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Achtergrond onderzoek en methode

Respons
1034 volledig ingevulde vragenlijsten, responspercentage 53%. 

Betrouwbaarheid
Bij een betrouwbaarheid van 95% zal de steekproefuitkomst maximaal 3,0% 
afwijken van de werkelijke situatie (als alle Nederlanders in de doelgroep 
ondervraagd zouden zijn).

Panel 
Panelleden van PanelWizard Direct

Methode
Online onderzoek met uitnodiging via e-mail of via de 
PanelWizard app

Veldwerkperiode
6 april 2020

Onderzoeksdoelgroep en selectie
Nederlanders van 16 jaar en ouder

Onderzoeksdoelen

• Inzicht krijgen in het gebruik van online toepassingen voor privé doeleinden sinds de 
invoering van social distancing vanwege de coronacrisis.

• Achterhalen wat de verwachting is ten aanzien van het gebruik van deze toepassingen 
nadat de maatregelen rondom social distancing zijn opgeheven.
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Vaker dan in de periode voor social distancing

Man Vrouw
< 30 
jaar

30-39 
jaar

40-49 
jaar

50-59 
jaar

≥ 60 
jaar

Videogesprekken met één persoon 55% 57% 64% 68% 55% 49% 50%
Videogesprekken met meerdere personen tegelijkertijd in één videogesprek 44% 45% 69% 58% 46% 37% 24%

Chatgesprekken (zonder video) met één persoon 46% 52% 51% 46% 45% 49% 51%
Chatgesprekken (zonder video) met meerdere personen tegelijkertijd in één 30% 29% 42% 33% 27% 29% 21%

Berichten, posts en stories op social media 21% 27% 26% 21% 20% 30% 23%
N 526 552 219 164 186 198 311

Online communicatie
Hoe vaak maakt men sinds de invoering van social distancing gebruik van online communicatiemiddelen voor privé doeleinden?

• Sinds de invoering van social distancing:
• 56% vaker videogesprekken met één persoon
• 44% vaker videogesprekken met meerdere personen tegelijkertijd
• 49% vaker chatgesprekken met één persoon (zonder video)
• 30% vaker chatgesprekken met meerdere personen (zonder video) tegelijkertijd
• 24% vaker berichten, posts en stories op social media

• Vrouwen geven vaker aan nu vaker te communiceren via chatgesprekken (zonder video) met één persoon en social media.
• Mensen jonger dan 40 jaar geven vaker aan nu vaker videogesprekken met één persoon (66% vs. 51% 40-plussers) en videogesprekken met 

meerdere personen (64% vs. 33% 40-plussers) te voeren.

3%

5%

21%

13%

40%

38%

48%

56%

44%

49%

30%

24%

21%

41%

10%

29%

23%

Videogesprekken met één persoon

Videogesprekken met meerdere personen tegelijkertijd in één videogesprek

Chatgesprekken (zonder video) met één persoon

Chatgesprekken (zonder video) met meerdere personen tegelijkertijd in één chat

Berichten, posts en stories op social media

Minder vaak dan in de periode voor social distancing
Even vaak als in de periode voor social distancing
Vaker dan in de periode voor social distancing
Niet van toepassing, dit doe ik nu niet en eerder ook niet

N 1078
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Online gezelschapsactiviteiten
Heeft men sinds de invoering van social distancing gebruik gemaakt van online gezelschapsactiviteiten voor privé doeleinden?

• Sinds de invoering van social distancing maakt 35% gebruik van online gezelschapsactiviteiten. 
• Meest gebruikte online gezelschapsactiviteiten zijn een spel met meerdere deelnemers, een online borrel, samen gamen in hetzelfde 

spel, een sportles volgen en tegelijkertijd dezelfde film/serie kijken.
• Hoe jonger, hoe vaker men gebruik maakt van online gezelschapsactiviteiten (60% <30 jaar vs. 21% 60-plussers).
• 19% heeft nog niet deelgenomen aan een online gezelschapsactiviteit, maar zou dat nog wel willen in de periode dat de social

distancing-maatregel nog geldt.
• Hoe ouder, hoe vaker men geen behoefte heeft aan online gezelschapsactiviteiten (15% <30 jaar vs. 67% 60-plussers).

13%

12%

12%

7%

7%

4%

3%

1%

1%

19%

45%

Meedoen aan een online pubquiz, bingo of ander spel met meerdere spelers

Een online borrel (met of zonder sterke drank) (via bijv. House Party, Google Hangouts)

Samen gamen in hetzelfde spel (bijv. FIFA)

Een sportles volgen, waarbij je de andere deelnemers kan zien en hier ook contact mee kan hebben (bijv. fitness, yoga, dansles)

Tegelijkertijd dezelfde film of serie kijken (via bijv. Netfl ix Party)

Samen eten (via bijv. Facetime of Skype)

Een virtueel feest met muziek en/of dansen

Een virtuele escaperoom

Anders, namelijk:

Nee, dit heb niet gedaan maar zou dat nog wel wil len in de periode dat de social distancing-maatregel nog geldt

Nee, dit heb niet gedaan en heb hier ook geen behoefte aan in de periode dat de social distancing-maatregel nog geldt

Toelichting:

Bij deze vraag kon men meerdere antwoorden geven. De 
percentages tellen daardoor op tot meer dan 100%.

Antwoorden zijn in willekeurige volgorde getoond en t.b.v. 
de rapportage gesorteerd.

N 1067
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Online gezelschapsactiviteiten 
Met wie maakt men gebruik van online gezelschapsactiviteiten?

• 63% van de Nederlanders die sinds de invoering van social distancing weleens een online gezelschapsactiviteit hebben 
ondernomen heeft dit weleens alleen gedaan, met aan de andere kant van de verbinding alleen bekenden. 

• 35% heeft dit (ook) weleens samen met iemand anders gedaan, met aan de andere kant van de verbinding alleen bekenden.

• Sportlessen, samen gamen en virtuele feesten doet men vergeleken met de andere activiteiten vaker (ook) met onbekenden.
• Online borrels, samen eten, virtuele feesten en spellen met meerdere spelers doet men vergeleken met de andere activiteiten 

vaker (ook) met meerdere gezichten aan dezelfde kant van het scherm.

Toelichting:

Deze vraag is alleen getoond aan degenen die gebruik 
maken van een van de getoonde online 
gezelschapsactiviteiten.

Bij deze vraag zijn alleen de online gezelschapsactiviteiten 
die men gebruikt getoond. 

alleen mensen die ik 
ken

tegelijkertijd zowel 
mensen die ik ken 
als mensen die ik 

niet ken
alleen mensen die ik 

niet ken
alleen mensen die ik 

ken

tegelijkertijd zowel 
mensen die ik ken 
als mensen die ik 

niet ken
alleen mensen die ik 

niet ken N
Meedoen aan een online pubquiz, bingo of ander spel met 

meerdere spelers
45% 14% 9% 29% 11% 5% 133

Een online borrel (met of zonder sterke drank) (via bijv. 
House Party, Google Hangouts)

62% 6% 2% 43% 4% 1% 125

Samen gamen in hetzelfde spel (bijv. FIFA) 64% 31% 10% 22% 7% 6% 125
Een sportles volgen, waarbij je de andere deelnemers kan 

zien en hier ook contact mee kan hebben (bijv. fitness, 
yoga, dansles)

48% 27% 18% 13% 13% 1% 71

Tegelijkertijd dezelfde film of serie kijken (via bijv. Netflix 
Party)

66% 7% 3% 27% 4% 0% 68

Samen eten (via bijv. Facetime of Skype) 62% 2% 4% 40% 2% 2% 45
Een virtueel feest met muziek en/of dansen 50% 21% 4% 21% 17% 8% 24

Een virtuele escaperoom 50% 10% 10% 40% 0% 0% 10

N per manier 223 88 41 125 40 19
N totaal op vraag 354 354 354 354 354 354

% dat manier heeft genoemd 63% 25% 12% 35% 11% 5%

Alleen, met aan de andere kant van de verbinding Samen met iemand anders, met aan de andere kant van de 
verbinding
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21%
21%

9%

8%
8%

8%
7%
7%

7%
5%

5%
4%

4%

4%
3%

2%
1%

5%

13%
37%

Persconferentie
Nieuwsuitzending of journaal

Satire (bijv. Zondag met Lubach)
Vlog

Muziekconcert
Sportles (bijv. fitness, yoga, dansles)

Andere tv programma’s (geen journaal, nieuws, talkshows, satire of liveshow)
Gaming

Talkshow (bijv. Beau Blijft Binnen)
Quiz of spel

Kookvideo
Sportwedstrijd

Liveshow (bijv. Stuk TV Live Show)
Congres, lezing, livecast

Online cursus of les (niet via je school of opleiding)
Cabaret, kleinkunst of theatervoorstelling (bijv. via Zwarte Kat, Boom Chicago)

Club, boiler room, dance feest
Anders, namelijk:

Nee, dit heb niet gedaan maar zou dat nog wel wil len in de periode dat de social distancing-maatregel nog geldt
Nee, dit heb niet gedaan en heb hier ook geen behoefte aan in de periode dat de social distancing-maatregel nog geldt

Livestreams
Heeft men sinds de invoering van social distancing livestreams bekeken?

• Sinds de invoering van social distancing heeft 50% een of meerdere livestreams gekeken, jongeren vaker.
• 13% heeft dit niet gedaan, maar is dat nog wel van plan.
• 37% heeft hier geen behoefte aan. Hoe ouder, hoe vaker dat het geval is (12% <30 jaar vs. 53% 60-plussers).

• Twee op de tien hebben een persconferentie (21%) en/of nieuwsuitzending/journaal (21%) via een livestream gekeken.

Toelichting:

Bij deze vraag kon men meerdere antwoorden geven. De 
percentages tellen daardoor op tot meer dan 100%.

Antwoorden zijn in willekeurige volgorde getoond en t.b.v. 
de rapportage gesorteerd.

N 1061

< 30 
jaar

30-39 
jaar

40-49 
jaar

50-59 
jaar

≥ 60 
jaar

Heeft livestream gekeken 79% 58% 44% 40% 37%
Heeft geen livestream maar zou dat nog wel willen in de 

periode van social distancing
9% 14% 19% 14% 10%

Heeft geen livestream en heeft er geen behoefte aan in de 
periode van social distancing

12% 28% 37% 46% 53%

N 211 160 186 197 307
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N

194

192

79

75

73

71

66

63

61

46

42

39

33

33

30

13

12

53%

48%

53%

53%

69%

83%

58%

57%

66%

70%

41%

59%

73%

58%

67%

69%

58%

41%

45%

46%

33%

16%

13%

41%

40%

20%

28%

31%

33%

24%

18%

13%

23%

33%

6%

6%

1%

13%

15%

4%

2%

3%

15%

2%

29%

8%

3%

24%

20%

8%

8%

Nieuwsuitzending of journaal
Persconferentie

Satire (bijv. Zondag met Lubach)
Muziekconcert

Sportles (bijv. fitness, yoga, dansles)
Vlog

Andere tv programma’s (geen journaal, nieuws, talkshows, satire of liveshow)
Talkshow (bijv. Beau Blijft Binnen)

Gaming
Kookvideo

Quiz of spel
Sportwedstrijd

Liveshow (bijv. Stuk TV Live Show)
Congres, lezing, livecast

Online cursus of les (niet via je school of opleiding)
Cabaret, kleinkunst of theatervoorstelling (bijv. via Zwarte Kat, Boom Chicago)

Club, boiler room, dance feest

Alleen (ik kon niet zien of er andere kijkers waren in de stream en/of dit waren voor mij onbekenden)

Samen met iemand/anderen die ik ken achter hetzelfde scherm op dezelfde locatie(ik kon niet zien of er andere kijkers waren in de stream en/of dit waren voor mij onbekenden)

Samen met iemand/anderen die ik ken achter verschillende schermen op verschillende locaties(en eventueel andere kijkers in de stream die voor mij onbekend zijn)

Livestreams
Met wie kijkt men vooral livestreams?

• De meeste livestreams bekijkt men vooral alleen; met name vlogs (83%), liveshows (73%), kookvideo’s (70%), sportlessen (69%) 
en cabaret/kleinkunst/theatervoorstellingen (69%).

• Livestreams die relatief vaak met anderen achter hetzelfde scherm op dezelfde locaties worden bekeken, zijn satire (46%), 
persconferenties (45%), nieuwsuitzendingen/journaals (41%), andere tv programma’s (geen journaal, nieuws, talkshows, satire of 
liveshow) (41%) en talkshows (40%).

• Van degenen die een quiz of spel via een livestream hebben gespeeld deed 29% dat vooral samen met bekenden achter verschillende 
schermen op verschillende locaties. Voor congressen/lezingen/livecasts en online cursussen/lessen is dit respectievelijk 24% en 20%.

Toelichting:

Deze vraag is alleen getoond aan degenen die een van de 
getoonde livestreams hebben bekeken.

Bij deze vraag zijn alleen de livestream die men heeft 
bekeken getoond. 
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Livestreams
Heeft men gechat met andere kijkers?

• Van degenen die een of meerdere livestreams hebben bekeken heeft 24% contact gehad met andere kijkers, via een chat en/of call.
• 17% heeft dit niet gedaan maar zou dat nog wel willen in de periode van social distancing.
• 59% heeft niet gechat met andere kijkers en heeft daar ook geen behoefte aan.

Toelichting:

Bij deze vraag kon men meerdere antwoorden geven. De 
percentages tellen daardoor op tot meer dan 100%.

Deze vraag is alleen getoond aan degenen die livestreams 
hebben bekeken.

N 530

19%

7%

17%

59%

Ja, via een chatfunctie waar je berichten kan typen

Ja, via een chatfunctie waar je met elkaar kan praten in de microfoon

Nee, dit heb niet gedaan maar zou dat nog wel wil len in de periode dat de social distancing-
maatregel nog geldt

Nee, dit heb niet gedaan en heb hier ook geen behoefte aan in de periode dat de social
distancing-maatregel nog geldt
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7%

4%

4%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

2%

26%

57%

Een museum (via bijv. Thuis in het museum, Van Goghmuseum, Online Rijksmuseum, thuismuseum NEMO,
Anne Frank Huis)

Een natuurgebied in Nederland (via bijv. Natuurmonumenten, de Vogelbescherming)

Een dierentuin (via bijv. Diergaarde Blijdorp, Burgers Zoo, Safaripark Beekse Bergen, AquaZoo, de Oliemeulen)

Een pretpark (via bijv. De Efteling, Walibi Holland, Slagharen)

Een rondleiding (door bijv. een voetbalstadion, kasteel, concertgebouw)

Een smartgame (zoals bijv. een escapebook)

Een online café (bijv. Top 2000 café)

Een Nederlandse culturele hotspot (via bijv. Roundme)

Een internationale culturele hotspot (via bijv. de Arts & Culture app van Google)

Een zwembad (via bijv. Hof van Saksen, Eiland van Maurik)

Anders, namelijk:

Nee, dit heb niet gedaan maar zou dat nog wel wil len in de periode dat de social distancing-maatregel nog geldt

Nee, dit heb niet gedaan en heb hier ook geen behoefte aan in de periode dat de social distancing-maatregel
nog geldt

Virtuele bezoeken
Heeft men sinds de invoering van social distancing een locatie virtueel bezocht waar je normaal gesproken de deur voor uit gaat?

• Sinds de invoering van social distancing heeft 17% via een website of app een virtueel bezoek gebracht aan een locatie waar je 
normaal gesproken de deur voor uit gaat. Dit geldt vaker voor 40-plussers (19% vs. 13% <40 jaar).

• Musea (7%), natuurgebieden in Nederland (4%) en dierentuinen (4%) zijn het vaakst genoemd.
• 26% heeft niets bezocht maar zou dat nog wel willen, vrouwen en mensen jonger dan 40 jaar (30% vs. 24%) vaker.
• 57% heeft het niet gedaan en heeft daar ook geen behoefte aan, mannen vaker dan vrouwen.

Toelichting:

Bij deze vraag kon men meerdere antwoorden geven. De 
percentages tellen daardoor op tot meer dan 100%.

Antwoorden zijn in willekeurige volgorde getoond en t.b.v. 
de rapportage gesorteerd.

Man Vrouw
< 30 
jaar

30-39 
jaar

40-49 
jaar

50-59 
jaar

≥ 60 
jaar

Heeft iets virtueel bezocht 15% 19% 14% 13% 18% 16% 22%
Heeft niets virtueel bezocht maar zou dat nog 
wel willen in de periode van social distancing

22% 30% 29% 30% 25% 27% 21%

Heeft niets virtueel bezocht en heeft er geen 
behoefte aan in de periode van social distancing

63% 51% 57% 58% 57% 57% 56%

N 515 539 209 160 182 196 307

N 1054
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N

64

39

34

19

19

11

11

10

9

5

84%

64%

62%

58%

74%

82%

46%

50%

89%

60%

16%

36%

27%

26%

26%

18%

46%

40%

11%

20%

12%

16%

9%

10%

20%

Een museum

Een natuurgebied in Nederland

Een dierentuin

Een pretpark

Een rondleiding

Een online café

Een smartgame

Een Nederlandse culturele hotspot

Een internationale culturele hotspot

Een zwembad

Alleen (ik kon niet zien of er andere bezoekers waren en/of dit waren voor mij onbekenden)

Samen met iemand/anderen die ik ken achter hetzelfde scherm op dezelfde locatie (ik kon niet zien of er andere bezoekers waren en/of dit waren voor mij
onbekenden)
Samen met iemand/anderen die ik ken achter verschillende schermen op verschillende locaties (en eventueel andere bezoekers die voor mij onbekend zijn)

Virtuele bezoeken
Met wie heeft men een virtueel bezoek gebracht?

Toelichting:

Deze vraag is alleen getoond aan degenen die een van de 
getoonde virtuele bezoeken hebben gepleegd.

Bij deze vraag zijn alleen de virtuele bezoeken die men 
heeft gepleegd.

De virtuele bezoeken zijn over het algemeen vooral alleen gepleegd.  
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Andere activiteiten
Heeft men sinds de invoering van social distancing nog iets anders online gedaan wat men normaal gesproken offline zou doen?

• 19% noemt één of meerdere andere activiteiten.

• Veel genoemd zijn:
• een verjaardag vieren
• boodschappen bestellen
• online shoppen
• kerkdienst volgen

Toelichting:

In de Wordcloud worden woorden en woordcombinaties die 
vaak genoemd zijn groter afgebeeld dan woorden en 
woordcombinaties die minder vaak zijn genoemd.
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Missen van online oplossingen
Mist men online oplossingen voor activiteiten of dingen die men nu niet kan uitvoeren of gebruiken?

Toelichting:
• 16% mist één of meerdere online oplossingen.

• Veel genoemd zijn:
• bezoeken van familie en vrienden
• sporten
• fysiek contact

In de Wordcloud worden woorden en woordcombinaties die 
vaak genoemd zijn groter afgebeeld dan woorden en 
woordcombinaties die minder vaak zijn genoemd.

Toelichting:
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Aanraden en blijven gebruiken online toepassingen
Raadt men online toepassingen aan en blijft men deze gebruiken nadat de coronamaatregelen zijn opgeheven?

• 47% gaat online toepassingen waarschijnlijk/zeker wel aanraden aan collega’s, vrienden en/of familie. 31% raadt het 
waarschijnlijk/zeker niet aan.

• 51% blijft of gaat online toepassingen gebruiken nadat de coronamaatregelen zijn opgeheven, 29% doet dit 
waarschijnlijk/zeker niet.

• Voor beide stellingen geldt: hoe jonger, hoe vaker men het waarschijnlijk/zeker wel doet.

Waarschijnlijk/zeker wel

Man Vrouw
< 30 
jaar

30-39 
jaar

40-49 
jaar

50-59 
jaar

≥ 60 
jaar

Ik ga online toepassingen aanraden aan 
collega’s, vrienden en/of familie

46% 48% 67% 60% 48% 42% 29%

Ik blijf/ga online toepassingen gebruiken 
nadat de coronamaatregelen zijn 

52% 50% 64% 59% 53% 49% 38%

N 515 537 209 160 182 196 305

N 1052

9%

8%

22%

21%

32%

39%

15%

12%

22%

20%

Ik ga online toepassingen aanraden aan collega’s, vrienden en/of familie

Ik blijf/ga online toepassingen gebruiken nadat de coronamaatregelen zijn opgeheven

Zeker niet Waarschijnl ijk niet Waarschijnl ijk wel Zeker wel Weet niet/geen mening
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Meest geslaagde digitale oplossing
Welke digitale oplossing is er het meeste in geslaagd om mensen tijdens het coronavirus dichtbij elkaar te brengen?

• 47% noemt een digitale oplossing.

• Vaak genoemd zijn:
• Videobellen
• Whatsapp
• Facetime
• Skype
• Houseparty In de Wordcloud worden woorden en woordcombinaties die 

vaak genoemd zijn groter afgebeeld dan woorden en 
woordcombinaties die minder vaak zijn genoemd.

Toelichting:
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Gebruik online toepassingen na periode van social distancing
Hoe vaak verwacht men de online toepassingen te gebruiken nadat de maatregelen rondom social distancing zijn opgeheven?

• Nadat de maatregelen rondom social distancing zijn opgeheven verwacht:
• 61% even vaak of vaker gebruik te maken van online manieren van communiceren. 25% verwacht dit minder vaak te gaan doen.
• 40% even vaak of vaker livestreams te kijken. 23% verwacht dit minder vaak te gaan doen.
• 26% even vaak of vaker online gezelschapsactiviteiten te doen. 28% verwacht dit minder vaak te gaan doen.
• 25% even vaak of vaker een locatie virtueel te bezoeken. 26% verwacht dit minder vaak te gaan doen.

• Mannen zeggen vaker online manieren van communiceren vaker te gaan gebruiken en vaker livestreams te gaan kijken.
• Mensen jonger dan 40 jaar zeggen vaker online gezelschapsactiviteiten vaker te gaan doen (11% vs. 5% ≥ 40 jaar).
• 50-plussers verwachten vaker virtuele bezoeken vaker te brengen (9% vs. 6% <50 jaar).  

Vaker dan tijdens de periode van social distancing

Man Vrouw
< 30 
jaar

30-39 
jaar

40-49 
jaar

50-59 
jaar

≥ 60 
jaar

Online manieren van communiceren 21% 14% 16% 18% 24% 16% 14%
Online gezelschapsactiviteiten met anderen 8% 6% 11% 11% 6% 7% 3%

Livestreams kijken 12% 7% 10% 11% 8% 11% 8%
Virtueel bezoek brengen 8% 6% 4% 7% 6% 11% 9%

N 511 533 204 160 180 196 304

25%

28%

23%

26%

44%

19%

30%

18%

17%

7%

10%

7%

14%

46%

37%

49%

Online manieren van communiceren (bijv. videochat, chatgesprekken, social media)

Online gezelschapsactiviteiten met anderen (bijv. online quiz, borrel, fi lm kijken, een
virtuele party)

Livestreams kijken (bijv. sport, tv programma’s, theatervoorstellingen)

Virtueel bezoek brengen (bijv. aan een culturele hotspot, café, museum of
natuurgebied)

Minder vaak dan tijdens de periode van social distancing
Even vaak als tijdens de periode van social distancing
Vaker dan tijdens de periode van social distancing
Niet van toepassing, ik doe dit nu niet en ben dat ook niet van plan

N 1044
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Conclusies

Online communicatie

• Meer dan de helft van de Nederlanders heeft sinds de invoering van social distancing vaker videogesprekken met één persoon gehouden. Ruim vier op de 

tien hebben dat vaker gedaan met meerdere personen.

• De helft chat (zonder video) nu vaker met één persoon en drie op de tien doen dat deze periode vaker met meerdere personen. 

• Een kwart maakt nu vaker gebruik van social media om te communiceren.

Online activiteiten

• Sinds de invoering van social distancing heeft de helft van de Nederlanders gekeken naar livestreams, jongeren vaker. Een achtste heeft dat niet gedaan, 

maar zou dat nog wel willen.

• Ruim een derde heeft online gezelschapsactiviteiten gedaan. Hoe jonger, hoe vaker. Twee op de tien zouden dit nog willen doen.

• Een op de zes heeft een virtueel bezoek gebracht aan een locatie waar je normaal gesproken de deur voor uit gaat, 40-plussers vaker. Een kwart heeft 

dit niet gedaan, maar zou het nog wel willen. Dit geldt vaker voor vrouwen en mensen jonger dan 40 jaar. Mannen hebben er vaker geen behoefte aan.

• Videobellen is het vaakst genoemd als oplossing die er het meeste in geslaagd is om mensen dichterbij elkaar te brengen in deze periode.

Periode na social distancing

• De helft blijft of gaat online toepassingen gebruiken nadat de maatregelen rondom social distancing zijn opgeheven. Hoe jonger, hoe vaker.

• Zes op de tien verwachten even vaak of vaker gebruik te maken van online manieren van communiceren na opheffing van de maatregelen. Vier op de 

tien zeggen even vaak of vaker livestreams te gaan kijken. Een kwart denkt even vaak of vaker gebruik te maken van online gezelschapsactiviteiten en 

virtuele bezoeken.
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Algemene onderzoeksgegevens
Bijlage 1: Onderzoeksverantwoording

NPO Digitaal samenzijn Geslacht % gewenst** % behaald
Onderzoeksmethode Man 49,3 48,8
Steekproef Vrouw 50,7 51,2
Bron N 1078
Bruto steekproef
Netto steekproef (# op vrg 1) Leeftijd % gewenst** % behaald
Volledige vragenlijsten (netto) 16-29 jaar 21,3 20,3
Responspercentage 30-39 jaar 14,7 15,2
Datum start veldwerk 40-49 jaar 16,8 17,3
Datum veldwerk gereed 50-59 jaar 17,6 18,4
Betrouwbaarheidsniveau* 60 jaar en ouder 29,6 28,8
Maximale afwijking* N 1078
Representatief naar:
Weging Gezinssituatie % gewenst** % behaald

Eénpersoons 21,4 20,7
Respons breakdown aantal Meerpersoons (zonder kinderen <18) 47,9 51,8
bruto steekproef 2293 Meerpersoons met kinderen (jongste <13) 20,6 19,0
bouncers (schatting) 92 Meerpersoons met kinderen (jongste 13-17) 10,1 8,5
buiten selectie n.v.t. N 1078
verwijderd na datacheck 82
afgebroken vragenlijsten 44 Arbeidsparticipatie % gewenst** % behaald
geen medewerking 1041 Fulltime (35 uur of meer) 31,3 32,1
Volledige vragenlijsten 1034 Parttime (12 t/m 34 uur) 22,2 24,5

Niet werkend (0 t/m 11 uur) 46,6 43,4
* B ij 1034 afgenomen vragenlijsten valt met een betrouwbaarheid van 95% te concluderen dat de steekproefuitkomst N 1078
  maximaal 3,0% kan afwijken van de werkelijke situatie (als alle Nederlanders in de doelgroep ondervraagd zouden zijn).

Opleiding % gewenst** % behaald
Dit onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van ISO 20252 (marktonderzoek) Laag 31,1 27,7
en ISO 26362 (access panels) Midden 41,7 43,3

Hoog 27,2 28,9
N 1078

Regio % gewenst** % behaald
Noord-Nederland 10,1 10,6
Oost-Nederland 20,9 20,0
Zuid-Nederland 23,8 24,2
West-Nederland 45,2 45,2
N 1078
** Dit is de verdeling zoals die in heel Nederland is binnen de gewenste selectie

 (o .b.v. de Gouden Standaard van de M OA)

Online
Nederlanders van 16 jaar en ouder
PanelWizard
2293
1078
1034

Niet van toepassing

53%
6-apr
6-apr
95%
3,0%
Geslacht, leeftijd, gezinssituatie, arbeidsparticipatie, opleiding, regio
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