Social Media
Facebook, Twitter, Instagram. Sociale media zijn niet meer weg te denken in de
samenleving. Vooral jongeren gebruiken sociale media om met elkaar te communiceren.

1 Gebruikt u wel eens sociale media?
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(Leesinstructie: Sociale media is een verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee
het mogelijk is om informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke wijze)

Toelichting
Nee



In ieder geval geen facebook, twitter en instagram
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1.1 Welke sociale media gebruikt u?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk :








E-mail (3x)
E-mails
FaceTime
Gewoon met elkaar op te zoeken en gewoon praten
Mail
Pinterest (4x)
Telefoon
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

2 ‘Ik geef de voorkeur aan persoonlijk contact in plaats van
communiceren via sociale media’
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Er gaat niets boven persoonlijk contact maar in deze snelle tijden is het wel
gemakkelijk even vlug iets doorgeven aan de ander.

Mee eens




Eenmededeling kan soms genoeg zijn. Maar bellen geeft meer informatie
Lezen kun je op verschillende manieren opvatten waarbij je geen
gezichtsuitdrukking ziet. Daardoor kunnen er snel meningsverschillen ontstaan bij
communicatie via social media.
Maar het is wel heel makkelijk om elkaar snel te contacten. Het één hoeft het ander
niet uit te sluiten!



Neutraal










Afhankelijk van situatie
Afhankelijk van wie en onderwerp.
Dat is afhankelijk van het onderwerp
Dat ligt eraan met wie en waarover het gaat. Persoonlijk contact is altijd het fijnst
maar voor een vraag of even iets doorsturen (foto) is whatsapp het makkelijkst.
Ik ben slecht horend en dus ondermeer afhankelijk van persoonlijk contact en het
geschreven woord.
Persoonlijk contact kan in sommige gevallen beter of duidelijker zijn.
Sommige zaken vind ik prettiger om persoonlijk te regelen en andere zaken zijn wel
eens praktisch om via WhatsApp te regelen.
Voor korte berichtjes of vragen, waarvan je niet weet of ze op een geschikt tijdstip
komen om te beantwoorden of die voor meerdere personen bestemd zijn, zijn
sociale media ideaal. Maar voor echte communicatie blijft persoonlijk contact
belangrijk.
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Mee
oneens



Persoonlijk contact is natuurlijk waar t om gaat , maar de extra info die je verkrijgt
via sociale media stelt je soms meer gerust dan dat je die info niet gehad zou
hebben. Bv kinderen die onderweg zijn of op vak. Ik zie t als extra info
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3 ‘Door het gebruik van smartphones wordt de samenleving
individualistischer’
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In 2011 maakte vreemde mensen in het openbaar vervoer eerder contact met
elkaar dan nu. Iedereen is nu bezig met zijn/haar smartphone.
Jij en de phone zijn alleen maar druk met elkaar bezig.

Mee eens



Constant op die smartphones dan krijg je dit.

Neutraal





Eens en oneens eens: iedereen zit op zn telefoon en heeft geen aandacht voor zn
omgeving. oneens: je hebt niet altijd tijd om bij iemand langs te gaan om te
informeren hoe het met iemand is, een app-je is dan snel verstuurd zodat je
diegene laat weten dat je toch aan ze denkt
Ik merk daar niets van.
Ligt eraan hoe je er mee omgaat. Persoonlijk contact heeft de voorkeur, maar snel
iets regelen is heel gemakkelijk via sociale media.
Ze bieden ook de mogelijkheid om snel en 7x 24 uur te communiceren

Mee
oneens




Dat heeft andere oorzaken als verhoging welvaart, vermindering geloof, e.d.
Juist niet .Meer contactmogelijkheden maar je moet er wel goed mee omgaan.

Zeer mee
oneens



Smartphones bieden juist extra mogelijkheden.
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4 ‘Sociale media tasten de privacy van mensen aan’

(n=356)
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Je wordt door veel onbekende gevolg .Waar je vaak geen weet van hebt.Dat moet je
wel beseffen.
Maar dit doen de mensen zelf

Neutraal







Als er verantwoord mee omgegaan wordt hoeft dat niet.
Als mensen sociale media verstandig gebruiken, dan hoeft dat niet zo te zijn.
Daar kun je zelf wat aan doen
Dit is je persoonlijke verantwoording.
Je bepaalt zelf nog in welke mate je het gebruikt en wat je met de buitenwereld
deelt.

Mee
oneens



Dat doen de mensen zelf door het gebruik van sociale media. Dat ligt niet aan die
sociale media zelf.
Dat ligt aan je zelf. Wat laat je zelf zien!
Dit ligt aan jezelf, wat deel je op Sociale media!
Ieder kan zichzelf (laten) blokkeren als hij/zij dit niet wenst.
Je bepaalt altijd nog zelf in hoeverre dat gebeurt.
Je bepaalt zelf wat je wel en niet deelt via sociale media en welke
beveiligingsinstellingen je gebruikt.
Je hoeft niet iedereen en alle media te accepteren en ook niet direct te reageren.
Je zet erop of doet ermee wat je zelf wilt. onze privacy is allang gone with the wind.
Wij hebben allemaal een BSN en via onze bankgegevens en de belastingdienst,
digitaal medisch dossier en en en en en en.........kán iedereen eigenlijk alles van je
weten. Het gevoel dat social media nu plots onze privacy aantast is bullshit.
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5 ‘Ik kan niet één dag zonder (mobiele) telefoon’
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35%

35%
30%

26%

25%
20%

16%
13%

15%
8%

10%
5%

2%

0%

0%
Ik heb geen
mobiele
telefoon

Zeer mee
eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Toelichting
Zeer mee
eens





Als Zzper moet je bereikbaar zijn
Ik heb gen vast toestel. Gsm is enige manier waaropmenssen mij kunnen bellen
Ik voel me ook veiliger als ik hem bij heb!

Mee eens



Bij momenten waarop je even niets te doen hebt/je verveelt, pak je al snel
automatisch je mobiele telefoon om alles maar te kunnen checken en bij te
houden.
Dat zou ik heel vervelend vinden, toch een verslaving?
Heb geen vaste lijn meer
Ik kan het persoonlijk wel missen maar mijn omgeving wellicht niet, men verwacht
dat ik bereikbaar ben
Ik wil altijd bereikbaar zijn, als mijn hoogbejaarde vader mij nodig heeft.





Neutraal




Blijf graag baas over mijn eigen bereikbaarheid. Gebruik telefoon moet functioneel
blijven en niet mijn dagelijkse leven gaan beheersen. Daarom zet ik de volumeknop
uit, zodat ik niet `gestoord`raakt.
Is lastig, maar geen ramp.

Mee
oneens



Moet toegeven dat het lastig is maar dat komt door werk wat grotendeels via de
telefoon gaat. Maar een paar dagen zonder zou me wel lukken. Zeker op vakantie.

Zeer mee
oneens




Gebruik de phone niet vaak!
Iemand die met een normaal leven niet één dag zonder (mobiele) telefoon kan,
vind ik een triest geval. Het is vaak ontzettend prettig om (een) dag(en) zonder te
doen. Het is geen kwestie van kunnen, maar van willen. Willen is kunnen!
Ik heb geen smartfoon, wel `n mobiel apparaat waarmee ik kan bellen.Dit als
aanvulling op m`n vaste aansluiting.
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6 Hoe volgt u het lokale nieuws?
(meerdere antwoorden mogelijk)
(n=356)
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Anders, namelijk:





























(papieren) kranten en tv.
112brabantmeldingen
2 kranten en radio
App + krant
App van omroep Brabant.
BD en de plaatselijke kranten
Bernhezerkrant
Bladen
Brabant dagblad en lokale huiskrant.
Brabants dagblad (3x)
Brabants Dagblad (4x)
Brabants dagblad + mooi bernhezer
Brabants Dagblad e.d.
Brabants dagblad en de mooi Bernhezekrant
Brabants Dagblad+tv
Buurt/krant
Dag- en weekblad
Dag- en weekbladen
Dag- en weekbladen en bijeenkomsten
Dagblad,radio
Dagbladen
Dagelijks door Dagbladen
De krant (4x)
De krant en de mooi bernhezer
De krant en regio krant (mooi Bernheze)
DeMooiBernhezekrant
Dkrant
DMBK
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DTV
En thuisinhetnieuws
Gesproken woord
Het Brabants Dagblad en de MooiBernhezekrant, als we deze ontvangen tenminste.
Huis aan huis blad
Huis aan huis bladen
Huis aan huisbladen
Krant (63x)
Krant mooi Bernhezer radio t.v.
Krant - Radio
Krant (Brabants Dagblad)
Krant / weekblad
Krant en Dtv
Krant en huis aan huis bladen
Krant en MooiBernheze
Krant en persoonlijke info
Krant en regiobaden ook digitaa
Krant en tijdschriften
Krant en tv (2x)
Krant en TV
Krant en weekblad
Krant en woensdagskrantjes
Krant fb dtv hadeejer
Krant tv
Krant weekblad dmbk
Krant, huis aan huisbladen
Krant, radio en TV
Krant, radio, tv
Krant, streekblad
Krant, TV, radio, persoonlijke gesprekken
KRANT!!!!
Krant/mooi bernhezer
Krante
Kranten (11x)
Kranten en persoonlijk onderhoud
Kranten regio tv enz
Krantjes
Krantjes en radio
Lees de krant BD
Lokala bladen en krant
Lokale bladen
Lokale krant.Brabants Dagblad.en door mensen uit het dorp die altijd wel iets te vertellen
hebben.
Lokale kranten
Lokale krantjes (2x)
MBK en andere lokale bladen + MFM/Dtv
Mooi bernheze krant
Mooi bernhezer
Mooi Bernhezer
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Mooiberneze krant
MooiBernheze
MooiBernheze en BD
MooiBernheze-krant
Mooibernhezekrant
Mooibernhezekrant / kerkblaadje
Nieuws apps
Nieuwsbladen (2x)
Papieren krant
Papieren kranten
Papieren versie
Per dag of weekkrant
Persoonlijke contacten
Plaatselijke bladen
Plaatselijke krant
Radio
Radio tv
Radio TV
Regio bladen
Regio kranten
Regionale krant en... Mooi Bernhezer.
Steeknieuws uit krant
TV
T.v
Televisie
Televisie en radio
Tv (2x)
TV
Tv en krant
Tv en kranten
Tv radio (2x)
Tv. krant
Van mens tot mens
Via de krant
Via de krant en mond op mond uitwisseling
Via de MooiBernhezekrant
Via huis aan huis bladen en regionaal dagblad
Via krant en lokale het nieuwsblad
Via kranten (2x)
Via Toppics
Vie de krant
Week- dagblad
Weekblad
Weekbladen (2x)
Weekbladen als mooi bernhezer, bd enz
Weekkrant
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

6.1 ‘Het dagelijks nieuws in de regio volg ik vaker via
Facebook/Twitter dan via de lokale nieuwssite
(internetpagina)’
40%

(n=248)

35%

35%
30%
25%

20%

20%

20%

19%

15%
10%

5%

5%

1%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Toelichting
Zeer mee
oneens




Bij de lokale nieuwssite heb je toch alles sneller in één oogopslag zichtbaar bij
elkaar staan (structuur).
Ik gebruik geen Facebook/Twitter/e.d. voor het bijhouden van het (lokale)
nieuws.
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7 ‘Ik geef de voorkeur aan sociale media als ik lokaal nieuws
of (bedrijfs)informatie wil weten’

(n=354)
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Niet perse voor lokaal nieuws wel voor andere info

Neutraal






Gebruik beiden, kan samen gaan is mijn mening.
Kan soms handig zijn, als je iets direct wilt weten.
Ligt eraan om wat voor soort informatie het gaat. Voor ouderen zou lokaal nieuws
zoals Dtv mooi zijn. Voor hen is Internet nog niet een gewoonte
Voor bedrijfs informatie wel Voor lokaal nieuws niet.

Mee oneens





Alleen internet
Ben nog steeds tevreden met de (gratis) kranten die in de bus vallen
Gebruik die weinig dus op mij niet van toepassing

Zeer mee
oneens





Lees iedere dag Brabants Dagblad
Social media is over het algemeen minder overzichtelijk dan de website zelf.
Zeker bij de sociale (of asociale?) media is vaak fake-nieuws te vinden. Sommige
foto`s duiken bij allerlei gebeurtenissen op. Zelfs nu, bij een ramp als op Sint
Maarten.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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