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BINGO!
• In de presentatie komen in woord en beeld verschillende 

belangrijke en kenmerkende woorden aan bod
• Vink de woorden op je bingokaart af
• Heb je alle woorden aangekruist, dan roep je BINGO!!!
• De winnaar heeft prijs
• Maar let op: foute bingo = duet op TikTok



TikTok in a wink
• Een social platform dat zich richt op ‘real short video’s
• Internationaal verkrijgbaar vanaf september 2017 voor iOS en Android
• Inmiddels beschikbaar in 155 landen

• De app is de op-1-na meest gedownloade app wereldwijd (op 1: Whatsapp)
• Miljoenen actieve gebruikers over de hele wereld (cijfers lopen uiteen)
• Die elke dag meer dan 10 miljoen filmpjes plaatsen en meer dan 1 miljard filmpjes bekijken

• Sinds augustus 2018 actief in Nederland (Musical.ly sinds 2014)
• In Nederland zijn er inmiddels meer dan 1 miljoen gebruikers (nov 2019)
• Een app voor ‘jonge tieners’, slechts een kwart van de volwassen kent het

Bronnen: Datareportal 2019, Multiscope nov 2019, MAP dec 2019, Direct Research dec 2019, Ruigrok Netpanel 2019, Media:Tijd 2018 



What’s up?

1. TikTok voor newbees

2. Here to stay

3. Publieke Omroep



1.

TikTok voor newbees

“Het is eigenlijk niet uit te leggen. Je moet het gewoon zien.” (jongen, 11 jaar)



Positief, vrolijk en luchtig

TikTok is…



• Maken is niet per se posten
• Hoe ouder, hoe terughoudender
• De lat ligt hoog

Niet spontaan

TikTok is…

“Je moet wel echt 
iets goed hebben 

voordat je iets 
post.” 

”
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Wanneer gebruik je TikTok meestal?
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TikTok is…

In between



TikTok is…

Videosnack

• Zo’n 30-45 min per dag 
• Ter vergelijking: 

• Jongeren (18- 34) kijken 159 minuten per dag on demand
• Op alleen YouTube is dat 63 minuten per dag (18-25 jaar)
• Tieners kijken gemiddeld nog geen 50 minuten per dag lineair



Slow tv Regular tv Short video

TikTok is…

Kort



Lean back

TikTok is…

80% (!) van de 
gebruikers kijkt 

nooit bij de 
hashtags 

(ontdekken)

“Ik post geen 
filmpjes. Ik probeer 

het alleen uit. Ik 
vind het leuker om 
naar anderen te 

kijken.”

”



TikTok is…

Humor en ‘joy’



TikTok is…

Vluchtig en tijdloos



• “TikTok enables everyone to be a creator, and 
encourages users to share their passion and creative 
expression through their videos.”, aldus TikTok zelf. 

Creatief en origineel

TikTok is…



Oneindig

TikTok is…



TikTok is…

Vorm boven inhoud



• maximaal effect
• #viral-value
• verslavend

Instant gratification

TikTok is…
“Het begint heel 

gewoon en zonder 
dat je het meteen 
doorhebt, maakt 
ie er iets heel tofs 

van.”

”
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Gebruik je TikTok alleen of samen?
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TikTok is…

Incrowd



TikTok is…

Circulair



• #Boomers

Open voor iedereen

TikTok is…
“Ik denk niet dat je 
de plank mis kan 

slaan op TikTok. Het 
is best wel vrij.”



TikTok is…

Nieuwe helden



2.

Here to stay

“Je verspilt geen tijd, je kan het meteen kijken.” (jongen, 17 jaar)



Fast, faster, fastest
TikTok sluit naadloos aan op de tijdsgeest, waarin tijd 
kostbaarder dan geld is geworden.
Kinderen en jongeren hebben het drukker en drukker, willen 
meer doen in minder tijd en vullen de kleinste momenten 
met het een beeldscherm. 
94% gebruikt TikTok op uitsluitend mobiele apparaten 
(waarvan de overgrote meerderheid op de smartphone). 
#mobile first



Prominente plek

YouTube
31%

Insta
12%

Welke social media app zou je het meeste missen (6-24 jaar)?

YouTube
33%

TikTok
19%

Whapp
31%

• 48% is de afgelopen 6 maanden gebruik gaan maken
• In korte tijd staat de app in de top 3



YouTube
31% TikTok

29%
Whapp

16%

Welke social media app vind je het leukst (6-24 jaar)?

Snapchat
8%

Insta
12%

YouTube ≠ TikTok
• 97% van de TikTok gebruikers gebruikt óók YouTube.



YouTube is tv met inhoud

Youtube
• Inhoud
• Langere video’s
• Volgen
• Afspeellijst
• Opbouw

TikTok
• Ontspanning
• Ultra korte video’s
• Scrollen en swipen
• FYP
• Tussendoortje “TikTok gebruik 

je even snel 
tussendoor. 

Voor YouTube 
ga je meer 

zitten.”

”



Lifeline beats joy
• TikTok is voor kinderen en 

tweens een flinke concurrent 
voor YouTube als het gaat 
om de leukste app
• Bij 13+ wordt sociale media 

die gaat over representatie 
en communicatie belangrijker 
(=lifeline) 
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Instagram is personal
“Mijn Insta is van mij, 
daar wil ik echt niet 

dat mijn moeder 
alles ziet. Op TikTok 
maakt me dat veel 
minder uit. Daar zie 
je wel vaker oude 

mensen.”

”

Instagram
• (gedroomde) realiteit
• Maken
• Account volgen
• Verzadiging
• Spontaan

TikTok
• Creativiteit
• Kijken
• Zonder account
• Oneindig aanbod
• Gemaakt



Whatsapp YouTube TikTok Instagram Snapchat Pinterest Twitch Facebook

8,7 8,4 8,2 8,2 8,0 7,7 7,3 7,2

Meiden
8,3

Hoog gebruikersgemak

Jongens
7,9 8,4 8,4 8,1 7,4

6-9 jaar 10-12 jaar 13-15 jaar 16-24 jaar

Waardering TikTok naar leeftijd (6-24)



New kid in town

90% (!) van de 
gebruikers merkt 

geen
aanwezigheid van 
bedrijven op TikTok



Twee categorieën video’s

#Perfect #Performance
• Good looks
• Talent
• Lipsync
• Crafts, DIY
• Montage en transities
• Beauty tutorials
• Gemaakt
• Bewerkt, filters, special effects, 

editing

#Produced #Awkwardness
• Humor
• Parodie
• Incrowd
• Contrast
• Surprise
• Herkenbaarheid
• Authentiek
• Daily life
• Failures, zelfspot, lelijkheid



TikTok meets needs
• Kinderen (6-12) • Tieners (13-15) • Jongeren (16+)

• Zoeken rolmodellen 
en willen leren en 
verwonderen

• Zoeken peers om te 
conformeren en 
willen zich afzetten 
tegen autoriteiten

• Willen zich 
onderscheiden en 
laten zien wie ze zijn

• imiteren • erbij horen • onderscheiden



Kids (6-12): imiteren
• Ontwikkelingsfase: kijken, doen, ontdekken, leren van rolmodellen
• Behoefte: nadoen, imiteren, tot in perfectie uitvoeren
• Type content: grappig, crafts, dansen, zingen en bewegen
• #: challenges, lipsync, DIY, 
• Communiceren: likes
• Volgen: vooral bekende influencers (YT) en kinderen uit de klas
• “Je kunt je op TikTok lekker uitleven.” (meisje, 8 jaar)



Teens (13-15): belonging
• Ontwikkelingsfase: erbij willen horen, grenzen van autoriteit verkennen, peerpressure
• Behoefte: erbij willen horen, meedoen/meepraten, maar niet te veel opvallen, 

incrowd: wij begrijpen het, herkenbaarheid
• Type content: randjes opzoeken, dingen die eigenlijk niet mogen, humor, random, 

awkward
• #: viral, POV 
• Communiceren: delen
• Volgen: …
• “Je moet heel erg uit je comfortzone gaan op TikTok. Ik plaats zelf geen filmpjes.” 

(jongen, 14 jaar)



Youth (16+): onderscheiden
• Ontwikkelingsfase: onderscheiden, jezelf losmaken van de groep
• Behoefte: origineel zijn, laten zien hoe creatief je bent, zelf iets maken, eigen talenten 

verkennen
• Type content: parodie op trend, statement, creatieve twist, het helemaal anders doen, 

zelfspot, memes
• #: viral, pranks
• Communiceren: comments en likes belangrijker, logaritme beïnvloeden, taggen en 

delen, captures, respect voor anderen die een originele video maken
• Volgen: alleen als account heel goed is
• “Je moet heel origineel zijn om bekend te worden.” (jongen, 16 jaar)



3.

Publieke Omroep

“Ga gewoon experimenteren, en vraag aan kinderen wat ze er van vinden. Je kan niet 
echt verkeerd gaan.” (jongen, 13 jaar)



Presence

humor experiment resultaat daily life



Do’s
• Eigen account, geen take-overs
• Origineel en creatief
• Joy en humor
• Authentiek (geen ‘cringe’)
• Met oog voor de specifieke targetgroup (toets!)
• Kort en snel
• Fails en highlights
• Meedoen met een trending
• Interactie en soundbites
• Max 2-3 keer per week
• Exclusiviteit (geen re-posts)
• #FYP, #POV #DIY #fun-facts #artsandcrafts #behindthescenes

#fastforward #prank #blooper #challenge #POV #dailylife
#experiment



Kans: curatie
• Venster op de wereld
• Contrast
• Nieuwe helden
• Highlights
• #POV 
• Impact
• Surprise



Dankjewel. 
Simone.Mutsaers@NPO.nl

Onderzoeker


