 
beschikbaar is. Eenderde van de respondenten is van mening dat websites inclusief video 
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fragmenten in de informatievoorziening betrouwbaarder zijn dan websites die dat niet 
doen. Een deel van de respondenten is zodoende ontvankelijk voor een hogere mate van 
informatierijkheid (“met eigen ogen zien”) en triangulatie van informatie: een nieuwsbe
richt wordt niet alleen beschreven, ook een videofragment zet het nieuwsbericht uiteen. 
Daarnaast worden gedrukte informatiebronnen als betrouwbaarder gepercipieerd dan 
informatiebronnen op internet: eenderderde vindt gedrukte encyclopedieën betrouwbaar
der dan internetversies zoals Wikipedia. Bovendien vindt bijna de helft van de 
respondenten websites van bestaande kranten betrouwbaarder dan nieuwssites zoals 
www.nu.nl. Concluderend, informatie via gedrukte media wordt tot op zekere hoogte 
gezien als betrouwbaardere partij. Als er informatie van internet wordt gehaald, wordt 
voorkeur gegeven aan de informatierijke bronnen; bijvoorbeeld als er filmfragmenten 
beschikbaar zijn. Problemen ontstaan overigens als via verschillende media tegenstrijdige 
beelden naar buiten komen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin een gedrukt dagblad 
anders bericht over een gebeurtenis dan www.nu.nl. De meesten vinden het in dat geval 
lastig om in schatten wat waarheid is. 

Online nieuws, cultuur en winkelen 

Als we kijken naar welke onderwerpen op internet gezocht worden, staan actualiteiten 
bovenaan. Nieuwssites scoren hoog in de lijst met online informatieactiviteiten. Nieuws 
neemt dus een belangrijke plek in op internet. Vaak wordt het nieuws alleen nog maar via 
internet bekeken en is er geen abonnement op een papieren krant (meer). In meer dan 
een kwart van de gevallen wordt een papieren abonnement aangevuld met online nieuws 
van een andere krant (dan de papieren krant waarop men een abonnement heeft). Het 
minst maakt men gebruik van een combinatie van online en offline nieuws van dezelfde 
krant. Het gaat op internet voornamelijk om een combinatie van landelijk, regionaal en 
lokaal nieuws van voornamelijk professionele journalisten. Nieuws door ‘gewone’ burgers 
wordt door een derde wel af en toe gelezen, maar minder goed geacht dan nieuws van 
professionele journalisten. Hoewel online nieuws een belangrijke plek inneemt, is men over 
het algemeen niet bereid te betalen voor extra foto’s, beelden of achtergrondinformatie. 

Bijna twee derde van de respondenten kijkt wel eens op websites van musea, theaters en 
andere culturele instellingen. Maar men is vrij uitgesproken over het feit dat internet niet 
dezelfde ervaring biedt als het werkelijk meemaken van een theater- of museumbezoek. 
Na bezoek aan een museum of theater zou men (57%) wel graag de mogelijkheid hebben 
om achteraf in te loggen om bepaalde videobeelden, schilderijen of tekeningen terug te 
zien. Ook voor digitale informatie en collecties van culturele instellingen en erfgoedinstel
lingen is men, net als bij online nieuws, niet bereid om een klein bedrag te betalen. Op het 
internet is men van oudsher gewend aan gratis diensten en informatie en blijkbaar is de 
betalingsbereidheid voor content op internet nog steeds zeer laag. 

Online aanschaf van (consumenten)producten via internet heeft inmiddels ook een 
belangrijke plek gevonden tussen alle internetactiviteiten. Samenhangend daar mee kan 
gesteld worden dat internet in toenemende mate een rol is gaan spelen in aankoopproces
sen van (consumenten)producten. Dat geldt niet louter voor het daadwerkelijk via internet 
bestellen van producten. Zo kan internet ook het kanaal zijn dat, additioneel, gebruikt 
wordt om informatie te verzamelen, specificaties en prijzen van producten te vergelijken 
en aanbieders te selecteren. Consistent met de long tail gedachte is internet bovendien het 
kanaal dat gebruikt wordt om aan producten te komen die elders niet of moeilijk 
verkrijgbaar zijn. Internet kan dus zowel een verkoop- als oriëntatiekanaal zijn; dit blijkt 
sterk afhankelijk te zijn van het soort product. Consumenten geven aan voor boeken, 
kranten & tijdschriften en muziek (ongeveer) even vaak  in de winkel als  op internet te  
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kopen. Voor consumentenelektronica, computer hardware en witgoed & huishoudelijke 
apparaten geldt dat men aangeeft deze producten meestal in de winkel te kopen, maar dat 
internet wel een belangrijk oriëntatiekanaal is. Kleding en levensmiddelen & persoonlijke 
verzorging worden het meeste gekocht in de winkel. Wat betreft kleding geeft men wel 
vaker aan via internet te kopen dan als het gaat om levensmiddelen & persoonlijke 
verzorging. 

Websites zoals www.kieskeurig.nl maken het niet alleen mogelijk om specificaties en 
prijzen van producten (en aanbieders) te vergelijken, ook wordt ruimte geboden aan de 
gebruiker om ervaringen te delen: wat bevalt aan het product en wat juist niet? In 
hoeverre wordt een bepaald product aangeraden? Deze additionele informatie, gebaseerd 
op andere gebruikers, speelt een rol bij het aankoopproces. De meeste invloed heeft de 
mening van anderen op de beoordeling van het product zelf, gevolgd door het idee dat 
men heeft van de aanbieder van het product. De mening over het merk van een product 
wordt ook voor een groot deel beïnvloed door de mening van anderen. De beslissing om 
het product uiteindelijk online of in de winkel te bestellen wordt in mindere mate beïnvloed 
door meningen van anderen. 

Gemeente en zorg online 

In welke mate hebben burgers behoefte aan digitale dienstverlening in het publieke en 
maatschappelijke domein? Wat kunnen we concluderen over huidig en toekomstig gebruik 
van digitale dienstverlening van gemeenten en binnen de zorg? 

Gemeentelijke websites worden vooralsnog veelal gebruikt voor informatievoorziening, 
bijvoorbeeld over openingstijden van het gemeentehuis maar ook over leven en wonen in 
de gemeente. Naast informatievoorziening bieden veel gemeenten de mogelijkheid om via 
internet te interacteren: webformulieren en e-mailfuncties worden ingezet om burgers hun 
staan te laten horen, vragen te stellen, etcetera. Een derde van de respondenten maakt 
gebruik van die mogelijkheid. Het daadwerkelijk gebruik maken van digitale diensten, 
bijvoorbeeld het digitaal aanvragen van het basisuittreksel, doet één op de zeven 
respondenten. Dat geldt ook voor het online maken van een afspraak. Er is nauwelijks een 
respondent die zegt via beeld of geluid met de gemeente te communiceren. Dat is op zich 
niet verwonderlijk, aangezien een dergelijke dienst extra eisen stelt aan zowel de 
aanbieder (de gemeente) als aan de burger in termen van randapparatuur en vaardighe
den. Onder respondenten heerst een diffuus beeld over de kwantiteit (zijn er voldoende 
digitale diensten?) en kwaliteit (zijn de beschikbare diensten van een hoge kwaliteit?) van 
digitale dienstverlening door gemeenten. Aanvullend daarop concludeert het merendeel 
van de respondenten dat internet voor hen niet heeft bijgedragen aan beter contact met 
gemeenten. Dit laatste is op zich opmerkelijk, aangezien het uitgangspunt van digitale 
dienstverlening is dat burgers worden gefaciliteerd. Veel burgers herkennen dat beeld dus 
niet helemaal. Wel zijn zij over het algemeen van mening dat digitale dienstverlening door 
gemeenten in de toekomst belangrijker wordt. 

Ook wat betreft digitale dienstverlening in de zorg is het gebruik nog minimaal. Daar waar 
respondenten al wel gebruik van maken zijn diensten met overwegend een smalbandig 
karakter. De kwaliteit van verschillende beschikbare digitale diensten worden door 
respondenten als onvoldoende gepercipieerd. Internet wordt overigens wel gezien als 
facilitator om in contact te komen met lotgenoten. Ondanks het matige huidige gebruik van 
digitale zorgdiensten, voorzien respondenten het aanbod daarvan in de toekomst. Zij zijn 
echter nog onzeker of diensten, zoals een directe verbinding met huisarts of artspost of het 
contact houden met een familielid, vriend of kennis, door hen gebruikt zullen gaan worden 
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in de toekomst. Daar komt bij dat respondenten niet bereid zijn een duurder internetabon
nement af te sluiten. Liever verhalen ze noodzakelijke kosten op te verzekeraar. Zo vindt 
de helft van de respondenten dat de verzekeraar moet zorgen voor een internetverbinding 
als patiënten gebonden zijn aan huis. 
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Bijlage A Respons ten opzichte van 
CBS cijfers 
Om te onderzoeken of in de getrokken steekproef niet alleen de gebruikers zijn 
meegenomen die het internet op een frequente manier gebruiken, zijn enkele data van het 
Centraal Bureau van de Statistiek bekeken op het gebied van ICT gebruik van personen 
naar persoonskenmerken. Hierbij zal dus gekeken worden of de zogenoemde ‘heavy-users’ 
wel of niet oververtegenwoordigd zijn in de data van dit onderzoek. Deze analyse zal over 
vijf gebieden geschiedden, namelijk het type verbinding, de frequentie van gebruik en als 
laatste de internetactiviteiten. 

Als we kijken naar het type internetverbinding zien we landelijke eenzelfde beeld als in de 
steekproef zoals deze in dit onderzoek is getrokken (zie paragraaf 2.2). Hierbij heeft 
ongeveer 90% een breedbandverbinding (ADSL of Kabel), glasvezelaansluitingen zijn 
hierbij niet meegenomen. Figuur 59 geeft ditzelfde beeld weer. 

ADSL 

Kabel 

Analoog modem 

ISDN 
61% 

Mobiele telefoon, WAP, 
GPRS 

32% 

5% 

4% 

1% 

Figuur 59: Type internetverbinding 

In onze steekproef is te zien dat bijna 75% het internet meer dan één keer per dag 
gebruikt (paragraaf 3.2), eenzelfde beeld laten de cijfers van het CBS zien, zoals in Figuur 
60 te zien is. 
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Figuur 60: Frequentie internetgebruik 

Alhoewel de schaal iets anders is, is wel te zien dat men het internet bijna dagelijks 
gebruikt, zoals ook de respondenten in onze steekproef. Oververtegenwoordiging van 
‘heavy-users’ is op dit gebied dus niet aan de orde. Voor de frequentie van het 
internetgebruik is een uitsplitsing gemaakt in geslacht en leeftijd. Figuur 61 en Figuur 62 
geven de frequentie van internetgebruik van respectievelijk de mannen en vrouwen weer, 
zoals deze uit de data van het CBS blijkt. 
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Figuur 61: Frequentie internetgebruik mannen 
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Figuur 62: Frequentie internetgebruik vrouwen 

Hierbij laten de bovenstaande grafieken eenzelfde beeld zien als de data uit dit onderzoek. Ook hier 
blijkt dus uit dat de ‘heavy-user’ niet oververtegenwoordigd zijn. Als we kijken naar de frequentie en 
de uitsplitsing naar leeftijd blijken de cijfers van het CBS en de data gebruikt in dit onderzoek ook 
sterke overeenkomsten te vertonen.  

Als laatste kijken we nog naar de activiteiten die gedaan worden op het internet. Deze 
worden door het CBS in acht verschillende gebieden (communicatie, informatie, actualiteit 
en nieuws, wek, vacatures, commerciële producten, overheid, gezondheid, vermaak). Ook 
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hierbij is te zien dat het versturen en ontvangen van e-mails nog steeds op nummer één 
staat als het gaat om activiteiten op het internet, zoals ook in de steekproef van dit 
onderzoek blijkt. Ook het zoeken van informatie blijkt een erg frequente activiteit te zijn 
van de Nederlandse bevolking op het Internet, zoals ook te zien is in paragraaf 4.2. Het 
bekijken van nieuws en actualiteit blijkt eveneens met elkaar overeen te komen. 

Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek gaat over het online winkelen. Het CBS geeft 
aan dat 53% online winkelt, terwijl 78% van de respondenten in dit onderzoek aangeeft de 
transactieactiviteit kopen van goederen op het internet te doen. Het internetbankieren 
wordt door 89% van de respondenten gedaan, terwijl het CBS aangeeft dat slechts 72% 
van de internetters internetbankiert. Als het gaat om activiteiten aangaande de zorg is het 
lastig een vergelijking te maken. Het CBS splitst hierbij geen activiteiten uit, terwijl dit in 
dit onderzoek wel is gedaan. Als we alleen kijken naar het bezoeken van websites van 
zorginstellingen komen de percentages aardig met elkaar overeen, zo geeft 42,7% aan dit 
te doen. Als laatste kijken we nog even naar de activiteiten aangaande entertainment en 
vermaak. Blijken ook hier erg sterke overeenkomsten, zo zegt het CBS dat 56% van de 
Nederlandse bevolking spelletjes speelt of muziek beluisterd, in de data van dit onderzoek 
blijkt dat ongeveer 50% muziek download. 
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