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Spotify onderzoekt luistergedrag onder 3.000
moeders
Muziek als wapen tegen geluidsoverlast van familie

Moederdag is altijd een speciale dag, maar het mag duidelijk zijn dat veel moeders

dit jaar met bijzondere uitdagingen te stellen hebben. Internationaal onderzoek

van Spotify geeft aan dat muziek en podcasts hen op uiteenlopende manieren

helpen om deze tijd door te komen.

Muziek is voor veel moeders een middel om tijd voor jezelf te nemen. Zo’n 53% van de moeders

geeft aan dat ze wel eens muziek opzet om haar familie wat minder te horen, en 34% is wel eens

een stukje gaan rijden puur en alleen om in alle rust haar favoriete muziek te kunnen luisteren.

Het onderzoek vond eind april plaats onder meer dan 3.000 moeders in Australië, Canada en

de VS. De opvallendste uitkomsten:

⏲

https://spotify-nl.pr.co/


Hoe voelen moeders zich? 67% van de respondenten zegt dat ze alles per dag bekijken,

30% beschrijft haar huidige stemming als ‘gefrustreerd’ en 35% noemt zichzelf ‘gespannen’.

35% geeft aan de afgelopen maand gehuild te hebben bij een nummer.

Moeders ‘bonden’ met hun kinderen door samen naar muziek te luisteren. 78%

zegt dat muziek haar heeft geholpen om te connecten met de kinderen.

Ook podcasts kunnen de band tussen moeder en kind versterken: 33% van de

moeders zegt met haar kind(eren) naar podcasts te hebben geluisterd – om samen te lachen,

even niet achter een beeldscherm te zitten, of voor educatieve doeleinden.

Natuurlijk luisteren moeders ook graag in hun eentje muziek. Meer dan de helft

zegt dat ze wel klaar is met de muziek en podcasts waar hun kinderen graag naar luisteren.

Verder zegt: - 34% dat ze de afgelopen maand wel eens een stukje is gaan rijden puur en

alleen om in alle rust haar favoriete muziek te pompen. - 34% dat ze wel eens naar haar

slaapkamer vlucht om alleen naar iets te luisteren (en 30% dat ze dat graag tijdens een

wandeling doet). - 53% dat ze wel eens muziek opzet om haar familie wat minder te horen

Sommige moeders krijgen dat ene nummer maar niet uit hun hoofd: 30% geeft

aan dat ze tijdens de lockdown een heel specifiek nummer in haar hoofd heeft gehad. Zoals

‘Savage’ van Megan thee Stallion, ‘When I Was Your Man’ van Bruno Mars,

‘Adore You’ van Harry Styles, ‘Thinking Out Loud’ van Ed Sheeran, ‘Raise Your

Glass’ van P!nk, ‘I Want to Break Free’ van Queen (!), ‘Into the Unknown’ van

Idina Menzel uit Frozen 2 en ‘U Can’t Touch This’ van MC Hammer.

Mam houdt van popmuziek. Moeders trekken momenteel het meest naar popmuziek,

met 38% van de stemmen. 14% verkiest rock en 13% heeft country als favoriete genre.

Moeders missen hun moeders, en hun vriendinnen. Gevraagd met wie ze het liefst

hun eigen podcast zouden hosten, verkiest 35% haar eigen moeder, oma of BFF boven een

celebrity.

Moeders houden wel van een feestje. Meer dan 40% is thuis al een keer de dansvloer op

gegaan, alleen of met de familie.

Tot slot, alsof we dat niet al lang wisten: moeders zijn meestermultitaskers.

Zeker 81% is aan het multitasken terwijl ze haar favoriete muziek of podcasts streamt.

Meestal is dat tijdens het huishouden, het koken, of een workout.

Met deze insights heeft Spotify de ultieme moederplaylist gemaakt voor Moederdag 2020, die

van alle markten thuis is: nummers voor een autoritje of fietstochtje, voor tijdens het koken,

voor een spontaan dansje en... om je de haren bij uit het hoofd te trekken.

Respect naar alle moeders!

https://open.spotify.com/track/55CHeLEfn5iJ0IIkgaa4si?si=1B9ZRrfqSHWAUTfJe70TXg
https://open.spotify.com/track/0nJW01T7XtvILxQgC5J7Wh?si=rGKTnroqQ4yCnY5eAaEASA
https://open.spotify.com/track/3jjujdWJ72nww5eGnfs2E7?si=M7U6VbOMQveaSPeSbVsHSg
https://open.spotify.com/track/34gCuhDGsG4bRPIf9bb02f?si=CKBehGldRA6I52GZ_cZQGQ
https://open.spotify.com/track/1gv4xPanImH17bKZ9rOveR?si=_o8QyTkTTVmWMLuzjq51KA
https://open.spotify.com/track/7h2yhVxcZOGyQdOwD4Hu8J?si=umDe1shCT8qATT6Yykzwsg
https://open.spotify.com/track/3Z0oQ8r78OUaHvGPiDBR3W?si=2TUajfZETgyElZcV6GgNEw
https://open.spotify.com/track/1B75hgRqe7A4fwee3g3Wmu?si=Y7UEqPN1S6yZzmWJQrMc0A
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX4yHZa9RapOV
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Over Spotify 
In 2008 veranderde Spotify voorgoed het luisteren naar muziek. Het is onze missie om het potentieel van
menselijke creativiteit volledig te benutten door miljoenen artiesten de kans te geven te leven van hun kunst. En
om fans de kans te geven om daarvan te genieten en erdoor geïnspireerd te raken. Alles wat we doen komt
voort uit onze liefde voor muziek. Ontdek, beheer en deel meer dan 50 miljoen nummers gratis of upgrade naar
Spotify Premium om toegang te krijgen tot exclusieve mogelijkheden zoals een offline modus, verbeterde
geluidskwaliteit, Spotify Connect en luisteren zonder reclame. Vandaag de dag zijn we ’s werelds grootste
abonnementenservice voor muziekstreaming met een community van meer dan 248 miljoen gebruikers, onder
wie meer dan 113 miljoen Spotify Premium-abonnees in 79 landen.
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