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Wat betekenen smartphones en social media voor jongeren?
Resultaten uit de LAB Community, uitgevoerd door GfK in opdracht van Interpolis

99% van de leden in 

de community heeft een 
smartphone

Gebruik & gewoonte
69% heeft de smartphone ‘s nachts op het 
nachtkastje liggen, bij 13% ligt deze in bed

11% kijkt wel eens op 
de telefoon tijdens een 

gesprek en vindt dit 
ook normaal, 7% doet 

het maar voelt zich wel 
schuldig

82% irriteert zich wel eens aan 
vrienden/familie omdat zij teveel 

met hun telefoon bezig zijn

35% gebruikt de smartphone actief voor privézaken op 

school/werk

47% gebruikt de smartphone voor privézaken op 

school/werk als ze meldingen krijgen

Applicaties

Gemiddeld zit men 
in 10 WhatsApp-
groepen 43% heeft 4-9 apps op de telefoon die niet 

gebruikt worden. 20% heeft er zo 10 of meer

heeft geen enkele app geïnstalleerd die 
bijdraagt aan een goede gezondheid

39%

Telefoon vergeten

Telefoon checken

Wat mis je als je je telefoon vergeet:

1 WhatsApp (65%)

Internet (54%)

Wekker (45%)

Klok (40%), E-mail (39%), Social media 
(30%), Agenda (28%), Bellen (27%) en 
Bankzaken (25%)
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Smartphones

44%
ervaart 

stress als 
ze hun 

telefoon 
vergeten!

47% gaat nooit 

bewust de deur uit 
zonder telefoon!

heeft stress 
maar kan echter 
wel schakelen; 

komt de dag wel 
door

34%

heeft stress en 
raakt van slag; 
gaat ‘m direct 

halen als dat kan

10%

Meldingen

48% heeft de meldingen op 

hun telefoon nooit uit staan

87% heeft de blauwe vinkjes 
in WhatsApp niet uit staan, 
waardoor anderen kunnen 
controleren of ze een bericht 
gelezen hebben. 11% heeft

17% denkt dat ze iets 
verkeerd gezegd/gedaan 
hebben als iemand hun 
WhatsApp-bericht wel 
leest maar er niet op 

reageert

dit wel uitgezet om zelf een moment 
te kunnen kiezen om te reageren

47%

kijkt altijd op de 
smartphone voor 
het slapen gaan

26%

kijkt altijd direct op 
de smartphone na 
het wakker worden

5% zet geregeld 

‘s nachts een wekker 
om de smartphone 
te checken

26% heeft wel eens moeite met 
concentreren omdat ze teveel op 
hun telefoon kijken

80% neemt de 
smartphone altijd mee 
de slaapkamer in

79% gaat wel eens later 
slapen dan de planning 
was omdat ze met hun 
smartphone bezig zijn

Social media
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93%

59%

50%

Gebruik & gewoonte

Gevoelens bij social media

Gemiddeld wordt er 22 keer per dag 
op social media kanalen gekeken door 
social media gebruikers

97% van de leden in de community is actief op social media

8% plaatst dagelijks één of 

meerdere berichten op social 

media. 21% doet dit wekelijks

70% plaatst meestal foto’s 

van zichzelf/ vrienden/familie 
op social media

#1

62% voelt wel eens 

onzekerheid of jaloezie bij het 
zien van social media berichten 
van anderen

Deze 62% bestaat uit 54% die deze gevoelens 
soms ervaart, 7% die deze gevoelens vaak

ervaart en 1% die deze gevoelens altijd ervaart

Weinig/geen likes op 
social media:

35% baalt daar 
soms/vaak van
19% wordt daar soms/
vaak onzeker van

9% verwijdert dan soms/ 
vaak het bericht

! Dit zijn resultaten op basis van de antwoorden van leden in de community 
Dit geeft niet per definitie een representatief beeld voor Nederlandse jongeren
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