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Social Media Jongeren Onderzoek 2014

Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en 

verwachting van social media onder jongeren #SMJO



Het  grootste trendonderzoek 
in Nederland
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Jongeren uitgelicht
In dit rapport lichten we de 1.116 jongeren uit die zijn 

ondervraagd. De respons is als volgt verdeeld:

In 2010 is Newcom gestart met het Nationale Social Media 
Onderzoek. Dit grootschalige landelijk onderzoek is dit jaar 

voor het vijfde jaar op rij gehouden, met opnieuw een 
indrukwekkende respons (n=15.179).

In januari 2014 heeft Newcom Nederlanders van 15 jaar en 
ouder uitgenodigd om deel te nemen aan het Social Media 

Jongeren Onderzoek. Via een online vragenlijst kon men 
deelnemen aan het onderzoek. 

leeftijdscategorie Aantal in steekproef

15 jarigen 109

16 jarigen 149

17 jarigen 226

18 jarigen 269

19 jarigen 364



Bijna alle jongeren maken 
gebruik van social

media
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leeftijdscategorie

Gemiddeld aantal 
social media 

platformen onder 
gebruikers

15 jarigen 5

16 jarigen 5

17 jarigen 5

18 jarigen 5

19 jarigen 4

leeftijdscategorie
Penetratie gebruik 

social media

15 jarigen 96%

16 jarigen 98%

17 jarigen 98%

18 jarigen 99%

19 jarigen 99%



0,1 miljoen 
jongeren maken 

gebruik van LinkedIn, 
waarvan 10.000

dagelijks

0,3 miljoen 
jongeren maken 

gebruik van Google+, 
waarvan 70.000 

dagelijks

0,5 miljoen 
jongeren maken 

gebruik van Twitter, 
waarvan 288.000 

dagelijks

Het merendeel 
van de jongeren

(854.000) maakt 
gebruik van Youtube, 

waarvan 308.000 
dagelijks

Vrijwel alle 
jongeren (930.000) 
maken gebruik van 
Facebook, waarvan 
745.000 dagelijks

Facebook en YouTube worden door vrijwel alle jongeren gebruikt
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Facebook wordt door iedereen gebruikt (ongeacht het opleidingsniveau). 
Wat we wel zien is dat Twitter en LinkedIn meer worden gebruikt door hoger opgeleiden.

N.b. Er zijn 992.851 jongeren in de leeftijd van 15 t/m 19 jaar Nednerland.



LinkedIn wordt steeds meer gebruikt en Twitter wordt steeds minder 
gebruikt naarmate men ouder wordt
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5* De getoonde percentages hebben betrekking op de totale steekproef.



Dagelijks gebruik Facebook neemt toe naarmate men ouder wordt 
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6* De getoonde percentages hebben betrekking op de totale steekproef en laten gemiddeld dagelijks gebruik zien van alle Nederlanders.



10.000 jongeren 

maken gebruik van 
WeChat waarvan 
4.000 dagelijks

20.000 jongeren

maken gebruik van 
Foursquare, waarvan 

13.000 dagelijks

0,1 miljoen 
jongeren maken 

gebruik van Pinterest, 
waarvan 10.000 

dagelijks

0,4 miljoen 
jongeren maken 

gebruik van Snapchat, 
waarvan 184.000 

dagelijks

0,4 miljoen 
jongeren maken 

gebruik van Instagram, 
waarvan 252.000 

dagelijks

Opmars nieuwe platformen onder jongeren
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Onder hoger opgeleiden zijn enigszins meer mensen die nieuwe social media niet gebruiken (maar het wel kennen) dan bij lager opgeleiden.

N.b. Er zijn 992.851 jongeren in de leeftijd van 15 t/m 19 jaar Nederland.



Instagram en Snapchat minder populair na 17de levensjaar, 
populariteit Pinterest neemt daarna toe

20 16
16

24

31

60

52

47
45 37

0

10

4
6

7

0

16
8

7

4

59

51

56

49

34

0%

20%

40%

60%

80%

100%

15 jarigen 16 jarigen 17 jarigen 18 jarigen 19 jarigen

Gebruik nieuwe social media onder jongeren*

8* De getoonde percentages hebben betrekking op de totale steekproef.



Dagelijks gebruik van Instagram en Snapchat is het hoogst onder 15 
en 16 jarigen
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9* De getoonde percentages hebben betrekking op de totale steekproef en laten gemiddeld dagelijks gebruik zien van alle Nederlanders.



Jongeren haken voornamelijk af van Twitter

22% van de jongeren heeft Twitter wel gebruikt, maar doet dat nu niet meer. 
De belangrijkste redenen om te stoppen met het gebruik van Twitter zijn:

1. ‘Het kost me te veel tijd’ (53%);
2. ‘Het biedt me geen ontspanning’ (42%);
3. ‘Er zitten te veel mensen op waar ik niks meer heb’ (23%);
4. ‘Het levert me te weinig op’ (18%);
5. ‘Ik voel me er niet meer thuis’ (17%).
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Welk platform is voor u op dit moment het meest belangrijk?

Facebook Twitter

Hoe ouder, hoe meer belang men hecht aan Facebook, terwijl het 
belang van Twitter juist afneemt 
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Meer dan de helft van de jongeren die vorig jaar Twitter het 
belangrijkst vond, vindt nu Facebook het belangrijkste platform 

12

Welk platform is voor u op dit moment het meest belangrijk? 

Facebook YouTube Twitter
Geen van 

bovenstaande

Welk platform was 
vorig jaar voor u 

het meest 
belangrijk?

Facebook 83% 4% 4% 0%

YouTube 40% 51% 4% 3%

Twitter 56% 11% 16% 0%

Geen van 
bovenstaande

49% 7% 2% 42%

Toelichting tabel: De percentages gelden horizontaal. In de derde rij van de tabel leest u bijvoorbeeld dat 16% van de jongeren die vorig jaar Twitter het 
belangrijkste platform vond, dat dit jaar ook vindt. De andere percentages in de rij geven de jongeren aan die vorig jaar Twitter het belangrijkst vonden 
maar nu een ander platform het belangrijkst vinden. Zo kunt u bijvoorbeeld zien dat 56% van de jongeren die Twitter vorig jaar het belangrijkst vond, 
nu Facebook het belangrijkst vindt.
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Zorgen onder jongeren

Zorgen over gegevensbeheer

Zorgen over doorverkopen gegevens

Hoe jonger, hoe minder zorgen over beheer en doorverkopen van 
gegevens door netwerken
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Convinced
430.000 jongeren

Dedicated
100.000 jongeren

Sceptics
130.000 jongeren

Hesitants
330.000 jongeren
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Deze segmentatie is gebaseerd op houding en gebruik. 
De 4 houding segmenten zijn gebaseerd op clusteranalyse. 

Deze zijn afgezet tegen de mate van gebruik (aantal platformen).

Social Media Landscape Model©

Social Media Landscape Model©



CONVINCED DEDICATED HESITANTS SCEPTICS

Hebben veel vertrouwen in 
social media 

Vinden allemaal dat social media 
een steeds belangrijkere rol gaan 
spelen bij informatieverzameling

Meer dan de helft is neutraal 
als het gaat om dat social media 
een belangrijkere bijdrage gaan 

leveren bij informatieverzameling

Zien niet dat social media een 
belangrijkere bijdrage gaan 

leveren bij 
informatieverzameling

Drie kwart denkt dat social media 
een steeds grotere rol gaan 
spelen de komende jaren

6 op de 10 verwacht dat social
media een steeds grotere rol gaan 

spelen de komende jaren

Bijna de helft is neutraal als 
het gaat over de vraag of 

social media een steeds grotere 
rol gaan spelen

Denken niet dat social media 
een steeds grotere rol gaan 

spelen

7 op de 10 vindt het een goede 
ontwikkeling dat er nieuwe social

media platformen bij komen 

Zijn neutraal over de ontwikkeling 
dat er steeds meer nieuwe social

media platformen bij komen

Een op de vijf heeft het sterke 
vermoeden dat gegevens worden 

doorverkocht

4 op de 10 gebruikt meer dan 5 
platformen

Meer dan de helft gebruikt 4 
platformen of meer

Hebben weinig vertrouwen in 
social media

Hoe zien de gebruikers eruit?
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https://www.iconfinder.com/icons/47309/overcast_icon
https://www.iconfinder.com/icons/47309/overcast_icon
https://www.iconfinder.com/icons/47313/occasional_snow_icon
https://www.iconfinder.com/icons/47313/occasional_snow_icon


Convinced
44%

Dedicated
10%

Sceptics
13%

Hesitants
33%
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Onder jongeren relatief veel overtuigd gebruikers, toch is 1 op de 10 
sceptisch

Verhouding jongeren

Convinced
27%

Dedicated
15%

Sceptics
23%

Hesitants
35%

Verhouding Nederlanders
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Hoofdlijnen

Big five gebruik platformen onder jongeren: 

Facebook, Youtube, Twitter, Instagram en Snapchat

22% van de jongeren is afgehaakt van Twitter

Hoe ouder, hoe belangrijker Facebook wordt

Meer dan de helft van de jongeren die Twitter vorig jaar het belangrijkst vonden,  

vinden dit jaar Facebook het belangrijkste platform

4 op de 10 jongeren maakt zich zorgen over gegevensbeheer 

13% van de jongeren is sceptisch over social media



Meer informatie? Neem contact met ons op! 

Drs. Neil van der Veer 

www.newcom.nl|info@newcom.nl 

Vestiging Enschede

Capitool 50-4

7521 PL Enschede
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Vestiging Amsterdam

Herengracht 564

1017 CH Amsterdam

Newcom Research & Consultancy B.V.

T: 053 - 483 66 00

F: 053 - 433 74 15

T: 020 - 639 32 51


