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Voorwoord 
 

Rotterdam Festivals coördineert het evenementenbeleid in de gemeente 

Rotterdam en stimuleert de cultuurparticipatie onder de inwoners van 

Rotterdam. Dit doet de stichting door projecten in samenwerking met andere 

partijen te steunen en te initiëren. Een van deze activiteiten is de 

coördinerende rol binnen het Cluster Jongerenmarketing. 

 

Cluster Jongerenmarketing is een activiteit van het Programma Cultuurbereik 

van de gemeente Rotterdam, waarbij Rotterdamse culturele instellingen 

samenwerken en investeren in een groter publieksbereik onder jongeren (15-

25 jaar). De algemene doelstelling van het Cluster Jongerenmarketing is het 

ondersteunen of laten ontwikkelen van op jongeren toegespitste marketing-

activiteiten, die jongeren informeren over, enthousiasmeren voor en aanzetten 

tot deelname aan culturele activiteiten van theaters, musea, festivals en 

andere culturele initiatieven in Rotterdam. Rotterdam Festivals is voorzitter 

van dit cluster. 

 

Een belangrijke doelgroep voor Rotterdamse culturele instellingen zijn dus de 

jongeren uit de gemeente Rotterdam. Jongeren zijn actieve bezoekers van 

culturele activiteiten maar het is een uitdaging om met deze jongeren in 

contact te komen en te communiceren. Jongeren communiceren 

tegenwoordig veel via sociale media maar hoe kan deze trend door 

Rotterdamse culturele instellingen benut worden? Om antwoord te vinden op 

deze vraag heeft het Cluster Jongerenmarketing Markteffect de opdracht 

gegeven een onderzoek uit te voeren naar het sociale mediagedrag onder 

Rotterdamse jongeren. 

 

Bijgaand document betreft het eindrapport van dit onderzoek  

 

Wij danken Rotterdam Festivals hartelijk voor de samenwerking en wensen u 

veel succes met de interpretatie van de resultaten. Voor vragen of nadere 

analyses zijn wij graag voor u beschikbaar.  

 

Markteffect B.V. 

Edgar de Beule 

Erik Triepels 
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Management Summary 
 

De ontwikkeling van het culturele en vrijetijdsklimaat in de stad Rotterdam 

staat centraal in het beleid van Rotterdam Festivals. Om dit beleid in daden 

om te zetten steunt en initieert Rotterdam Festivals diverse projecten in 

samenwerking met andere partijen in Rotterdam. Eén van deze activiteiten is 

de coördinerende rol binnen het Cluster Jongerenmarketing. Het Cluster 

Jongerenmarketing zet zich samen met Rotterdamse culturele instellingen in 

voor een groter publieksbereik onder Rotterdamse jongeren. Hiervoor is men 

op zoek naar mogelijkheden om nauwer in contact te komen de jongeren. Het 

inzetten van sociale media kan hierbij een mogelijkheid zijn om beter te 

communiceren met de jongeren en daarom heeft Rotterdam Festivals namens 

het Cluster Jongerenmarketing Markteffect de opdracht gegeven om het 

sociale mediagedrag onder Rotterdamse jongeren in kaart te brengen. 

 

De onderzoeksdoelgroep bestaat uit Rotterdamse jongeren in de leeftijd van 

18 t/m 25 jaar. De respondenten zijn geworven uit het jijbentbelangrijk-panel 

van Markteffect. De respondenten die binnen de onderzoeksdoelgroep vallen 

hebben een uitnodiging per email ontvangen om deel te nemen aan het 

onderzoek. Uiteindelijk hebben 388 respondenten deelgenomen aan het 

onderzoek en de vragenlijst volledig en correct ingevuld.  

 

Allereerst is in het onderzoek de naamsbekendheid van de verschillende 

sociale media getoetst. Hyves komt hierbij het sterkste naar voren; dit sociale 

medium heeft zowel de hoogste Top of Mind naamsbekendheid (49%) als de 

totale spontane naamsbekendheid (84%) en de geholpen naamsbekendheid 

(99%). Facebook en Twitter volgen Hyves bij deze drie verschillende typen 

van naamsbekendheid als respectievelijk tweede en derde. Bij de geholpen 

naamsbekendheid voegt Youtube zich ook bij deze drie sociale media door 

samen met Twitter als derde te volgen na Hyves en Facebook.  

 

Hyves geniet dus de grootste bekendheid onder Rotterdamse jongeren en 

deze bekendheid heeft waarschijnlijk ook bijgedragen aan het feit dat Hyves 

het meest gebruikt is onder de jongeren; maar liefst 98% van de jongeren 

heeft Hyves wel eens gebruikt of bezocht. Youtube (90%) en Facebook (85%) 

zijn ook relatief veel gebruikt dan wel bezocht.  
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Het merendeel van de jongeren (91%) heeft ook een actief account bij Hyves. 

Een actief account houdt in dat men minimaal 1x heeft ingelogd op het 

persoonlijke account de afgelopen maand. Bijna tweederde (65%) van de 

jongeren heeft een actief account bij Facebook. Youtube (57%) en Twitter 

(52%) volgen op gepaste afstand. Op basis van deze feiten is het logisch dat 

Hyves ook het best naar voren komt wat betreft het dagelijks gebruik van het 

medium. Driekwart van de jongeren zegt dit medium dagelijks te gebruiken 

dan wel te bezoeken. Youtube (54%) en Facebook (53%) volgens als tweede 

en derde wat betreft het dagelijks gebruik. 

 

Aan de jongeren is gevraagd waarom men deze specifieke sociale media 

gebruikt. Hieruit komt naar voren dat Hyves en Facebook met name gebruikt 

worden om contacten te onderhouden en foto’s/video’s te delen. Youtube 

wordt ook veelal gebruikt om foto’s/video’s te delen maar wordt tevens als 

informatiebron gebruikt. Twitter heeft vele uiteenlopende gebruiksredenen: 

delen van ervaringen, volgen van ervaringen, onderhouden van contacten, 

informatiebron en om te zien waar anderen zijn. 

 

Via sociale media kunnen mensen informatie en ervaringen delen met 

anderen uit hun omgeving. De meerderheid van de Rotterdamse jongeren 

(52%) is zowel deler als volger van informatie en ervaringen. Ruim een tiende 

(12%) is hoofdzakelijk een deler en ruim een derde (36%) is met name volger. 

Het blijkt dat met name mannen alleen volger zijn van informatie en 

ervaringen zijn. Vrouwen zijn relatief meer zowel deler als volger. Ruim de 

helft (54%) van de jongeren die ervaringen delen geeft aan met name 

positieve ervaringen te delen.  

 

Bedrijven en organisaties gebruiken sociale media om advertenties te 

verspreiden onder hun doelgroep. Ruim 11% van de jongeren geeft aan 

regelmatig op een advertentie te klikken welke via sociale media verspreid 

wordt. Daarnaast geeft 15% aan persoonlijke berichten van bedrijven altijd te 

lezen en 12% vindt dat de getoonde advertenties bij hem/haar passen. Ruim 

tweevijfde (41%) vindt dat sociale media uitermate geschikt zijn voor bedrijven 

om te adverteren en 21% is het dan ook oneens met de stelling dat alle 

advertenties enorm irriteren. 
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Bijna tweevijfde (39%) van de jongeren geeft aan dat men via sociale media 

verbonden is aan één of meerdere bedrijven, organisaties of merken. De 

voornaamste redenen hiervoor zijn dat men op de hoogte wil blijven van de 

laatste ontwikkelingen/nieuwtjes en aanbiedingen, acties of evenementen. 

Ruim een kwart (27%) is verbonden met bedrijven of organisaties omdat men 

zich wil identificeren met deze bedrijven/organisaties.  

 

De helft van de jongeren is via sociale media verbonden aan één of meerdere 

culturele organisaties. De jongeren zijn met name verbonden met bioscopen 

(27%) en festivals (24%). 

 

Uit de resultaten op de vraag hoe culturele activiteiten onder de aandacht 

komen bij de Rotterdamse jongeren zien we dat de sociale media hierbij een 

voorname rol spelen; 61% geeft aan dat de activiteiten via de sociale 

netwerken onder de aandacht komen. Alleen televisie (63%) en 

vrienden/familie/kennissen/collega’s (62%) hebben een grotere bijdrage. 

Stuit’r heeft slechts een kleine bijdrage bij het onder de aandacht brengen van 

activiteiten (1%).  

 

Wanneer de jongeren zelf op gaan naar een leuke culturele activiteit wordt 

door 63% gebruik gemaakt van een zoekmachine op het internet (bv. Google). 

Daarnaast geeft 44% aan vrienden/familie/kennissen te bellen voor tips en 

een derde geeft aan op sociale media te gaan kijken voor leuke tips. Sociale 

media worden tevens door 29% van de jongeren gebruikt om te vragen naar 

tips voor leuke activiteiten. 

 

Voor het Cluster Jongerenmarketing is het van belang om te weten of de 

jongeren graag contact willen hebben met de stichting en andere 

organisatoren van culturele activiteiten. Ruim de helft (58%) zegt interesse te 

hebben om via sociale media geïnformeerd te worden over concerten, 

festivals en andere activiteiten door de organisatoren. Bij voorkeur willen ze 

deze informatie ruim van tevoren ontvangen; bijna tweederde (62%) wil 

informatie over de activiteiten minimaal één maand voor aanvang ontvangen. 

De informatie moet dan met name bestaan uit algemene informatie over de 

activiteit en foto’s/video’s over en van de activiteit. Daarnaast is er veel 

interesse om via sociale media acties te ontvangen waarmee kaarten of 

prijzen te winnen zijn. 
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Aan de jongeren is ook de vraag voorgelegd of zij eerder geneigd zullen zijn 

om zelf contact op te nemen met organisatoren van culturele activiteiten 

wanneer dit via sociale media mogelijk is. Ruim een kwart (27%) geeft aan 

eerder geneigd te zijn contact op te nemen wanneer dit via sociale media kan. 

Voor 31% zal contact via sociale media er niet voor zorgen dat men zelf 

eerder contact zal opnemen.  

 

Tenslotte is de naamsbekendheid van magazines, folders en nieuwsbrieven 

waarin culturele activiteiten worden aangekondigd in kaart gebracht. NL010 

heeft hierbij de hoogste Top of Mind naamsbekendheid (4,4%) en de hoogste 

totale spontane naamsbekendheid (5,9%). De Top of Mind naamsbekendheid 

van Stuit’r is gelijk aan de totale spontane naamsbekendheid, namelijk 1,3%. 

Daarmee scoort Stuit’r relatief laag ten opzichte van de andere magazines, 

folders en nieuwsbrieven. 

 

Uitagenda Rotterdam heeft met een percentage van 37% de hoogste 

geholpen naamsbekendheid, gevolgd door Metrobijlage ‘Uit in Rotterdam’ 

(30%) en Rotterdam Uit in de Havenloods (22%). Studenten Uitmail en Stuit’r 

scoren beide met een percentage van 4% relatief laag. Een derde van de 

jongeren zegt geen enkele van de getoonde magazines, folders en 

nieuwsbrieven te kennen. 
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1. Inleiding 

1.1 Algemeen 
 

Rotterdam Festivals steunt en initieert culturele projecten in samenwerking 

met andere partijen uit Rotterdam, in aanvulling op het bestaande culturele 

aanbod en vanuit een grote betrokkenheid van de stad en haar bewoners. De 

stichting faciliteert de samenwerkingsprojecten en brengt deze onder de 

aandacht van een breed publiek. Het betreft hier festivals en 

samenwerkingsprojecten van culturele instellingen. Enkele bekende culturele 

activiteiten in Rotterdam zijn Bavaria City Racing, Zomercarvaval, 

Wereldhavendagen, Operadagen Rotterdam en het Dunya Festival. 

 

Eén van de activiteiten die Rotterdam Festivals onderneemt is de 

coördinerende rol binnen het Cluster Jongerenmarketing. Cluster 

Jongerenmarketing is een activiteit van het Programma Cultuurbereik van de 

gemeente Rotterdam, waarbij Rotterdamse culturele instellingen 

samenwerken en investeren in een groter publieksbereik onder jongeren (15-

25 jaar). De algemene doelstelling van het Cluster Jongerenmarketing is het 

ondersteunen of laten ontwikkelen van op jongeren toegespitste marketing-

activiteiten, die jongeren informeren over, enthousiasmeren voor en aanzetten 

tot deelname aan culturele activiteiten van theaters, musea, festivals en 

andere culturele initiatieven in Rotterdam. Rotterdam Festivals is voorzitter 

van dit cluster. 

 

Jongeren communiceren tegenwoordig veelal via sociale media en daarom is 

vanuit het Cluster Jongerenmarketing de vraag gerezen of deze trend ook 

mogelijkheden biedt voor de communicatie met jongeren. Daarom heeft 

Rotterdam Festivals Markteffect de opdracht gegeven om onderzoek uit te 

voeren naar het sociale mediagedrag onder Rotterdamse jongeren. 

 

In overleg met Rotterdam Festivals zijn voor de start van het onderzoek een 

hoofdonderzoeksvraag en een aantal deelvragen opgesteld. Het doel van het 

onderzoek is om deze vragen eenduidig te analyseren, te beantwoorden en te 

analyseren.  

 



 

 

 

 

 
Rotterdam Festivals – Sociale Mediagedrag Jongeren  Pagina 10 van 73 
Markteffect, effectief marktonderzoek    September 2011 

De hoofdonderzoeksvraag luidt: 

“Wat is de bekendheid en het gebruik van sociale media onder Rotterdamse 

jongeren in de leeftijd van 15 t/m 25 jaar en wat zijn hun wensen en behoeften 

ten aanzien van culturele informatievoorziening via sociale media?” 

 

Ter ondersteuning van de hoofdvraag zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

1. Welke sociale media zijn bekend en worden gebruikt onder de 

doelgroep? 

2. Hoe en met welke frequentie gebruikt de doelgroep de sociale media? 

3. Voor welke doeleinden worden sociale media gebruikt? 

4. Welke culturele activiteiten bezoekt of ontplooit de doelgroep? 

5. Informeert of laat de doelgroep zich informeren over cultuur via sociale 

media? 

6. Wat zijn de wensen en behoeften van de doelgroep betreffende het 

informeren of laten informeren via sociale media? 

7. Wat is de spontane, top of mind en geholpen naamsbekendheid van 

Studenten Uitmail en Stuit´r? 
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1.2 Onderzoeksopzet 
 

Vragenlijst  

Om antwoord te vinden op de hoofdonderzoeksvraag en de deelvragen is in 

overleg met Rotterdam Festivals een vragenlijst opgesteld.  

 

De basis van de vragenlijst bestaat uit 4 delen: 

1. Naamsbekendheid sociale media 

2. Gebruik sociale media 

3. Oriëntatie en informatievoorziening culturele activiteiten 

4. Achtergrondkenmerken 

 

De vragenlijst bestaat in totaal uit 35 vragen waarvan er 31 gesloten worden 

voorgelegd en 4 open. 

 

Doelgroep 

De onderzoeksdoelgroep bestaat uit Rotterdamse jongeren in de leeftijd van 

15 t/m 25 jaar. 

 

De respondenten van het onderzoek zijn geworven uit het jijbentbelangrijk-

panel van Markteffect. De respondenten die binnen de onderzoeksdoelgroep 

vallen zijn geselecteerd en hebben per email een uitnodiging ontvangen om 

deel te nemen aan het onderzoek. 

 

Uiteindelijk hebben 388 respondenten deelgenomen aan het onderzoek en de 

vragenlijst volledig en correct ingevuld. Op basis van deze respons zijn de 

antwoorden van de respondenten met een zekerheid van 95% en met een 

nauwkeurigheid van 5% generaliseerbaar naar de volledige 

onderzoekspopulatie. 
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2. Onderzoeksresultaten 
 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de doelgroep aan de 

hand van de bevraagde achtergrondkenmerken van de respondenten.  

 

Het geslacht is nagenoeg gelijk verdeeld; 51% van de respondenten is van het 

mannelijke geslacht en 49% is van het vrouwelijke geslacht. 

 

Kijkende naar de leeftijd van de respondenten zien we dat alle 

leeftijdscategorieën goed vertegenwoordigd zijn in de steekproef. 

Respondenten zijn in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar zijn het sterkst 

vertegenwoordigd (38%). 

 

 Figuur 2.1 Leeftijd van de respondenten. 
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Ruim tweevijfde van de respondenten (42%)  is laag opgeleid (Basisonderwijs 

of lager/LBO/ VMBO/MAVO). Daarnaast is 37% midden opgeleid 

(MBO/HAVO/VWO) en 21% hoog opgeleid (HBO/WO). 

 

 
Figuur 2.2 Opleidingsniveau van de respondenten. 
 

Bijna driekwart van de respondenten (74%) is autochtoon en ruim een kwart 

(26%) is allochtoon. Deze verdeling is niet representatief voor de situatie 

binnen de gemeente Rotterdam maar er zijn voldoende respondenten 

aanwezig binnen de steekproef om uitspraken te doen over mogelijke 

verschillen tussen autochtonen en allochtonen. Bijna de helft van de 

allochtonen (45%) is niet-westers en behoort tot de 2e generatie. 

 

 
Figuur 2.3 Herkomst van de allochtonen. 



 

 

 

 

 
Rotterdam Festivals – Sociale Mediagedrag Jongeren  Pagina 14 van 73 
Markteffect, effectief marktonderzoek    September 2011 

3. De deelvragen 

3.1 Bekendheid sociale media 
 

Aan de Rotterdamse jongeren is de vraag gesteld welke sociale media zij 

kennen. Deze vraag is in eerste instantie open voorgelegd. Uit de resultaten 

van deze vraag kunnen de Top of Mind naamsbekendheid (welke wordt 

spontaan als eerste genoemd?) en de totale spontane naamsbekendheid 

gedestilleerd worden.  

 

Bijna de helft van de jongeren (49%) noemt Hyves spontaan als eerste op de 

vraag welke sociale media men kent. Facebook volgt als tweede met een 

percentage van 18% en Twitter volgt als derde (9%). 

 

 
Figuur 3.1a Top of Mind naamsbekendheid van sociale media onder Rotterdamse jongeren. 
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Wat betreft de totale spontane naamsbekendheid zien we dat Hyves en 

Facebook dichtbij elkaar liggen. Hyves geniet de hoogste spontane 

naamsbekendheid (84%) en Facebook volgt als tweede met een spontane 

naamsbekendheid van 80%. Ook Twitter heeft een relatief hoge spontane 

naamsbekendheid (74%). 

 

 
Figuur 3.1b Totale spontane naamsbekendheid van sociale media onder Rotterdamse jongeren. 
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Naast de spontane naamsbekendheid hebben we ook de geholpen 

naamsbekendheid van de sociale media gemeten. Hierbij is een lijst met 

sociale media aan de respondenten voorgelegd met de vraag welke sociale 

media men kent. Hieruit blijkt dat Hyves de hoogste geholpen 

naamsbekendheid heeft; 99% zegt Hyves, al is het alleen maar van naam, te 

kennen. Facebook (96%), Twitter (95%) en Youtube (95%) genieten ook een 

relatief zeer hoge naamsbekendheid. 

 

 
Figuur 3.1c Totale spontane naamsbekendheid van sociale media onder Rotterdamse jongeren. 

 

Er is gekeken naar verschillen in de bekendheid van de verschillende sociale 

media op basis van de achtergrondkenmerken van de jongeren en daaruit 

komen de volgende significante verschillen naar voren: 

 Facebook is relatief bekender onder vrouwen dan onder mannen; 

 Facebook is relatief minder bekend onder hoog opgeleiden; 

 LinkedIn is relatief minder bekend onder allochtonen; 

 Partyflock geniet met name bekendheid onder 18-21 jarigen; 

 MySpace is relatief minder bekend onder 15-17 jarigen; 

 Netlog is relatief bekender onder vrouwen dan onder mannen; 

 Netlog geniet met name bekendheid onder 18-21 jarigen; 

 Youtube is relatief bekender onder autochtonen dan onder allochtonen; 

 Foursquare is relatief veel minder bekend onder 15-17 jarigen; 

 Foursquare geniet relatief meer bekendheid onder autochtonen; 

 Flickr geniet relatief meer bekendheid onder 18-21 jarigen. 
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3.2 Gebruik sociale media 
 

Aan de Rotterdamse jongeren is de vraag gesteld welke sociale media zij wel 

eens gebruikt of bezocht hebben. Hyves is door de jongeren het meest 

gebruikte/bezochte sociale medium; maar liefst 98% heeft Hyves wel eens 

gebruikt of bezocht. Bijna 90% heeft Youtube wel eens gebruikt of bezocht en 

Facebook volgt als derde met een percentage van 85%. Foursquare en 

Feest.je zijn de minst gebruikte dan wel bezochte sociale media (beide zijn 

door slechts 2% gebruikt/bezocht) en Repudo is helemaal niet 

gebruikt/bezocht.  

 

Op basis van de achtergrondkenmerken van de Rotterdamse jongeren zien 

we de volgende significante verschillen in het gebruik dan wel bezoek van 

sociale media: 

 

 Facebook wordt relatief meer gebruikt/bezocht door 18-21 jarigen; 

 Twitter wordt relatief meer gebruikt/bezocht door mannen; 

 LinkedIn wordt met name gebruikt/bezocht door autochtonen; 

 Partyflock wordt met name gebruikt/bezocht door vrouwen; 

 Partyflock wordt relatief minder gebruikt/bezocht door 15-17 jarigen; 

 MySpace wordt relatief meer gebruikt/bezocht door vrouwen; 

 Netlog wordt relatief meer gebruikt/bezocht door vrouwen, laag 

opgeleiden en allochtonen; 

 Youtube wordt relatief minder gebruikt/bezocht door 22-25 jarigen en 

hoog opgeleiden; 

 Flickr wordt relatief meer gebruikt/bezocht door 18-21 jarigen. 
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Figuur 3.2a De door de Rotterdamse jongeren wel eens gebruikte of bezochte sociale media. 

 

Tevens is de vraag voorgelegd bij welke sociale media men een actief 

account heeft. Met een actief account wordt bedoeld dat men de afgelopen 

maand minimaal één keer heeft ingelogd op het account dat men heeft bij het 

betreffende sociale medium.  

 

We zien dat het merendeel van de jongeren (91%) een actief account heeft bij 

Hyves. Facebook volgt als tweede; bijna tweederde (65%) heeft een actief 

account bij dit sociale medium. Daarna volgen Youtube (57%) en Twitter 

(52%). Slechts 1% geeft aan bij geen enkel sociaal medium een actief account 

te hebben. 
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Figuur 3.2b De sociale media waar de Rotterdamse jongeren een actief account hebben. Een actief 

account  houdt in dat men de afgelopen maand minimaal 1x heeft ingelogd. 

 

Ook wat betreft het hebben van een actief account is gekeken of er 

significante verschillen zijn op basis van de achtergrondkenmerken. Hierbij zijn 

de volgende verschillen naar voren gekomen: 

 Midden opgeleiden hebben relatief minder een actief account bij 

Hyves; 

 22-25 jarigen hebben relatief minder een actief account bij Facebook; 

 Autochtonen hebben relatief meer een actief account bij Facebook; 

 Relatief meer mannen hebben een actief account bij Twitter; 

 Autochtonen hebben relatief meer een actief account bij Twitter, bij 

LinkedIn en bij Flickr; 

 Met name 22-25 jarigen hebben een actief account bij Partyflock; 

 Mannen hebben relatief meer een actief account bij Youtube. 

 

Voor de sociale media waarbij de meeste jongeren een actief account hebben 

(Hyves, Facebook, Youtube en Twitter) is bekeken bij welke sociale media 

men op hetzelfde moment een actief account heeft. Hierbij zien we dat de 

combinatie ‘Hyves & Facebook’ het meeste voorkomt; ruim twee derde (68%) 

heeft op hetzelfde een actief account bij deze sociale media. De combinatie 

van een actief account bij Hyves en Youtube volgt als tweede met een 

percentage van 60%.  
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Figuur 3.2c Bij welke sociale media men op het zelfde moment een actief account heeft. 

 

De frequentie van het gebruik van en het bezoek aan de sociale media is ook 

inzichtelijk gemaakt. Hierbij is goed te zien dat Hyves het meest dagelijks 

gebruikt/bezocht wordt; 75% geeft aan Hyves dagelijks te 

gebruiken/bezoeken. Youtube en Facebook volgen Hyves op gepaste afstand 

wat betreft dagelijks gebruik; respectievelijk 54% en 53% geeft aan deze 

sociale media dagelijks te gebruiken/bezoeken. 

 

 
Figuur 3.2d Frequentie van gebruik van dan wel bezoek aan de sociale media door de Rotterdamse 

jongeren. 
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Om in kaart te brengen hoeveel tijd dat men bezig is met sociale media ten 

opzichte van de totale tijd dat men actief is op internet zijn de uren dat men 

per dag bezig is met sociale uitgezet tegen de uren dat men per dag actief is 

op het internet. Dit laat ons zien dat ruim driekwart van de jongeren (76%) 3 

tot 5 uur of meer uren per dag actief is het op het internet en 40% is hetzelfde 

aantal uren per dag bezig met sociale media. We kunnen dan ook stellen dat 

een voorname reden om actief te zijn op het internet ‘het bezig zijn met de 

sociale media’ is. 

 

Wat betreft het aantal uur per dag dat men actief is op internet zien we dat 18-

21 jarigen, midden opgeleiden en allochtonen relatief meer uren actief zijn op 

internet. Met name het verschil tussen autochtonen en allochtonen is 

opvallend; 32% van de allochtonen is 8 uur of meer per dag actief op internet 

tegenover 13% bij de autochtonen. 

 

Kijkende naar verschillen in het aantal uur per dag dat men bezig is met 

sociale media zien we dat 22-25 jarigen relatief minder uren bezig zijn met 

sociale media. Laag opgeleiden en allochtonen zijn daarentegen relatief meer 

uren bezig met sociale media. 

 

 
Figuur 3.2e Het aantal uur dat men internet per dag uitgezet tegen het aantal uur dat men bezig is 

met sociale media. 
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Het merendeel van de jongeren (71%) maakt gebruikt van sociale media via 

de computer. Ruim een kwart (28%) geeft aan de sociale media vooral te 

gebruiken via de telefoon en deze groep is dan ook in staat om ‘onderweg’ 

toegang te hebben tot sociale media. Ditzelfde geldt voor de kleine groep (1%) 

die sociale media gebruiken via een tablet. 

 

 
Figuur 3.2f Via welke middel gebruiken de Rotterdamse jongeren de sociale media.  
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3.3 Doeleinden sociale media  
 
Via sociale media kunnen mensen informatie en ervaringen delen met 

mensen uit hun omgeving. Aan de Rotterdamse jongeren is de vraag gesteld 

of ze hoofdzakelijk een deler of een volger zijn van informatie en ervaringen. 

Ruim een tiende (12%) geeft aan hoofdzakelijk een deler van informatie en 

ervaringen te zijn en ruim een derde (36%) is hoofdzakelijk een volger. De 

meerderheid (52%) geeft aan zowel een deler als een volger van informatie en 

ervaringen te zijn. 

 

 
Figuur 3.3a In hoeverre zijn Rotterdamse jongeren deler dan wel volger van informatie en 

ervaringen.  
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Wanneer we de resultaten van deze vraag uit splitsen naar de 

achtergrondkenmerken dan zien we dat vooral vrouwen aangeven zowel een 

deler als volger van informatie en ervaringen te zijn. Mannen zijn daarentegen 

relatief vaker alleen volger van informatie en ervaringen. 

 

 
Figuur 3.3b In hoeverre zijn Rotterdamse jongeren deler dan wel volger van informatie en 

ervaringen uitgezet tegen geslacht. 

 
Voor de sociale media waarbij de meeste jongeren een actief account hebben 

we gekeken naar de redenen waarom de jongeren deze specifieke media 

gebruiken. Hieruit komt duidelijk naar voren dat Hyves en Facebook met name 

gebruikt worden om contacten te onderhouden en foto’s/video’s te delen. 

Youtube wordt veelal gebruikt om foto’s/video’s te delen en wordt daarnaast 

ook gebruikt als informatiebron. Twitter heeft meer uiteenlopende 

gebruiksredenen; zo wordt dit medium met name gebruikt om ervaringen te 

delen en de ervaringen van anderen te volgen. Maar daarnaast wordt door 

ongeveer de helft van de ‘Twitter-gebruikers’ aangegeven dat men Twitter ook 

gebruikt voor het onderhouden van contacten (51%), als informatiebron (50%) 

en om te zien waar anderen zijn (49%).  
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Figuur 3.3c Gebruiksredenen voor de vier sociale media waarbij de meeste Rotterdamse jongeren 

een actief account hebben. 

 
Veel jongeren hebben aangegeven sociale media te gebruiken om ervaringen 

te delen met anderen. Om te achterhalen of Rotterdamse jongeren eerder 

geneigd zijn om positieve dan wel negatieve ervaringen te delen is deze vraag 

ook voorgelegd in het onderzoek. Uit de resultaten blijkt dat een kleine 

meerderheid van de jongeren (54%) voornamelijk positieve ervaringen deelt. 

Daarnaast geeft 45% aan zowel positieve als negatieve ervaringen te delen 

en slechts 1% van de jongeren deelt voornamelijk negatieve ervaringen. 
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Figuur 3.3d In hoeverre delen jongeren positieve dan wel negatieve ervaringen; basis: jongeren die 

aan hebben gegeven sociale media te gebruiken om ervaringen te delen. 

 

Bedrijven en organisaties zetten sociale media met grote regelmaat in om in 

contact te komen met hun doelgroep. Zodoende worden er op en via sociale 

media advertenties, pop-ups en persoonlijke berichten (privé-berichten of 

direct messages) met een commerciële boodschap getoond. Omdat 

Rotterdam Festival benieuwd is naar de mogelijkheden om via sociale media 

in contact te komen met de doelgroep zijn enkele stellingen voorgelegd aan 

de jongeren om hun mening over deze manier van communiceren te peilen.  

 

Uit de resultaten van de verschillende stellingen blijkt het volgende: 

 11% klikt regelmatig op een advertentie; 

 15% leest persoonlijke berichten van bedrijven of organisaties altijd; 

 12% vindt dat veel van de getoonde advertenties bij hem/haar passen; 

 41% is van mening dat sociale media uitermate geschikt zijn voor 

bedrijven om te adverteren; 

 21% is het (helemaal) oneens met de stelling dat alle advertenties 

enorm irriteren. 
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Figuur 3.3e Stellingen over advertenties en commerciële berichten op sociale media. 

 

Wanneer we de resultaten van de stellingen uitsplitsen naar de 

achtergrondkenmerken van de jongeren dan zien we op basis van geslacht 

één opvallend significant verschil. Zo is drievijfde van de mannen het 

(helemaal) eens met de stelling dat sociale media uitermate geschikt zijn voor 

bedrijven om te adverteren tegenover slechts eenderde van de vrouwen.  

 

Daarnaast zien we dat persoonlijke berichten van bedrijven of organisaties 

relatief meer gelezen worden door 22-25 jarigen en allochtonen. 
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Figuur 3.3f Stelling “sociale media zijn uitermate geschikt voor bedrijven om te adverteren” uitgezet 

tegen geslacht. 

 

Veel bedrijven, organisaties of merken hebben tegenwoordig een eigen 

account of pagina op sociale media als Facebook, Hyves en Twitter om zo in 

contact te komen en te blijven met hun doelgroepen. Op de vraag aan de 

Rotterdamse jongeren of men via sociale media verbonden is aan één of 

meerdere bedrijven, organisaties of merken antwoordt 39% positief.  

 

Voor driekwart van de jongeren is de reden om via sociale media verbonden 

te zijn met bedrijven, organisaties of kenmerken dat men op de hoogte wil 

blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes. Daarnaast geeft 65% aan 

dat men aan bedrijven/organisaties verbonden is om op de hoogte te zijn van 

aanbiedingen, acties of evenementen. Ruim een kwart van de jongeren (27%) 

is via sociale media verbonden met bedrijven/organisaties omdat ze zich 

willen identificeren met deze bedrijven/organisaties.   
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Figuur 3.3g Redenen om via sociale media verbonden te zijn aan bedrijven; basis: respondenten die 

via sociale media verbonden zijn met bedrijven. 
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3.4 Culturele activiteiten 
 

De bioscoop is de afgelopen 12 maanden de best bezochte culturele 

organisatie onder de Rotterdamse jongeren; ruim driekwart (78%) heeft de 

bioscoop bezocht in deze periode. Festivals (bezocht door 49%) en musea 

(bezocht door 31%) zijn ook relatief goed bezocht. Slechts 10% geeft aan 

geen van de genoemde culturele organisaties bezocht te hebben de 

afgelopen 12 maanden. 

 

Op basis van de achtergrondkenmerken van de jongeren zien we de volgende 

significante verschillen in het bezoek van culturele organisaties: 

 Podia (concertzalen) zijn relatief het best bezocht door 15-17 jarigen; 

 De bioscoop is relatief het best bezocht door 15-17 jarigen en laag 

opgeleiden; 

 Culturele cursusinstituten zijn relatief het best bezocht door vrouwen 

en allochtonen; 

 Culturele cursusinstituten zijn relatief minder goed bezocht door 18-21 

jarigen. 

 

 
Figuur 3.4a De door de Rotterdamse jongeren bezochte culturele organisaties in de afgelopen 12 

maanden. 
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Het is niet verwonderlijk dat een film in de bioscoop of in het filmhuis de best 

bezochte culturele activiteiten is in de afgelopen 12 maanden aangezien de 

bioscoop ook de best bezochte organisatie is. Daarnaast zijn festivals in de 

buitenruimte (41%), dance-/houseparty’s (31%) en musicals (29%) goed 

bezochte culturele activiteiten. 

 

 
Figuur 3.4b De door de Rotterdamse jongeren bezochte culturele activiteiten in de afgelopen 12 

maanden. 
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3.5 Cultuur via sociale media 

 

Culturele activiteiten komen met name onder de aandacht bij de Rotterdamse 

jongeren via de televisie (63%), via vrienden, familie, kennissen of collega’s 

(62%) en via sociale netwerken (61%). Het is opvallend dat slechts een klein 

deel van de jongeren aangeeft dat culturele activiteiten bij hen onder de 

aandacht komen via de Stuit’r (1%), via de website van het Rotterdams 

Uitburo, de website www.rotterdam.info, de digitale nieuwsbrief van het 

Rotterdams Uitburo en via NL10 (allen 3%). 

 

 
Figuur 3.5a Hoe komen culturele activiteiten onder de aandacht bij Rotterdamse jongeren. 
 

Bijna tweederde van de jongeren (61%) geeft aan dat de culturele activiteiten 

bij hen onder de aandacht komen via sociale netwerken. Op de vraag met 

welke culturele organisaties men verbonden is via sociale netwerken geeft 

precies de helft aan niet verbonden te zijn met één van de genoemde 

organisaties. Ruim een kwart (27%) van de jongeren is via sociale media 

verbonden met één of meerdere bioscopen en bijna een kwart (24%) is 

verbonden met één of meerdere festivals.  
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Op basis van de achtergrondkenmerken van de jongeren zien we de volgende 

significante verschillen wat betreft het al dan niet verbonden zijn met culturele 

organisaties via sociale media: 

 Vrouwen zijn relatief meer via social media verbonden met 

gezelschappen, theaters en culturele cursusinstituten; 

 18-21 jarigen zijn relatief meer via social media verbonden met 

bioscopen; 

 Laag opgeleiden zijn relatief minder via social media verbonden met 

culturele organisaties. 

 

 
Figuur 3.5b Met welke culturele organisaties de Rotterdamse jongeren via sociale media verbonden 

zijn. 
 

Naast de verbondenheid met culturele organisaties via sociale media is de 

Rotterdamse jongeren ook de vraag voorgelegd hoe men op zoek gaat naar 

een leuke culturele activiteit wanneer men plannen maakt om iets leuks te 

gaan doen. Bijna tweederde (63%) geeft aan dat men gaat zoeken via Google 

(of een andere zoekmachine) naar een activiteit. Daarnaast geeft 44% aan 

vrienden/familie/kennissen te bellen voor tips en een derde geeft aan op 

sociale media te gaan kijken voor leuke tips. Sociale media worden door 29% 

van de jongeren gebruikt om te vragen naar tips voor leuke activiteiten. 
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Figuur 3.5c Hoe Rotterdamse jongeren op zoek gaan naar een leuke culturele activiteit. 
 

Om de rol van sociale media rondom een culturele activiteit beter in kaart te 

brengen zijn een aantal uitspraken voorgelegd over het omgaan van sociale 

media voor, tijdens en na een activiteit. De jongeren is gevraagd welke van 

deze uitspraken op hen van toepassing zijn. 

 

Zo geeft ruim de helft van de jongeren (52%) aan na afloop van een activiteit 

actief te zijn op sociale media om ervaringen, foto’s en video’s te delen met 

anderen. Voorafgaande aan een activiteit zal 39% via sociale media informatie 

inwinnen over de activiteit en 30% zal via sociale media andere mensen 

enthousiasmeren voor de activiteit. Tijdens een activiteit zal 19% via sociale 

media zijn/haar ervaringen/foto’s/video’s delen, 12% volgt de ervaringen van 

anderen en 11% laat zich via sociale media informeren over het laatste 

nieuws omtrent de activiteit. Ruim een vijfde (21%) geeft aan zowel voor, als 

tijdens, als na afloop van de activiteit niet of nauwelijks actief te zijn op sociale 

media. 
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Figuur 3.5d Gedrag van Rotterdamse jongeren op sociale media rondom een activiteit. 

 

 



 

 

 

 

 
Rotterdam Festivals – Sociale Mediagedrag Jongeren  Pagina 36 van 73 
Markteffect, effectief marktonderzoek    September 2011 

3.6 Informeren via sociale media  
 

Op de vraag of het interessant zou zijn om via sociale media geïnformeerd te 

worden over concerten, festivals en andere culturele activiteiten door de 

organisatoren van deze activiteiten geeft 58% het antwoord  ‘ja’. Kijkend naar 

de achtergrondkenmerken van de jongeren dan zien we dat met name laag 

opgeleiden minder interesse hebben om via sociale media geïnformeerd te 

worden over culturele activiteiten. 

 

 
Figuur 3.6a Interesse om via sociale media geïnformeerd te worden over culturele activiteiten 

uitgezet  tegen opleidingsniveau. 
 

De jongeren die aan hebben gegeven geen interesse te hebben in informatie 

over culturele activiteiten via sociale media is gevraagd om toe te lichten 

waarom dit niet interessant is voor hen. Hieronder staan de enkele citaten van 

de jongeren die de meest voorkomende opmerkingen typeren: 

 Ben niet zo van de culturele activiteiten; 

 Ik krijg al genoeg mail binnen; 

 Ik gebruik social media voor andere doeleinden; 

 Je krijgt teveel informatie over dingen waar je niet heen wilt; 

 Dan krijg je veel spam binnen; 

 Als ik ergens in geïnteresseerd ben zoek ik het zelf wel op. 
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Aan de jongeren die aan hebben gegeven wel interesse te hebben in 

informatie via sociale media is de vraag voorgelegd wanneer men dan deze 

informatie zou willen ontvangen. Driekwart van de jongeren die interesse 

hebben in de informatie via sociale media geven aan deze informatie dan 

voorafgaande aan de activiteit te willen ontvangen. Zij willen dus blijkbaar 

geïnformeerd worden voordat de activiteit plaatsvindt en weten wat het 

evenement te bieden heeft. Ruim een vijfde (21%) geeft aan zowel voor, als 

tijdens, als na afloop van de activiteit informatie te willen ontvangen via sociale 

media. 

 

 
Figuur 3.6b Wanneer men informatie wil ontvangen via sociale media over culturele activiteiten; 

basis: jongeren die interesse hebben in informatie via sociale media. 
 

Aan de jongeren die aan hebben gegeven graag voor een activiteit 

geïnformeerd te willen worden door organisatoren van culturele activiteiten is 

de vraag voorgelegd hoe lang van tevoren men deze informatie wenst te 

ontvangen. Ruim tweevijfde (42%) geeft aan ongeveer één maand voor de 

activiteit plaatsvindt geïnformeerd te willen worden en 22% wilt zelfs 3 

maanden van tevoren geïnformeerd worden. Dat betekent dan ook dat de 

meerderheid van de jongeren (64%) ruim van tevoren (minimaal één maand) 

geïnformeerd wil worden.  
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Figuur 3.6c Hoe lang van tevoren men informatie wil ontvangen via sociale media over culturele 

activiteiten; basis: jongeren die voor een activiteit geïnformeerd willen worden. 
 

Tweederde van de jongeren die interesse hebben in informatie over culturele 

activiteiten via sociale media zouden graag algemene informatie over de 

betreffende activiteit willen ontvangen via sociale media. Daarnaast zou 43% 

graag foto’s/video’s over en van de activiteit willen ontvangen en hetzelfde 

percentage zou via sociale media acties willen ontvangen waarmee kaarten of 

prijzen te winnen zijn.  

 

 
Figuur 3.6d Welke informatie wil men ontvangen over de activiteit via sociale media; basis: jongeren 

die interesse hebben in informatie via sociale media. 
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Wanneer we de door jongeren gewenste informatie via sociale media uitzetten 

tegen de achtergrondkenmerken van de jongeren dan zien we één significant 

en relevant verschil. Zo zien we dat vrouwen relatief meer interesse hebben in 

acties om kaarten en prijzen te winnen via sociale media dan mannen. 

 

 
Figuur 3.6e Interesse in acties om kaarten/prijzen te winnen via sociale media; basis: jongeren die 

interesse hebben in informatie via sociale media. 
 

Tenslotte is aan alle jongeren de vraag voorgelegd of zij eerder geneigd zijn 

om contact op te nemen met een organisator van een culturele activiteit of een 

culturele organisatie wanneer dit via sociale media kan. Ruim een kwart van 

de jongeren (27%) antwoordt bevestigend op deze vraag en is dus eerder 

geneigd om contact op te nemen. Voor 31% van de jongeren zorgt het feit dat 

men via sociale media contact kan opnemen er niet voor dat men eerder 

contact op zal nemen. Ruim tweevijfde (42%) weet niet of men eerder geneigd 

zal zijn om contact op te nemen. 

 

Kijkende naar verschillen op basis van de achtergrondkenmerken van de 

jongeren zien we dat hoog opgeleiden relatief meer aangeven dat men niet 

eerder geneigd is om contact op te nemen vanwege het feit dat dit via sociale 

media kan. Daarnaast zien we dat autochtonen wel eerder geneigd zijn om 

contact op te nemen met een organisator van een culturele activiteit wanneer 

dit via sociale media kan. 
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Figuur 3.6f Zijn de Rotterdamse jongeren eerder geneigd om contact op te nemen met een 

organisator van een culturele activiteit wanneer dit via sociale media kan. 
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3.7 Naamsbekendheid Studenten 

Uitmail en Stuit’r  
 
In de regio Rotterdam worden vele magazines, folders en nieuwsbrieven 

verspreid waarin culturele activiteiten worden aangekondigd en verdere 

informatie over deze activiteiten te vinden is. Aan de Rotterdamse jongeren is 

gevraagd welke van deze magazines, folders en nieuwsbrieven zij kennen. 

NL010 blijkt de hoogste Top of Mind naamsbekendheid te hebben; 4,4% van 

de Rotterdamse jongeren noemt NL010 spontaan als eerste. UIT volgt met 

een percentage van 4,1% als tweede en Metro als derde (3,6%). 

 

Stuit’r zien we terug op de achtste plaats wat betreft de Top of Mind 

naamsbekendheid; 1,3% noemt Stuit’r spontaan als eerste. 

 

Ruim de helft van de jongeren (57%) wist geen magazine, folder of 

nieuwsbrief te noemen.   

 

 
Figuur 3.7a Top of Mind naamsbekendheid van magazines, folders en nieuwsbrieven over culturele 

activiteiten onder Rotterdamse jongeren. 
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NL010 zien we ook weer bovenaan terug bij de totale spontane 

naamsbekendheid maar deelt de bovenste positie samen met Metro. Bijna 6% 

van de Rotterdamse jongeren weten NL010 en Metro spontaan te noemen. 

UIT volgt als tweede met een percentage van 4,1% en het AD als derde 

(3,1%). 

 

Stuit’r zien we bij de totale spontane naamsbekendheid terug op de elfde 

plaats; 1,3% weet Stuit’r spontaan te noemen. De totale spontane 

naamsbekendheid van Stuit’r is gelijk aan de Top of Mind naamsbekendheid 

van Stuit’r. 

 

 
Figuur 3.7b Totale spontane naamsbekendheid van magazines, folders en nieuwsbrieven over 

culturele activiteiten onder Rotterdamse jongeren. 
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Er is zijn ook enkele magazines, folders en nieuwsbrieven aan de 

Rotterdamse jongeren voorgelegd om zo de geholpen naamsbekendheid van 

deze uitgaven in kaart te brengen. 

 

Uitagenda Rotterdam heeft de hoogste geholpen naamsbekendheid; 37% van 

de jongeren zegt deze uitgave te kennen na het zien van de naam. De 

Metrobijlage ‘Uit in Rotterdam’ volgt als tweede (30%) en Rotterdam Uit in de 

Havenloods volgt als derde met een percentage van 22%. Daarnaast geeft 

33% aan geen van de getoonde magazines, folders en nieuwsbrieven te 

kennen. 

 

Studenten Uitmail en Stuit’r volgen gezamenlijk op de zesde plaats wat betreft 

de geholpen naamsbekendheid; 4% van de jongeren kent deze uitgaven.  

 

 
Figuur 3.7c Geholpen naamsbekendheid van magazines, folders en nieuwsbrieven over culturele 

activiteiten onder Rotterdamse jongeren. 
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Kijkende naar de achtergrondkenmerken van de jongeren zien we de 

volgende significante verschillen wat betreft de geholpen naamsbekendheid 

van de culturele magazines, folders en nieuwsbrieven: 

 

 Stuit’r geniet relatief meer bekendheid onder mannen; 

 Uitagenda Rotterdam is relatief bekender onder vrouwen en 22-25 

jarigen; 

 Uitagenda Rotterdam, Metrobijlage ‘Uit in Rotterdam’ en NL010 zijn 

relatief minder bekend onder laag opgeleiden; 

 Metrobijlage ‘Uit in Rotterdam’, Rotterdam Uit in de Havenloods’ en 

NLagenda genieten relatief meer bekendheid onder autochtonen; 

 NL010 geniet met name bekendheid onder 22-25 jarigen; 

 Rotterdam Uit in de Havenloods is relatief bekender onder vrouwen en 

22-25 jarigen; 

 Met name 15-17 jarigen en laag opgeleiden geven aan geen van de 

getoonde magazines, folders en nieuwsbrieven te kennen. 

 

Uit de resultaten op de vraag welke van de getoonde magazines, folders en 

nieuwsbrieven men wel eens gelezen of geraadpleegd heeft komt dezelfde 

top-3 naar voren als bij de geholpen naamsbekendheid. De Uitagenda 

Rotterdam is door 30% van de jongeren wel eens gelezen of geraadpleegd. 

Metrobijlage Uit in Rotterdam en Rotterdam Uit in de Havenloods zijn door 

respectievelijk 29% en 19% wel eens gelezen of geraadpleegd. 

 

Studenten Uitmail is door 4% van de jongeren wel eens gelezen of 

geraadpleegd en bij Stuit’r bedraagt dit percentage 1%. 

 

Wanneer de resultaten van deze vraag worden uitgesplitst naar de 

achtergrondkenmerken zien we slechts enkele significante verschillen: 

 

 Metrobijlage ‘Uit in Rotterdam’ is relatief minder gelezen door 15-17 

jarigen; 

 NL010 is met name gelezen door 22-25 jarigen en hoog opgeleiden; 

 Rotterdam Uit in de Havenloods is relatief meer gelezen door vrouwen, 

22-25 jarigen en autochtonen. 
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Figuur 3.7d De door Rotterdamse jongeren wel eens gelezen of geraadpleegde magazines, folders 

en nieuwsbrieven over culturele activiteiten. 
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4. Hoofdonderzoeksvraag 

 

Wat is de bekendheid en het gebruik van sociale media onder Rotterdamse 

jongeren in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar en wat zijn hun wensen en behoeften 

ten aanzien van culturele informatievoorziening via sociale media? 

 

Hyves is het sociale medium met de hoogste Top of Mind naamsbekendheid 

onder Rotterdamse jongeren; bijna de helft (49%) van de jongeren noemt 

Hyves spontaan als eerste. Facebook (18%) en Twitter (9%) worden ook 

relatief vaak spontaan als eerste genoemd. Deze drie sociale media hebben in 

deze zelfde volgorde ook de hoogste totale spontane naamsbekendheid. 

 

Ook bij de geholpen naamsbekendheid zien we dezelfde sociale media terug 

bij de best scorende media. Nagenoeg alle jongeren (99%) zeggen Hyves te 

kennen na het zien van de naam. Facebook (96%), Twitter (95%) en Youtube 

(95%) genieten ook een relatief zeer hoge geholpen naamsbekendheid.  

 

Wanneer we kijken naar het gebruik van de sociale media onder de 

Rotterdamse jongeren dan zien we dat maar liefst 98% van de Rotterdamse 

jongerenheeft Hyves wel eens gebruikt of bezocht. Youtube en Facebook 

worden ook veel gebruikt. Zo heeft bijna 90% Youtube wel eens gebruikt of 

bezocht en bij Facebook bedraagt dit percentage 85%. 

 

Facebook wordt relatief veel gebruikt door jongeren in de leeftijd van 18 t/m 21 

jaar. Wat betreft het gebruik van Twitter zien we dat met name mannen 

gebruik maken van dit medium. Bij Youtube zien we dat dit medium relatief 

minder wordt gebruikt door 22-25 jarigen en hoog opgeleiden. 

 

Omdat Hyves veel gebruikt wordt door de jongeren is het logisch dat dit 

medium ook het grootste aandeel heeft wat betreft jongeren met een actief 

account; 91% heeft een actief account bij Hyves. Facebook volgt als tweede 

met een percentage van 65%. Ook wat betreft het dagelijks gebruik staat 

Hyves er het best voor; driekwart geeft aan Hyves dagelijks te gebruiken.  

 

Sociale media worden gebruikt om informatie en ervaringen te delen en te 

volgen. Ruim een tiende (12%) van de jongeren geeft aan hoofdzakelijk een 

deler van informatie en ervaringen te zijn en ruim een derde (36%) is met 

name volger. De meerderheid (52%) is zowel deler als volger. Vooral vrouwen 

blijken vooral deler en volger te zijn waarbij mannen relatief meer alleen volger 
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van informatie en ervaringen blijken te zijn. Het merendeel (54%) van de 

jongeren die zelf ervaringen delen geeft aan met name positieve ervaringen te 

delen en 45% deelt zowel positieve als negatieve ervaringen. 

 

Bedrijven, organisaties en merken zijn tegenwoordig ook actief op sociale 

media om zo contact te onderhouden met hun doelgroepen. Ruim tweevijfde 

(42%) van de jongeren geeft aan verbonden te zijn met één of meerdere 

bedrijven of organisaties via sociale media. De belangrijkste redenen om 

verbonden te zijn is om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen 

en aanbiedingen, acties of evenementen. Tevens is 27% verbonden omdat 

men zich wil identificeren met deze bedrijven/ organisaties. 

 

Het merendeel van de jongeren (58%) zegt het interessant te vinden om via 

sociale media over concerten, festivals en andere culturele activiteiten 

geïnformeerd te worden door de organisatoren van deze activiteiten. Laag 

opgeleide jongeren hebben relatief minder behoefte aan.  

 

Aan de jongeren die wel interesse hebben is de vraag gesteld wanneer ze 

deze informatie dan willen ontvangen. Driekwart geeft aan deze informatie 

graag voorafgaande aan de culturele activiteit te willen ontvangen en ruim een 

vijfde (21%) geeft aan zowel voor, als tijdens, als na afloop van de activiteit 

informatie te willen ontvangen via sociale media. Deze informatie zal dan ruim 

van tevoren verspreid moeten worden aangezien 64% aangeeft de informatie 

minimaal één maand voor de activiteit te willen ontvangen. 

 

Wat betreft de informatie die de jongeren dan graag zouden willen ontvangen 

via de sociale media wordt algemene informatie over de activiteit het meest 

genoemd door de jongeren. Daarnaast geven jongeren aan graag 

foto’s/video’s over en van de activiteit  te willen ontvangen. Ook het ontvangen 

van acties om kaarten en prijzen te winnen wordt genoemd door de jongeren.   

 

Tenslotte is gepeild of jongeren eerder geneigd zijn om contact op te nemen 

met de organisaties van culturele activiteiten wanneer dit via sociale media 

kan. Ruim een kwart (27%) geeft aan daadwerkelijk eerder contact op te 

zullen nemen met de organisatoren via sociale media. Voor bijna een derde 

(31%) is de mogelijkheid om via sociale media contact op te nemen geen 

reden om eerder geneigd te zijn contact op te nemen. Met name hoog 

opgeleiden vallen in deze laatste groep. Autochtonen zijn daarentegen wel 

eerder geneigd om contact op te nemen met een organisator van een 

culturele activiteit wanneer dit via sociale media kan. 
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5. Conclusies 
 

Bekendheid sociale media 

 Bijna de helft van de jongeren (49%) noemt Hyves spontaan als eerste 

op de vraag welke sociale media men kent; 

 Facebook volgt als tweede met een percentage van 18% en Twitter 

volgt als derde (9%); 

 Hyves geniet de hoogste spontane naamsbekendheid (84%); 

 Facebook volgt als tweede met een spontane naamsbekendheid van 

80% en Twitter als derde met een percentage van 74%; 

 Hyves heeft met een percentage van 99% de hoogste geholpen 

naamsbekendheid; 

 Facebook (96%), Twitter (95%) en Youtube (95%) genieten ook een 

relatief zeer hoge naamsbekendheid; 

 Facebook is relatief bekender onder vrouwen dan onder mannen; 

 Facebook is relatief minder bekend onder hoog opgeleiden; 

 LinkedIn is relatief minder bekend onder allochtonen; 

 Partyflock geniet met name bekendheid onder 18-21 jarigen; 

 MySpace is relatief minder bekend onder 15-17 jarigen; 

 Netlog is relatief bekender onder vrouwen dan onder mannen; 

 Netlog geniet met name bekendheid onder 18-21 jarigen; 

 Youtube is relatief bekender onder autochtonen dan onder allochtonen; 

 Foursquare is relatief veel minder bekend onder 15-17 jarigen; 

 Foursquare geniet relatief meer bekendheid onder autochtonen; 

 Flickr geniet relatief meer bekendheid onder 18-21 jarigen. 

 

Gebruik sociale media 

 Maar liefst 98% van de Rotterdamse jongerenheeft Hyves wel eens 

gebruikt of bezocht; 

 Bijna 90% heeft Youtube wel eens gebruikt of bezocht en Facebook 

volgt als derde met een percentage van 85%; 

 Foursquare en Feest.je zijn de minst gebruikte dan wel bezochte 

sociale media (beide zijn door slechts 2% gebruikt/bezocht) en Repudo 

is helemaal niet gebruikt/bezocht; 

 Facebook wordt relatief meer gebruikt/bezocht door 18-21 jarigen; 

 Twitter wordt relatief meer gebruikt/bezocht door mannen; 

 LinkedIn wordt met name gebruikt/bezocht door autochtonen; 

 Partyflock wordt met name gebruikt/bezocht door vrouwen; 

 Partyflock wordt relatief minder gebruikt/bezocht door 15-17 jarigen; 
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 MySpace wordt relatief meer gebruikt/bezocht door vrouwen; 

 Netlog wordt relatief meer gebruikt/bezocht door vrouwen, laag 

opgeleiden en allochtonen; 

 Youtube wordt relatief minder gebruikt/bezocht door 22-25 jarigen en 

hoog opgeleiden; 

 Flickr wordt relatief meer gebruikt/bezocht door 18-21 jarigen; 

 Het merendeel van de jongeren (91%) heeft een actief account bij 

Hyves; 

 Bijna tweederde (65%) heeft een actief account bij Facebook; 

 Slechts 1% geeft aan bij geen enkel sociaal medium een actief account 

te hebben; 

 Midden opgeleiden hebben relatief minder een actief account bij 

Hyves; 

 22-25 jarigen hebben relatief minder een actief account bij Facebook; 

 Autochtonen hebben relatief meer een actief account bij Facebook; 

 Relatief meer mannen hebben een actief account bij Twitter; 

 Autochtonen hebben relatief meer een actief account bij Twitter, bij 

LinkedIn en bij Flickr; 

 Met name 22-25 jarigen hebben een actief account bij Partyflock; 

 Mannen hebben relatief meer een actief account bij Youtube; 

 Driekwart geeft aan Hyves dagelijks te gebruiken/bezoeken en 

daarmee is het medium het meest dagelijks bezocht onder de 

Rotterdamse jongeren; 

 Youtube en Facebook volgen Hyves op gepaste afstand wat betreft 

dagelijks gebruik; respectievelijk 54% en 53% geeft aan deze sociale 

media dagelijks te gebruiken/bezoeken; 

 Ruim driekwart van de jongeren (76%) is 3 tot 5 uur of meer uren per 

dag actief het op het internet; 

 Tweevijfde is hetzelfde aantal uren per dag bezig met sociale media; 

 18-21 jarigen, midden opgeleiden en allochtonen zijn relatief meer uren 

actief op het internet; 

 Bijna een derde (32%) van de allochtonen is 8 uur of meer per dag 

actief op internet tegenover 13% bij de autochtonen; 

 22-25 jarigen zijn relatief minder uren bezig met sociale media; 

 Laag opgeleiden en allochtonen zijn relatief meer uren bezig met 

sociale media; 

 Het merendeel van de jongeren (71%) maakt gebruikt van sociale 

media via de computer; 

 Ruim een kwart (28%) geeft aan de sociale media vooral te gebruiken 

via de telefoon. 
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Doeleinden sociale media 

 Ruim een tiende van de jongeren (12%) geeft aan hoofdzakelijk een 

deler van informatie en ervaringen te zijn; 

 Ruim een derde (36%) is hoofdzakelijk een volger van informatie en 

ervaringen; 

 De meerderheid (52%) geeft aan zowel een deler als een volger van 

informatie en ervaringen te zijn; 

 Vooral vrouwen geven aan zowel een deler als volger van informatie 

en ervaringen te zijn; 

 Mannen zijn daarentegen relatief vaker alleen volger van informatie en 

ervaringen; 

 Hyves en Facebook worden met name gebruikt om contacten te 

onderhouden en foto’s/video’s te delen; 

 Youtube wordt veelal gebruikt om foto’s/video’s te delen en wordt 

daarnaast ook gebruikt als informatiebron; 

 Twitter wordt met name gebruikt om ervaringen te delen en de 

ervaringen van anderen te volgen. Daarnaast wordt door ongeveer de 

helft van de ‘Twitter-gebruikers’ aangegeven dat men Twitter ook 

gebruikt voor het onderhouden van contacten (51%), als 

informatiebron (50%) en om te zien waar anderen zijn (49%); 

 Een kleine meerderheid van de jongeren (54%) deelt voornamelijk 

positieve ervaringen; 

 Bijna de helft (45%) geeft aan zowel positieve als negatieve ervaringen 

te delen en slechts 1% van de jongeren deelt voornamelijk negatieve 

ervaringen; 

 Ruim een tiende van de jongeren (11%) klikt regelmatig op een 

advertentie; 

 15% leest persoonlijke berichten van bedrijven of organisaties altijd; 

 12% vindt dat veel van de getoonde advertenties bij hem/haar passen; 

 Ruim tweevijfde (41%) is van mening dat sociale media uitermate 

geschikt zijn voor bedrijven om te adverteren; 

 Ruim een vijfde (21%) is het (helemaal) oneens met de stelling dat alle 

advertenties enorm irriteren; 

 Drievijfde van de mannen is het (helemaal) eens met de stelling dat 

sociale media uitermate geschikt zijn voor bedrijven om te adverteren 

tegenover slechts eenderde van de vrouwen; 

 Persoonlijke berichten van bedrijven of organisaties worden relatief 

meer gelezen door 22-25 jarigen en allochtonen; 
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 Bijna tweevijfde (42%) van de Rotterdamse jongeren is via sociale 

media verbonden met bedrijven, organisaties of kenmerken; 

 Voor driekwart van de jongeren is de reden om via sociale media 

verbonden te zijn met bedrijven, organisaties of kenmerken dat men op 

de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes; 

 Bijna tweederde (65%) geeft aan dat men aan bedrijven/organisaties 

verbonden is om op de hoogte te zijn van aanbiedingen, acties of 

evenementen; 

 Ruim een kwart van de jongeren (27%) is via sociale media verbonden 

met bedrijven/organisaties omdat ze zich willen identificeren met deze 

bedrijven/organisaties. 

 

Culturele activiteiten 

 Ruim driekwart van de jongeren (78%) heeft de bioscoop bezocht de 

afgelopen 12 maanden en daarmee is de bioscoop de best bezochte 

culturele organisatie in deze periode; 

 Festivals (bezocht door 49%) en musea (bezocht door 31%) zijn ook 

relatief goed bezocht; 

 Slechts 10% geeft aan geen van de genoemde culturele organisaties 

bezocht te hebben de afgelopen 12 maanden; 

 Podia (concertzalen) zijn relatief het best bezocht door 15-17 jarigen; 

 De bioscoop is relatief het best bezocht door 15-17 jarigen en laag 

opgeleiden; 

 Culturele cursusinstituten zijn relatief het best bezocht door vrouwen 

en allochtonen; 

 Culturele cursusinstituten zijn relatief minder goed bezocht door 18-21 

jarigen; 

 De film in de bioscoop of filmhuis is de best bezochte culturele activiteit 

in de afgelopen 12 maanden (bezocht door 75%); 

 Festivals in de buitenruimte (41%), dance-/houseparty’s (31%) en 

musicals (29%) zijn goed bezochte culturele activiteiten. 
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Cultuur via sociale media 

 Culturele activiteiten komen met name onder de aandacht bij de 

Rotterdamse jongeren via de televisie (63%), via vrienden, familie, 

kennis of collega’s (62%) en via sociale netwerken (61%); 

 Slechts een klein deel geeft aan dat culturele activiteiten bij hen onder 

de aandacht komen via de Stuit’r (1%), via de website van het 

Rotterdams Uitburo, de website www.rotterdam.info, de digitale 

nieuwsbrief van het Rotterdams Uitburo en via NL10 (allen 3%); 

 Precies de helft geeft aan niet verbonden te zijn met één van de 

genoemde organisaties via sociale media; 

 Ruim een kwart (27%) van de jongeren is via sociale media verbonden 

met één of meerdere bioscopen; 

 Bijna een kwart (24%) is verbonden met één of meerdere festivals; 

 Vrouwen zijn relatief meer via social media verbonden met 

gezelschappen en theaters en culturele cursusinstituten; 

 18-21 jarigen zijn relatief meer via social media verbonden met 

bioscopen; 

 Laag opgeleiden zijn relatief minder via social media verbonden met 

culturele organisaties; 

 Bijna tweederde (63%) geeft aan dat men gaat zoeken via Google (of 

een andere zoekmachine) naar een culturele activiteit wanneer men 

iets wilt ondernemen; 

 Daarnaast geeft 44% aan vrienden/familie/kennissen te bellen voor tips 

en een derde geeft aan op sociale media te gaan kijken voor leuke 

tips; 

 Sociale media worden tevens door 29% van de jongeren gebruikt om 

te vragen naar tips voor leuke activiteiten; 

 Ruim de helft van de jongeren (52%) geeft aan na afloop van een 

activiteit actief te zijn op sociale media om ervaringen, foto’s en video’s 

te delen met anderen; 

 Voorafgaande aan een activiteit zal 39% via sociale media informatie 

inwinnen over de activiteit en 30% zal via sociale media andere 

mensen enthousiasmeren voor de activiteit; 

 Tijdens een activiteit zal 19% via sociale media zijn/haar 

ervaringen/foto’s/video’s delen, 12% volgt de ervaringen van anderen 

en 11% laat zich via sociale media informeren over het laatste nieuws 

omtrent de activiteit; 

 Ruim een vijfde (21%) geeft aan zowel voor, als tijdens, als na afloop 

van de activiteit niet of nauwelijks actief te zijn op sociale media. 
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Informeren via sociale media 

 Bijna drievijfde van de Rotterdamse jongeren (58%) zegt het interessant te 

vinden om over concerten, festivals en andere culturele activiteiten 

geïnformeerd te worden door de organisatoren van deze activiteiten; 

 Met name laag opgeleiden zeggen minder interesse te hebben om via 

sociale media geïnformeerd te worden over culturele activiteiten; 

 Driekwart van de jongeren die interesse hebben in de informatie via 

sociale media geven aan deze informatie dan voorafgaande aan de 

activiteit te willen ontvangen; 

 Ruim een vijfde (21%) geeft aan zowel voor, als tijdens, als na afloop van 

de activiteit informatie te willen ontvangen via sociale media; 

 Ruim tweevijfde (42%) geeft aan ongeveer één maand voor de activiteit 

plaatsvindt geïnformeerd te willen worden en 22% wilt zelfs 3 maanden 

van tevoren geïnformeerd worden; 

 Tweederde van de jongeren die interesse hebben in informatie over 

culturele activiteiten via sociale media zouden graag algemene informatie 

over de betreffende activiteit willen ontvangen via sociale media; 

 Ruim tweevijfde (43%) zou graag foto’s/video’s over en van de activiteit 

willen ontvangen en hetzelfde percentage zou via sociale media acties 

willen ontvangen waarmee kaarten of prijzen te winnen zijn; 

 Vrouwen hebben relatief meer interesse in acties om kaarten en prijzen te 

winnen via sociale media dan mannen;  

 Ruim een kwart van de jongeren (27%) is eerder geneigd om contact op te 

nemen met de organisator van een culturele activiteit wanneer dit via 

sociale media kan; 

 Voor 31% van de jongeren zorgt het feit dat men via sociale media contact 

kan opnemen er niet voor dat men eerder contact op zal nemen.  

 Ruim tweevijfde (42%) weet niet of men eerder geneigd zal om contact op 

te nemen. 

 Hoog opgeleiden geven relatief meer aan dat men niet eerder geneigd is 

om contact op te nemen vanwege het feit dat dit via sociale media kan; 

 Daarnaast zien we dat autochtonen relatief eerder geneigd zijn om contact 

op te nemen met een organisator van een culturele activiteit wanneer dit 

via sociale media kan. 
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Naamsbekendheid Studenten Uitmail en Stuit’r 

 NL010 wordt door 4,4% van de Rotterdamse jongeren spontaan als 

eerste genoemd en heeft daarmee de hoogste Top of Mind 

naamsbekendheid onder culturele magazines, folders en 

nieuwsbrieven; 

 UIT volgt met een percentage van 4,1% als tweede en Metro als derde 

(3,6%); 

 Stuit’r zien we terug op de achtste plaats wat betreft de Top of Mind 

naamsbekendheid; 1,3% noemt Stuit’r spontaan als eerste; 

 Bijna 6% van de Rotterdamse jongeren weten NL010 en Metro 

spontaan te noemen en zij hebben daarmee de hoogste totale 

spontane naamsbekendheid; 

 UIT volgt als tweede met een percentage van 4,1% en het AD als 

derde (3,1%); 

 Stuit’r zien we bij de totale spontane naamsbekendheid terug op de 

elfde plaats; 1,3% weet Stuit’r spontaan te noemen; 

 Uitagenda Rotterdam heeft de hoogste geholpen naamsbekendheid; 

37% van de jongeren zegt deze uitgave te kennen na het zien van de 

naam; 

 De Metrobijlage ‘Uit in Rotterdam’ volgt als tweede (30%) en 

Rotterdam Uit in de Havenloods volgt als derde met een percentage 

van 22%; 

 Een derde geeft aan geen van de getoonde magazines, folders en 

nieuwsbrieven te kennen; 

 Studenten Uitmail en Stuit’r volgen gezamenlijk op de zesde plaats wat 

betreft de geholpen naamsbekendheid; 4% van de jongeren kent deze 

uitgaven; 

 Stuit’r geniet relatief meer bekendheid onder mannen; 

 Uitagenda Rotterdam is relatief bekender onder vrouwen en 22-25 

jarigen; 

 Uitagenda Rotterdam, Metrobijlage ‘Uit in Rotterdam’ en NL010 zijn 

relatief minder bekend onder laag opgeleiden; 

 Metrobijlage ‘Uit in Rotterdam’ en NLagenda genieten relatief meer 

bekendheid onder autochtonen; 

 NL010 geniet met name bekendheid onder 22-25 jarigen; 

 Rotterdam Uit in de Havenloods is relatief bekender onder vrouwen en 

22-25 jarigen; 

 Met name 15-17 jarigen en laag opgeleiden geven aan geen van de 

getoonde magazines, folders en nieuwsbrieven te kennen; 
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 De Uitagenda Rotterdam is door 30% van de jongeren wel eens 

gelezen of geraadpleegd;  

 Metrobijlage Uit in Rotterdam en Rotterdam Uit in de Havenloods zijn 

door respectievelijk 29% en 19% wel eens gelezen of geraadpleegd; 

 Studenten Uitmail is door 4% van de jongeren wel eens gelezen of 

geraadpleegd en bij Stuit’r bedraagt dit percentage 1%; 

 Metrobijlage ‘Uit in Rotterdam’ is relatief minder gelezen door 15-17 

jarigen; 

 NL010 is met name gelezen door 22-25 jarigen en hoog opgeleiden; 

 Rotterdam Uit in de Havenloods is relatief meer gelezen door vrouwen, 

22-25 jarigen en autochtonen. 
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Nawoord 
 

Namens Rotterdam Festivals en in opdracht van het Cluster 

Jongerenmarketing van de gemeente Rotterdam is een onderzoek uitgevoerd 

naar het sociale mediagedrag onder Rotterdamse jongeren. We hopen dat het 

Cluster Jongerenmarketing en Rotterdam Festivals met behulp van de 

resultaten van dit onderzoek de communicatie met de Rotterdamse jongeren 

verder kunnen optimaliseren. 

 

Wij danken Rotterdam Festivals hartelijk voor de samenwerking en wensen 

hen veel succes met de interpretatie van de resultaten. Voor vragen of nadere 

analyses zijn wij graag voor u beschikbaar. 

 

Markteffect B.V. 

Edgar de Beule 

Erik Triepels 
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Bijlage 1. Vragenlijst  
 

1. Welke sociale media ken je, al is het alleen maar van naam? 

 

o ____________________ 

o ____________________ 

o ____________________ 

o ____________________ 

o ____________________ 

o ____________________ 

o ____________________ 

o ____________________ 

o ____________________ 

o ____________________ 

 

2. Welke van onderstaande sociale media ken je, al is het alleen maar van 

naam? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

 

□ Hyves 

□ Facebook 

□ Twitter 

□ LinkedIn 

□ Partyflock 

□ Myspace 

□ Netlog 

□ Youtube 

□ Foursquare 

□ Flickr 

□ Repudo 

□ Feest.je 

□ Anders, namelijk: 

□ Geen van bovenstaande (unieke antwoordoptie) 
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3. Welke van onderstaande sociale media heb je wel eens gebruikt of 

bezocht? Meerdere antwoorden mogelijk. 

Enkel opties tonen aangevinkt bij vraag 2 

 

□ Hyves 

□ Facebook 

□ Twitter 

□ LinkedIn 

□ Partyflock 

□ Myspace 

□ Netlog 

□ Youtube 

□ Foursquare 

□ Flickr 

□ Repudo 

□ Feest.je 

□ Anders, namelijk: 

□ Geen van bovenstaande (unieke antwoordoptie) � naar vraag 14 

 

4. Bij welke van deze sociale media heb je momenteel een actief account? 

Actief account: je bent minimaal 1x ingelogd de afgelopen maand. 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

Enkel opties tonen aangevinkt bij vraag 3 

 

□ Hyves 

□ Facebook 

□ Twitter 

□ LinkedIn 

□ Partyflock 

□ Myspace 

□ Netlog 

□ Youtube 

□ Foursquare 

□ Flickr 

□ Repudo 

□ Feest.je 

□ Anders, namelijk: 

□ Geen van bovenstaande (unieke antwoordoptie) 
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5. Hoe vaak gebruik of bezoek je deze sociale media? 

 Enkel opties tonen aangevinkt bij vraag 3 

 Dagelijks 2 tot 5 keer 

per week 

1x per 

week 

2x tot 5x 

per maand 

1x per 

maand 

of 

minder 

Hyves o o o o o 

Facebook o o o o o 

Twitter o o o o o 

LinkedIn o o o o o 

Partyflock o o o o o 

Myspace o o o o o 

Netlog o o o o o 

Youtube o o o o o 

Foursquare o o o o o 

Flickr o o o o o 

Repudo o o o o o 

Feest.je o o o o o 

 

 

6. Hoeveel uur per dag ben je actief op het internet? 

Inclusief mobiel internet, internet op school/werk, internet thuis 

 

o 1 uur of minder 

o 1 tot 2 uur 

o 3 tot 5 uur 

o 5 tot 8 uur 

o 8 uur of meer 

 

7. En hoeveel uur per dag ben je bezig met sociale media? 

Het betreft hier zowel het delen als het volgen op sociale media 

 

o 1 uur of minder 

o 1 tot 2 uur 

o 3 tot 5 uur 

o 5 tot 8 uur 

o 8 uur of meer 
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8. Via welke van onderstaande middelen gebruik jij voornamelijk sociale 

media? 

 

o Via de computer 

o Via de telefoon (smartphone) 

o Via een tablet (bijv. iPad) 

 

9. Via sociale media kunnen mensen informatie en ervaringen delen met 

mensen uit hun omgeving. Zo kan iemand die een concert heeft bezocht 

zijn of haar ervaringen over dit concert delen met anderen via sociale 

media. Ben jezelf geïnteresseerd in concerten kun je ervoor kiezen om 

iemand te volgen die vaak concerten bezoekt. Op deze manier krijg jij veel 

informatie over concerten. 

 

Als je naar jouw sociale media gebruik kijkt, ben jij dan hoofdzakelijk een 

deler van informatie en ervaringen of een volger van informatie en 

ervaringen? 

 

o Ik ben hoofdzakelijk een deler van informatie en ervaringen 

o Ik ben hoofdzakelijk een volger van informatie en ervaringen 

o Ik ben zowel een deler als een volger van informatie en ervaringen 
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10. Waarom gebruik jij sociale media? 

Enkel sociale media tonen die waar men een actief account heeft (vraag 4) 

 

� naar vraag 12 

 

11. Mensen laten graag hun mening en hun ervaringen horen aan anderen. 

Wanneer je heel blij wordt van iets wil je dit graag met anderen delen 

maar ook wanneer je erg teleurgesteld wordt wil je dit laten blijken. 

Sommige mensen zijn geneigd om eerder positieve ervaringen met 

anderen te delen terwijl andere mensen juist eerder negatieve ervaringen 

doorgeven aan anderen. 

 

Ben jij eerder geneigd om positieve ervaringen te delen of juist negatieve 

ervaringen? 

 

o Ik deel voornamelijk positieve ervaringen 

o Ik deel voornamelijk negatieve ervaringen 

o Ik deel zowel positieve als negatieve ervaringen 

 Hyv

es 

Faceb

ook 

Twitt

er 

Linked

In 

Partyfl

ock 

Myspa

ce 

Netlog Yout

ube 

Fours

quare 

Flickr Repudo Feest.je 

Contacten 

onderhouden 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Nieuwe 

contacten 

opdoen 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Foto’s / video’s 

delen 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Locatie delen 

(laten weten 

waar ik ben) 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Zien waar 

anderen zijn 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Informatiebron 

(nieuws, 

evenementen 

etc.) 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Ervaringen 

delen � indien 

aangevinkt: naar 

vraag 11 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Ervaringen van 

anderen volgen 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Iedereen doet 

het, ik wil niet 

achterblijven 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Contacten 

onderhouden 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
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12. Op de sociale media worden veel advertenties getoond, verschijnen 

regelmatig pop-ups (advertenties die in een apart scherm in beeld 

verschijnen) en sturen organisaties persoonlijke berichten. Hieronder vind 

je een aantal stellingen over deze advertenties en berichten. Geef aan in 

hoeverre jij het eens of oneens bent met deze stellingen. 

Schaal: helemaal mee oneens / mee oneens / neutraal / mee eens / 

helemaal mee eens 

 

a) Alle advertenties irriteren mij enorm 

b) Ik klik regelmatig op een advertentie 

c) Veel van de getoonde advertenties spreken mij aan of passen bij 

mij 

d) Sociale media zijn uitermate geschikt voor bedrijven om te 

adverteren en mij op deze manier te bereiken 

e) Persoonlijke berichten (privé-berichten of direct messages) van 

bedrijven of organisaties met een persoonlijk gerichte boodschap 

lees ik altijd 

 

13. Veel bedrijven, organisaties of merken hebben tegenwoordig ook een 

eigen account of pagina op sociale media als Facebook, Hyves en 

Twitter. Ben jij via sociale media verbonden aan één of meerdere 

bedrijven, organisaties of merken? 

 

o Ja � naar vraag 14 

o Nee � naar vraag 15 
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14. Waarom ben jij via sociale media verbonden met bedrijven, 

organisaties of merken? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

 

o Ik wil me identificeren met deze bedrijven/organisaties/merken 

o Ik wil op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en 

nieuwtjes 

o Ik wil op de hoogte zijn van aanbiedingen, acties of 

evenementen 

o Ik wil ideeën of ervaringen delen met deze 

bedrijven/organisaties/merken 

o Ik volg bedrijven/organisaties/merken voor mijn zakelijk netwerk 

(solliciteren, contact met klanten) 

o Anders, namelijk: 

 

15. Welke van onderstaande soorten culturele organisaties heb je de 

afgelopen 12 maanden wel eens bezocht? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

 

o Podia (concertzalen) 

o Festivals 

o Musea  

o Gezelschappen / Theaters 

o Bioscoop 

o Cultureel cursusinstituut (dans- en toneelscholen, hiphophuis 

etc.) 

 

16. Welke van onderstaande culturele activiteiten heb je de afgelopen 12 

maanden wel eens bezocht? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

 

□ Toneelvoorstelling 

□ Cabaret, stand up comedy, kleinkunst 

□ Opera of operette 

□ Concerten van klassieke muziek 

□ Concerten van pop/rock 

□ Concerten van soul/r&b/funk 

□ Concerten van hiphop 

□ Concerten van jazz/blues 

□ Concerten van wereldmuziek 
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□ Musical 

□ Dance-/houseparty 

□ Ballet-/dansvoorstelling 

□ Film in bioscoop of filmhuis 

□ Festival in de buitenruimte 

□ Festival binnen 

 

17. In Rotterdam worden enkele magazines, folders en nieuwsbrieven 

verspreid over culturele activiteiten in de regio. Welke van deze 

magazines, folders en nieuwsbrieven ken je, al is het alleen maar van 

naam? 

 

a) _____________________ 

b) _____________________ 

c) _____________________ 

d) _____________________ 

e) _____________________ 

 

18. Welke van onderstaande magazines, folders en nieuwsbrieven over 

culturele activiteiten ken je, al is het alleen maar van naam? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

 

□ Stuit’r 

□ Studenten Uitmail 

□ Uitagenda Rotterdam 

□ Uitmail 

□ Metrobijlage Uit in Rotterdam 

□ NL010 

□ NLagenda 

□ Rotterdam Uit in de Havenloods 

□ Geen van bovenstaande (unieke antwoordoptie) 

 



 

 

 

 

 
Rotterdam Festivals – Sociale Mediagedrag Jongeren  Pagina 65 van 73 
Markteffect, effectief marktonderzoek    September 2011 

19. Welke van deze magazines, folders en nieuwsbrieven over culturele 

activiteiten heb je wel eens gelezen of geraadpleegd? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

Toon enkel bij vraag 18 aangevinkte opties 

 

□ Stuit’r 

□ Studenten Uitmail 

□ Uitagenda Rotterdam 

□ Uitmail 

□ Metrobijlage Uit in Rotterdam 

□ NL010 

□ NLagenda 

□ Rotterdam Uit in de Havenloods 

□ Geen van bovenstaande (unieke antwoordoptie) 

 

 

20. Hoe komen culturele activiteiten (concerten, festivals, gezelschappen 

etc.) bij jou doorgaans onder de aandacht? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

□ Via radio 

□ Via televisie 

□ Via huis aan huisbladen zoals Havenloods en Echo 

□ Via het AD / Rotterdams Dagblad 

□ Via een landelijk dagblad 

□ Via Metro en/of Spits (en dergelijke) 

□ Via NL10 

□ Via Uitagenda Rotterdam 

□ Via Stuit’r 

□ Via brochures, folders, flyers, programmaboekjes van culturele 

organisaties/activiteiten 

□ Via affiches, uithangborden, posters van culturele 

organisaties/activiteiten 

□ Via de websites van culturele organisaties/activiteiten 

□ Via de website van het Rotterdams Uitburo, 

www.rotterdamsuitburo.nl 

□ Via de website www.rotterdam.info 

□ Via sociale netwerken (Hyves, Facebook, Twitter, LinkedIn etc.) 

□ Via andere websites 

□ Via een digitale nieuwsbrief van het Rotterdams Uitburo 

(Uitmail) 



 

 

 

 

 
Rotterdam Festivals – Sociale Mediagedrag Jongeren  Pagina 66 van 73 
Markteffect, effectief marktonderzoek    September 2011 

□ Via een digitale nieuwsbrief van een culturele organisatie 

□ Via een bezoek aan de Rotterdam Store (VVV) op de 

Coolsingel 

□ Via vrienden, familie, kennissen of collega’s (mond tot mond 

reclame) 

□ Anders, namelijk: 

 

21. Ben jij via sociale media verbonden met één of meerdere culturele 

activiteiten of organisaties die actief zijn op onderstaande gebieden? 

Voorbeeld: je bent verbonden aan de Facebook-pagina van Ahoy 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

 

□ Podia (concertzalen) 

□ Festivals 

□ Musea 

□ Gezelschappen / Theaters 

□ Bioscoop 

□ Cultureel cursusinstituut (dans- en toneelscholen, hiphophuis etc.) 

□ Geen van bovenstaande (unieke antwoordoptie) 

 

22. Stel je wilt plannen maken voor het weekend en je wilt kijken of er 

ergens een leuk concert, festival of andere culturele activiteit is. Hoe 

ga jij op zoek naar een leuke culturele activiteit? 

Maximaal 3 antwoorden mogelijk. 

 

□ Ik bel vrienden/familie/kennissen voor tips 

□ Ik ga zoeken via Google (of een andere zoekmachine) 

□ Ik kijk op sociale media voor leuke tips 

□ Ik vraag vrienden/familie/kennissen via sociale media voor tips 

□ Ik raadpleeg de website van een culturele agenda 

□ Ik raadpleeg een krant of magazine 

□ Ik raadpleeg folders, flyers, brochures of nieuwsbrieven van 

culturele organisaties 

□ Ik raadpleeg websites van culturele organisaties 

□ Ik raadpleeg folders of nieuwsbrieven van culturele organisaties 

□ Anders, namelijk: 

 

Respondenten die bij vraag 3  ‘geen van bovenstaande’ hebben aangevinkt: 

ga naar vraag 24 
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23. Stel je gaat een culturele activiteit bezoeken, welke van onderstaande 

uitspraken met betrekking tot het gebruik van sociale media ten 

aanzien van de activiteit zijn op jou van toepassing? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

 

□ Ik zal voor de activiteit actief zijn op sociale media om informatie 

over de activiteit te verkrijgen 

□ Ik zal voor de activiteit actief zijn op sociale media om andere 

mensen te enthousiasmeren 

□ Ik zal tijdens de activiteit actief zijn op sociale media om mijn 

ervaringen, foto’s en video’s te delen 

□ Ik zal tijdens de activiteit actief zijn op sociale media om de 

ervaringen van anderen te volgen 

□ Ik zal mij tijdens het de activiteit via sociale media laten informeren 

over het laatste nieuws 

□ Ik zal na afloop van de activiteit actief zijn op sociale media om mijn 

ervaringen foto’s en video’s te delen 

□ Ik zal na afloop van de activiteit actief zijn op sociale media om de 

ervaringen van anderen te volgen 

□ Ik zal zowel voor, als tijdens, als na afloop van de activiteit niet of 

nauwelijks actief zijn op sociale media (unieke antwoordoptie) 

 

24. Zou het voor jou interessant zijn om via sociale media geïnformeerd te 

worden over concerten, festivals en andere culturele activiteiten door 

de organistoren van deze activiteiten? 

 

o Ja � naar vraag 26 

o Nee � naar vraag 25 

 

25. Licht toe waarom het voor jou niet interessant is om via sociale media 

geïnformeerd te worden over culturele activiteiten. 

 

(open vraag) 

 

Na vraag 25, ga naar vraag 28 
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26. Wanneer zou je dan geïnformeerd willen worden? 

 

o Voor een activiteit � naar vraag 27 

o Tijdens een activiteit � naar vraag 28 

o Na afloop van een activiteit � naar vraag 28 

o Zowel voor, als tijdens, als na afloop van een activiteit � naar 

vraag 27 

 

27. Je hebt aangegeven graag voor een activiteit geïnformeerd te willen 

worden. Kun je aangeven hoe lang van tevoren je geïnformeerd wilt 

worden? 

 

o Ongeveer 3 maanden van tevoren 

o Ongeveer 1 maand van tevoren 

o Ongeveer 2 weken van tevoren 

o Ongeveer 1 week van tevoren 

o Enkele dagen van tevoren 

o Eén dag van tevoren 

 

28. Welke informatie zou je dan graag via de sociale media willen 

ontvangen? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

 

□ Algemene informatie over de activiteit (datum, tijdstip, programma 

etc.) 

□ Persoonlijke gerichte boodschap die mij overtuigd om te komen 

□ Acties om kaarten of prijzen te winnen 

□ Het laatste nieuws over het evenement 

□ Foto’s, video’s over en van de activiteit  

□ Eerdere ervaringen van voorgaande edities van de activiteit 

□ Ervaringen tijdens de activiteit 

□ Ervaringen en verslagen na afloop van de activiteit (terugblik) 

□ Anders, namelijk: 
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29. Ben jij eerder geneigd om contact op te nemen met een organisator 

van een culturele activiteit of een culturele organisatie wanneer dit via 

sociale media kan? 

 

o Ja 

o Nee 

o Weet niet 

 

30. Tenslotte van dit onderzoek zouden we je graag nog enkele vragen 

stellen over je persoonlijke achtergrond. 

Wat is je geslacht? 
 

o Man 

o Vrouw 

 
31. Wat is je leeftijd? 

 
 (open vraag) 
 

32. Wat is je hoogst voltooide opleiding? 
 

o Basisonderwijs of lager 

o LBO / VMBO 

o MAVO 

o MBO 

o Havo / VWO 

o HBO 

o WO 

33. In welk land ben jij geboren? 
 
(lijst van landen in dropdown) 

 
34. In welk land is je vader geboren? 

 
(lijst van landen in dropdown) 

 
35. In welk land is je moeder geboren? 

 
(lijst van landen in dropdown) 
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Bijlage 2. Extra grafieken  
 

Op verzoek van Rotterdam Festivals zijn enkele aanvullende analyses 

uitgevoerd die inzichtelijk maken via welk sociaal medium een bepaalde actie 

wordt ondernomen of bepaalde informatie wordt ontvangen. 

 

We zien hierbij een duidelijk verband tussen de bekendheid en het gebruik 

van de verschillende sociale media. Hyves is bijvoorbeeld het bekendste en 

meest gebruikte sociale medium. Dit zien we ook terug in onderstaande 

kruisverbanden; Hyves is op welke punt het meest gebruikte/toegepaste 

medium.    

 

 
Figuur 1 Vraag 4 (actief account) gekruist met vraag 20 (hoe culturele activiteiten onder de aandacht 

komen). 
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Figuur 2 Vraag 4 (actief account) gekruist met vraag 21 (met welke culturele activiteiten of organisaties 

men via sociale media verbonden is). 

 

 
Figuur 3 Vraag 4 (actief account) gekruist met vraag 23 (welke uitspraken m.b.t. het gebruik van sociale 

media ten aanzien van culturele activiteit van toepassing zijn). 
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Figuur 4 Vraag 4 (actief account) gekruist met vraag 26 (wanneer men geïnformeerd wil worden over 

concerten, festivals en andere culturele activiteiten door de organisatoren). 

 

 
Figuur 5 Vraag 4 (actief account) gekruist met vraag 28 (welke informatie men via sociale media over de 

concerten, festivals en andere culturele activiteiten zou willen ontvangen ). 
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Disclaimer © 

Dit rapport is gemaakt door Markteffect B.V., exclusief ten behoeve van gebruik door de 

opdrachtgever(s). Dit rapport is incompleet zonder te refereren aan, en zal alleen in samenloop 

worden bezien met, de mondelinge toelichting verzorgd door Markteffect B.V. Dit rapport is 

eigendom van de opdrachtgever(s) en mag niet worden onthuld aan derden of gebruikt voor elk 

ander doel zonder vooraf schriftelijke toestemming van Markteffect B.V. of de opdrachtgever(s). 

 

De informatie in dit rapport geeft de visie weer van Markteffect B.V. op basis van door middel 

van onderzoek gevonden feiten. Tijdens dit onderzoek heeft Markteffect B.V. vertrouwd op de 

accuratesse en volledigheid van beschikbare informatie van publieke en private bronnen 

gebruikt voor dit marktonderzoek. Markteffect B.V. en haar werknemers wijzen elke 

verantwoordelijkheid af betreffende het gebruik van deze rapportage.  
 


