Sociale media
1 Van welke sociale media maak jij dagelijks gebruik?
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Het meest gekozen antwoord (62%) op vraag 3 Van welke sociale media maak jij dagelijks gebruik? is:
"Facebook".

Ander sociaal medium, namelijk:

























Alleen app
Alleen e-mail
Alleen whats app
App (3x)
Appen
Buurtapp Nextdoor
Cbekijken van de malls
Dagblad
De krant
De krant / internet
E-mail (2x)
Gewoon internet
Internet / whatsApp
Internet, radio en tv
Intranet van het werk
Krant en internet
Krant papier
L1 App, NOS app
Mail
Mail en app
Mail en telefoon
Niet dagelijks maar af en toe Facebook
Nu.nl -L1-de limburger
Pinterest (2x)
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Reddit
Reindonk
Tv
TV en dagblad
TV. radio, krant.
Watsapp (2x)
What's app (2x)
What’ s app
Whats app (3x)
Whatsapp (12x)
WhatsApp (4x)
Whatsapp,e-mail
Whatssapp (2x)
Whatts app
Whattsapp
Youtube

Toelichting













Gewoon een praatje met iemand face tot face of per telefoon spreekt mij veel meer aan.
Iedereen zit met zijn mobieltje in de hand en de spreekkamer v.d. dokter, in de schaftkeet enz.
Er wordt niet meer met elkaar gepraat!
Ik doe wel whats appen en heel af en toe facebook
Ik heb een aantal jaar Facebook gehad. Maar was er zo veel van mijn tijd mee kwijt dat ik
ermee gestopt ben.
Ik maak alleen gebruik van Linkedin, dat is serieus. Ik hoef namelijk niet te weten wanneer
iemand een feestje heeft gehad of net naar de wc is geweest.
Ik onderhoud graag persoonlijke contacten. Ik vind het niet prettig altijd bereikbaar te zijn.
Ik vind het allemaal erg oppervlakkig en er komt veel onzin voorbij.
Ik vind het leuk om af en toe wat te posten en te lezen wat andere mensen allemaal doen en
waar ze mee bezig zijn
Maar niet eens dagelijks
Niet dagelijks
Niet dagelijks. Soms gebruik ik LinkedIn en Facebook.
Niet elke dag
Vooral lezen, anderen volgen. Ik heb niet de behoefte om mijn leven geheel openbaar te
maken
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1.1 Hoeveel uur per dag maak je gemiddeld gebruik van
sociale media?
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(n=420)
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0%
Minder dan één
uur

1 tot 2 uur
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53% antwoordt "Minder dan één uur" op vraag "3.1 Hoeveel uur per dag maak je gemiddeld gebruik
van sociale media?."

Toelichting
Minder dan één uur




Max 1 uur per week ...
Wisseld per dag.

1 tot 2 uur



De ene keer meer als de andere keer.

2 tot 3 uur



Zo hou ik ook contact met mijn vriend/partner

3 tot 4 uur



Ben zelf beheerder van diverse sites, dus kijk wat meer dan gemiddeld

Weet niet



Mijn probleem met de sociale media is dat je wel informatie mist als je
niet op facebook zit,
en als je in gesprek bent met iemand, dat ze constant tussendoor met
die telefoon bezig zijn
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Verslavingsdeskundigen pleiten voor erkenning van dwangmatig gebruik van sociale media.

2 ‘Een verslaving aan sociale media is een serieus probleem’
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)

(n=565)
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83% is het (zeer) eens met stelling 4 ‘Een verslaving aan sociale media is een serieus probleem’, 4% is
het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (52%).

Toelichting
Zeer mee
eens











Mee eens






Daarom hoeft het van mij niet zo. Het meeste levert alleen maar namaak-contacten
en namaak-vrienden op. Ik heb liever echte. Bovendien zit ik niet te wachten op
hackers en phishing en andere vormen van elektronische diefstal. Deuren die je niet
hebt, kunnen ook niet door anderen worden geopend.
Ga eens op perron staan,iedereen heeft zijn blik op zijn iPhone gericht.
In hevigheid te vergelijken met roken, harddrugs en angsten.
Je meent dat je elke minuut van de dag van alles moet weten wat er gebeurt ,en
bereikbaar bent , overal met de neus bovenop zitten . als ik zie hoeveel mensen in
de auto achter het stuur zitten te spelen met hun telefoon , maak ik mij steeds meer
zorgen om de veiligheid . ik vindt dit zeer verontrustend .
Mensen zijn totaal tot over hun oren verslaafd aan social media. Zo erg dat het zelfs
in het verkeer niet overgeslagen wordt.
Onder jongeren, stress, afhankelijk van likes, geen persoonlijk sociaal contact
Samenspraak niet aanwezig; in de trein, bus bij samenkomsten grijpen veel mensen
naar hun smartphone en ontgaat hun alles wat om hen heen gebeurt
Verslaving is altijd een serieus probleem !!!!
Als ik zie dat de jeugd dat ding altijd in de hand hebben en te bang zijn om iets te
missen dan zeg ik dat dit een verslaving is
Gisteravond ben ik naar een musical geweest; Voor de voorstelling, tijdens de pauze
en direct na de voorstelling zit bijna iedereen op facebook of what's app. Kun je ook
nog genieten van een musical zonder dat meteen op social media te delen? Ik
gelukkig wel.
Het komt mij altijd over als "modern doen"; wie niet interessant met zijn telefoon
bezig is, hoort er blijkbaar niet meer bij.
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Neutraal






Ik denk dat er idd best veel mensen erg onrustig zijn zonder sociale media
Ik vind het schrikbarend om te zien hoeveel mensen (jong en oud) vastgeplakt zitten
aan hun telefoon cq. tablet.
Verslaving is altijd een probleem. Sociale media moeten de mens dienen en niet
andersom
Zeker omdat mensen een fake leven laten zien en het leven draait om likes
Alles waar men niet verstandig mee omgaat kan leiden tot een serieus probleem dus
ook de sociale media..
Er zijn veel mensen die erg veel met mobiel in de weer zijn. Vaak vind ik dit storend.
Of het echt een probleem is, wet ik niet.
Ik denk dat mensen wel te veel bezig zijn met social media maar dat het
maatschappelijk geaccepteerd is dus dat het niet als probleem wordt gezien.
Kan er niks van zeggen. Ben van mening dat de "verslaafden" een minder sociaal
leven hebben buiten de online media
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3 ‘Sociale media maken mensen asocialer’
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)

(n=565)
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62% is het (zeer) eens met stelling 5 ‘Sociale media maken mensen asocialer’, 16% is het er (zeer)
mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (39%).

Toelichting
Zeer mee
eens








Mee eens








Deze manier van communiceren gaat gevoelloos, je kan de medemens niet in de
ogen zien hoe de reacties zijn, geen arm om iemand heenslaan als dat nodig is..
Ik stoor me flink als ik ergens op bezoek ben en de gastheer moet zo nodig de apps
direct zien en beantwoorden. Zo ook als gasten bij mij zijn en het niet kunnen laten
om direct te reageren op berichtjes die dan meestal ook nog niets voorstellen.
Maar mensen maken zelf de keus om asociaal te zijn
Normaal spreken wordt moeilijk, normaal schrijven kan men niet meer. Gewoon me
telkaar praten wordt zelfs moeilijk. Iedereen loopt met zo'n ding in de hand.
Onaceptabel rijgedrag , in het verkeer .
Ver van je bed show en anoniem zeiken.
Anonimiteit is een vrijbrief voor asociaal gedrag. Wat je in het echt niet durft of kan
wordt heel laagdrempelig middels social media. Daarnaast zijn er amper nog
contactmomenten in real life.
De echte bezoekjes en telefoongesprekken worden minder. Je bent erg snel geneigd
om snel een berichtje te sturen. Ik merk dat ik er zelf ook regelmatig schuldig aan
maak.....helaas
Door social media kom je niet meer toe aan de echte sociale contacten.
Het is vaak onbelangrijk wat je te melden hebt en je wordt steeds uit je ritme
gehaald.
Ga je uit eten en dan zie jaar jonge (en soms ook ouderen) stellen tegenover elkaar
zitten met hun smartphone in de hand en maar "typen". Tegen elkaar wordt niks
gezegd.
Ik zou het niet zo zwart/wit willen stellen, maar ik merk wel dat veel mensen via
sociale media meer en anders zeggen dan dat ze persoonlijk zouden doen. En
meestal gaat het dan op de manier waarop het verwoord wordt.
In ieder geval minder beleefd en toegankelijk in sociale gelegenheden.
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Men kan in anonimiteit anderen de huid vol schelden. Dit zou eigenlijk niet moeten
kunnen. Als je een negatieve mening over iemand anders hebt, moet je ook zo
mans zijn je eigen identiteit kenbaar te maken.. Het anoniem foeteren is voor veel
van deze 'vervuilers op de sociale media' een uitlaatklep. In mijn ogen gefrustreerde
mensen..
Mensen kunnen anoniem reageren.
Mensen zitten te pas en te onpas op hun telefoon omdat ze een berichtje krijgen
Op deze 'sociale' media wel. Geen idee of dit in de werkelijkheid ook is. Als het
minder sociaal worden van de maatschappij daardoor komt, ja dan wel. Ik denk dat
het asocialer worden van de mensen ook met de gekozen economie te maken
heeft.
Sociale media maken kwetsbare mensen vooral instabieler en verminderen het
belang van menselijk contact
Teveel mensen geven commentaar op zaken waar ze te weinig vanaf weten. Daar
komt nog bij dat het "lekker" neutraal is, dus je kunt volop schelden e.d.
Deels minder sociaal en deel socialer. Hangt erg van de aanleg van personen af.
Maar merendeel zal minder sociaal worden, vermoed ik.
Het is een middel om makkelijk met elkaar in contact te komen/blijven en snel grote
groepen mensen te bereiken. Niets weegt natuurlijk op tegen een echt gesprek van
mens tot mens. Dat moet altijd het belangrijkste zijn
Het is makkelijk om via de social media je mening te geven zonder dat je de ander
kent. Hetzelfde geldt voor pesten. Het persoonlijk contact wordt beduidend minder.
Aan de andere kant zie je via social media wel wat mensen bezig houdt. Social
media met mate gebruiken.
Ik weet niet of die stelling klopt dat mensen op sociale media asocialer worden.
Maar dat ze zich asocialer gedragen vind ik wel.
Je wordt anoniemer, maar ook meer groepsdruk wat soms sociaal gewenste
reacties kan aantrekken
Naar mijn mening blijft het hetzelfde als zonder sociale media. Je moet gewoon
opletten wat je zegt en schrijft. Dat is altijd zo geweest.
De jeugd vind het niet leuk als de ouderen reacties geven. Maar dat was voor die
tijd ook zo.
Vaak wel maar soms is de wereld ook groter voor ze
Voor mensen die moeite hebben met direct contact is deze manier van contacten
leggen c.q. onderhouden een uitkomst. A-sociaal worden door social media hoeft
dus niet perse want voor genoemde personen kan het zelfs zorgen voor een socialer
contact.
Wel: dat eeuwige gefriemel aan de telefoon terwijl oma tegenover je geen
aanspraak aan je heeft. Gerinkel en gerammel in de treinen, luid gezwets in de
winkels. Niet: buurtapps die zijn erg handig ook om elkaar te waarschuwen.
Het is een middel wat het gemakkelijker maakt a-sociaal te zijn m.n. door de
anonimiteit, maar de oorzaak ligt toch echt bij jezelf !!!!!
Mensen communiceren amper meer met elkaar zonder het mobieltje te gebruiken
Geeft oudere mensen meer social leven. Echter taalgebruik van jeugdige laat soms
te wensen over.
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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 > 60 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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