GEZELLIGHEIDSONDERZOEK

Wij weten waar effectieve merkcommunicatie aan moet voldoen
om jonge mensen in de juiste taal aan te spreken. We zorgen
voor passende creatie en helpen met strategische distributie
over al onze kanalen. Denk hierbij aan branded content, offline
merk experiences, innovatieve ad-solutions, activaties en
mediacampagnes.
Ook doen we regelmatig onderzoek naar trends, mediaconsumptiepatronen, interesses, (koop)gedrag en houden we
culturele ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Hiervoor
gebruiken we onze eigen data en werken we samen met
partners. Dit rapport is hier een voorbeeld van.
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VICE+ geeft merken, via de platformen en het publiek van VICE,
een relevante plek in de cultuur van jonge mensen. Dit doen we
door data, inzichten en kennis uit het wereldwijde VICE-netwerk
in te zetten. Daarnaast zorgt 25 jaar redactionele ervaring ervoor
dat we als geen ander weten wat juist deze doelgroep beweegt.
Wij zijn de doelgroep.

Gezelligheid vs.
Mediagebruik

Samen met IPG Mediabrands hebben we 2500 jonge mensen (Gen
Z en Millennials) in de minst gezellige maand van het jaar
gevraagd wat gezelligheid in 2019 nog voor hun betekent.

Ondertussen koppen de kranten dat vooral jonge mensen
verslaafd zijn aan sociale media, steeds minder sociaal worden en
zich vaker eenzaam voelen. Maar ook dat ouderwetse bordspellen
hun opmars maken, de digital detox een hype is, dat jonge
mensen prima gezellig offline kunnen zijn en dat ze een steeds
sterkere behoefte lijken te hebben aan ‘ouderwetse gezelligheid’.
Maar welke rol speelt technologie en mediagebruik hier eigenlijk
in? Plus, waar Millennials nog weten wat een ‘domme telefoon’ is,
weet Gen Z niet beter dan een smartphone. Daarom hebben we
ook meteen maar het verschil tussen deze twee generaties
onderzocht.
Meer weten over dit onderzoek of over VICE+ en
mogelijkheden om jongeren te bereiken met impact?
carsten.meijer@vice.com
+316 28080106

AANLEIDING

AANLEIDING

Waarom? Niets Hollandser dan het woord ‘gezellig’. En alhoewel
elke Nederlander gezelligheid op z’n eigen manier zal definiëren,
is de verwachting dat het zich kenmerkt als een moment van
samenkomen met vrienden en familie. Maar wat betekent
gezelligheid anno nu? En vooral: welke rol is hierin weggelegd
voor jouw merk?
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Het onderzoek is opgezet middels een online
vragenlijst (CAWI). De steekproef van dit
onderzoek bestond uit Millennials (n=1501) en
GenZ (n=1004) wat neerkomt op een totaal van
2505 respondenten. Deze twee doelgroepen zijn
met elkaar vergeleken.
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Onderzoeksverantwoording

• Over het algemeen besteedt Gen Z op alle platformen veel meer
tijd dan Millennials - gemiddeld twee keer zo veel minuten. Op
Snapchat besteedt Gen Z zelfs zo’n 2 uur meer per week. Dit
geldt niet voor Facebook en WhatsApp: daar besteden
Millennials meer tijd op.
• Van alle devices zijn beide generaties het minst in het bezit van
een Voice-apparaat zoals Google Home of Alexa. Slechts 1
procent van Gen Z en 3 procent van de Millennials. Dit kan te
verklaren zijn omdat je het meeste hebt aan een voice-apparaat
als je een eigen huis bezit – iets wat vooral onder Gen Z vaak niet
het geval is.
• Kijkend naar de top 5 activiteiten zien we overlap tussen de
doelgroepen. Wanneer we echter kijken naar de activiteiten
waarop de doelgroepen het meest verschillen zien we dat
Millennials zich vooral bezighouden met werkgerelateerde of
(vak)inhoudelijke kost, en besteedt Gen Z veel liever tijd aan
groepschats, vlogs kijken (samen of alleen) en gamen. Terwijl
Millennials de voorkeur geven aan geschreven (online) content,
geeft Gen Z duidelijk de voorkeur aan videocontent – en niet
eens per se alleen short form.
• Gen Z heeft duidelijk de voorkeur voor gezamenlijke online
activiteiten (chatten, gamen en vlogs kijken). Het overgrote deel
van de online activiteiten onder Millennials is een solo-bezigheid.

EXECUTIVE SUMMARY 1

EXECUTIVE SUMMARY 1

Geen tijd of zin om het
hele rapport te lezen?
Dat snappen we. Dit
zijn de belangrijkste
uitkomsten.

• Gen Z spendeert niet alleen op een hele andere manier hun tijd
online, ook besteden ze veel meer minuten aan hun activiteiten
dan Millennials. Zo besteedt Gen Z twee keer zo veel tijd (55 vs
111 minuten) aan het versturen van berichten in groepschats
dan Millennials. Gen Z kijkt gemiddeld (samen of alleen) zo’n 88
minuten per week vlogs. Millennials maar 9 minuten. En waar
millennials gemiddeld 19 minuten per week besteden aan
gamen, is dit bij Gen Z 99 minuten.
• 0 procent van Gen Z geeft aan zich eenzamer te voelen door de
opkomst van technologie. 62 procent van Gen Z zegt
technologie zelfs als een verrijking van hun leven te zien en
geeft aan dat het een positief effect heeft op de samenleving (47
procent). Onder Millennials geeft 18 procent aan zich eenzamer
te voelen door technologische ontwikkelingen.
• Gezelligheid kan voor 41 procent van de Gen Z respondenten
ook online plaatsvinden. Voor Millennials is dit slechts 16
procent. 31 procent van Gen Z typeert gezelligheid als iets wat
op social media plaatsvindt. Voor Millennials is dit slechts 22
procent.
• 74 procent van de Millennials geeft aan het gezelliger te vinden
wanneer vrienden niet op hun telefoon zitten. Ook vinden
Millennials (57 procent) zichzelf gezelliger zonder telefoon. Bij
Gen Z denkt slechts 39 procent daar zo over.
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Geen tijd of zin om het
hele rapport te lezen?
Dat snappen we. Dit
zijn de belangrijkste
uitkomsten.

De grootste verschillen in de definitie van
gezelligheid zitten in het feit dat Gen Z facetten
van technologie bij gezelligheid betrekt. Zo hoeft
gezelligheid voor deze groep niet per se offline
plaats te vinden, maar kan dat ook online zijn. Het
is duidelijk dat deze groep minder moeite heeft
met technologie tijdens gezellige momenten.
Irritatie van het gebruik van een mobiel is ook
significant lager onder deze groep dan onder
Millennials.
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Oftewel:

HOOFDSTUK I

Technologie

Devices
Over het algemeen bezitten Millennials meer devices dan de Gen
Z generatie. Behalve als het gaat om game consoles en een
smartphone. Die zijn vaker in het bezit van Gen Z. Vooral het
verschil in het bezit van een smartphone is opvallend omdat
Gen Z jonger is en over het algemeen minder te besteden heeft.

TECHNOLOGIE: DEVICES
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AI, SmartTV’s, VR: we horen er genoeg over. Maar welke devices
worden er nu eigenlijk gebruikt door zowel Millennials als Gen
Z? De smartphone, laptop en tablet staan, in deze volgorde,
voor beide doelgroepen in de top drie.

“VOICE IS HET
NIEUWE INTERNET.”
FD, JUNI 2018

Top 3 devices

Je kunt geen vakblad openslaan of marketingcongres bezoeken
zonder dat het erover gaat. Gaat dit het jaar worden van Voice?
Niet als je als merk in Nederland jonge mensen wilt bereiken.
Slechts 1 procent van Gen Z en 3 procent van de Millennials is
in het bezit van een voice-apparaat zoals Google Home of Alexa.
Dit kan te verklaren zijn omdat een voice-apparaat het beste
rendeert wanneer je een eigen huis bezit. Iets wat vooral onder
Gen Z vaak niet het geval is.

94%
97%
81%
71%
58%
45%

Millennials

Gen Z

MEDIACOURANT,
SEPTEMBER 2018

Platformen
Naast devices hebben we ook onderzocht op welke platformen
beide doelgroepen zich vooral bevinden. Als we kijken naar de
top drie van beide doelgroepen staat WhatsApp bij beide op
één. Bij Millennials opgevolgd door Facebook en YouTube
(daarna pas Netflix en Instagram). En Gen Z vult de top drie aan
met Instagram en YouTube (daarna Facebook en Snapchat op
een gedeelde vierde plaats).
Snapchat
Gen Z, die zit toch alleen maar op Snapchat en Instagram? Onze
uitkomsten laten zien dat deze generatie even vaak op
Facebook als op Snapchat zit. Je kunt deze jonge doelgroep
dus nog prima bereiken via Facebook. Wel is het zo dat
Millennials maar liefst 3,5 keer zoveel tijd besteden op
Facebook vergeleken met Gen Z (voor exacte cijfers, zie
volgende pagina). Te weinig content die echt interessant is voor
de Gen Z generatie misschien?
Wel wordt Snapchat onder de Gen Z-generatie meer gebruikt
dan Millennials. Gen Z geeft aan maar liefst drie keer zo vaak
Snapchat te gebruiken dan Millennials. En als ze dan op
Snapchat zitten, besteden ze er ook veel meer tijd. Millennials
maar 7 minuten per week en Gen Z bijna twee uur.
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“NEDERLAND WIL
UITEINDELIJK
LIEVER
VIDEOLAND DAN
NETFLIX.”

The first, the last?
Het lijkt erop dat gebruikers vasthouden aan de platformen
waar zij ‘firsts’ op waren. Millennials waren de eerste en laatste
op MySpace, dit gaat waarschijnlijk ook zo zijn op Facebook.
Gen Z waren firsts op Snap en Insta, daarom zijn het ‘hun’
platformen. Dit kan een verklaring zijn in het verschil in gebruik.
Het grootste verschil in gebruik is te zien bij LinkedIn.
Maar liefst 35 procent van de Millennials geeft aan dit te
gebruiken.
Onder Gen Z is dit maar 5 procent. Logisch natuurlijk, want Gen
Z is veel minder bezig met een professionele carrière en het
bouwen van een netwerk.

Top 3 platformen
Millennials

80%

Gen Z

82%

77%

75%

65%

70%

Videoland en chill?
Als we kijken naar betaalde platformen, wordt Netflix door beide
generaties meer gebruikt dan Spotify en Videoland. Gemiddeld
11 procent geeft aan Videoland te gebruiken versus 57 procent
die aangeeft Netflix te gebruiken. Het blijft dus nog wel wel even
‘Netflix en Chill’.
En o ja, Twitter. Die zien we niet terug in de top 5 van zowel
Millennials als Gen Z.
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Platformen

TECHNOLOGIE: TIJDSBESTEDING

We weten nu op welke platformen beide generaties zich
voornamelijk bevinden. Maar hoeveel tijd spenderen ze daar
eigenlijk? We zochten het uit.
Beide generaties besteden de meeste tijd op WhatsApp gemiddeld zo’n 380 minuten per week oftewel bijna een uur per
dag.

NRC, MAART 2018

Zoals in de top 3 te zien besteedt Gen Z de meeste tijd op
WhatsApp (374 min.), Youtube (235 min.) en Instagram (184 min.).
Voor Millennials is dit WhatsApp (394 min.), Facebook (217 min.)
en Netflix (157 min.).
Over het algemeen besteedt Gen Z op alle platformen echt veel
meer tijd dan de Millennials. Behalve op Facebook en WhatsApp daar besteden Millennials meer tijd op. De grootste verschillen
qua tijdsbesteding zijn te zien op:
Facebook: Gen Z 62 minuten VS Millennials 217 minuten
Instagram: Gen Z 184 minuten VS Millennials 71 minuten
YouTube: Gen Z 235 minuten VS Millennials 107 minuten
Snapchat: Gen Z 117 minuten VS Millennials 7 minuten
Spotify: Gen Z 141 minuten VS Millennials 74 minuten
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TECHNOLOGIE: TIJDSBESTEDING

Tijdsbesteding

“JONGEREN
KEREN
FACEBOOK
MASSAAL
DE RUG TOE.”

MILLENIALS

Grootste verschil in activiteit
1. Pagina’s van bedrijven of merken op sociale
netwerk sites bezoeken
2. Het lezen van vakinhoudelijke content
3. Het bezoeken van forums
4. Het zoeken naar vacatures
5. Het lezen van blogs

GEN Z

TECHNOLOGIE: TOP ACTIVITEITEN

MULTISCOPE,
AUGUSTUS
2018

1. Berichten versturen in online groepschat
2. Het kijken van vlogs alleen
3. Het kijken van vlogs samen met iemand
anders/anderen
4. Deelnemen in een multi-player online game
5. Deelnemen in een single-player online game

Top activiteiten
Oké, we weten nu hoeveel tijd beide doelgroepen op welke
platformen besteden. Maar waar besteden ze dan precies zoveel tijd
aan?
Beide groepen besteden het meeste tijd aan het alleen kijken van
filmpjes. Ook zijn ze beiden veel bezig met het bezoeken van
pagina’s van vrienden op sociale netwerksites en het liken van
content op sociale media.
Grootste verschillen
Echter zijn Millennials vaker content aan het bekijken en het
plaatsen van reacties dan Gen Z. Gen Z is meer bezig met het
versturen van berichten in groepschats en het kijken van videos in
gezelschap. Je kan hieruit concluderen dat voor Millennials de
activiteiten met name een solo-activiteit zijn.

Conclusie
Kijkend naar de top 5 activiteiten zien we overlap tussen de
doelgroepen. Wanneer we echter kijken naar de activiteiten waarop
de doelgroepen het meest verschillen zien we dat Millennials zich
vooral bezighouden met werkgerelateerde of (vak)inhoudelijke kost,
en besteedt Gen Z veel liever tijd aan groepschats, vlogs kijken
(samen of alleen) en gamen. Terwijl Millennials de voorkeur geven
aan geschreven (online) content, geeft Gen Z duidelijk de voorkeur
aan videocontent – en niet eens per se alleen short form.

TECHNOLOGIE: TOP ACTIVITEITEN

“EÉN OP DE DRIE
NEDERLANDERS
KIJKT NAAR
VLOGS.”

“SOCIALE MEDIA
ZIJN DESASTREUS
VOOR
JONGEREN.”

Naast de verschillen in wat beide
generaties nu precies voor
activiteiten online doen, zijn er
ook hier grote verschillen in
tijdsbesteding.

MILLENIALS

Grootste verschil in activiteit: minuten per week
1. Pagina’s van bedrijven of merken op sociale
netwerk sites bezoeken
2. Het lezen van vakinhoudelijke content
3. Het bezoeken van forums
4. Het zoeken naar vacatures
5. Het lezen van blogs

14
11

1. Berichten versturen in online groepschat
2. Het kijken van vlogs alleen
3. Het kijken van vlogs samen met iemand
anders/anderen
4. Deelnemen in een multi-player online game
5. Deelnemen in een single-player online game

55
111

GEN Z

TECHNOLOGIE: TOP ACTIVITEITEN

NRC, JANUARI 2019
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Gen Z besteedt veel meer minuten
aan hun activiteiten dan
Millennials. Zo besteedt Gen Z
twee keer zo veel tijd (55 vs 111
minuten) aan het versturen van
berichten in groepschats dan
Millennials. Gen Z kijkt gemiddeld
(samen of alleen) zo’n 88 minuten
per week aan het kijken van vlogs.
Millennials maar 9 minuten. En
waar millennials maar gemiddeld
19 minuten per week besteden aan
gamen, is dit bij Gen Z 99 minuten.

TECHNOLOGIE: TOP ACTIVITEITEN

Top
activiteiten

Dat beide generaties, op hun eigen manier, aardig wat minuten
online en op sociale media besteden is helder. En als we afgaan
op de krantenkoppen dan worden we allemaal steeds eenzamer,
zijn sociale media slecht voor onze gezondheid en is er een
sterke behoefte naar aan een digtal detox. Maar wat vinden beide
generaties nu eigenlijk van de invloed van technologie en
mediagebruik op hun leven?

52%
64%
Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat ik me minder snel verveel

18%
0%
Door technologische ontwikkelingen voel ik me eenzamer

35%

Overall is het duidelijk dat de mening tussen beide doelgroepen
verschilt. Waar Gen Z (47 procent) aangeeft dat sociale
netwerksites erg belangrijk zijn voor het sociale leven, vinden
Millennials dat veel minder (27 procent). Millennials (69 procent)
zijn dan ook vaker geïrriteerd wanneer mensen in gezelschap op
hun telefoon zitten dan Gen Z (41 procent).
Zorgt de opkomst van tech voor eenzaamheid?
Niet volgens Gen Z: nul procent van Gen Z geeft aan zich
eenzamer te voelen door de opkomst van technologie. 62 procent
van Gen Z zegt technologie zelfs als een verrijking van hun leven
te zien en geeft aan te vinden dat het een positief effect heeft op
de samenleving (47 procent). Daarnaast vindt 64 procent van Gen
Z dat technologische ontwikkelingen verveling tegengaan. Onder
Millennials geeft 18 procent aan zich eenzamer te voelen door
technologische ontwikkelingen.

47%
Technologie heeft een positief effect op de samenleving

54%
62%
Technologie is een verrijking van mijn leven

69%
41%
Het irriteert mij wanneer iemand in gezelschap continu met zijn/haar telefoon bezig is

29%
51%
Ik zou niet een dag zonder mijn telefoon kunnen

27%
48%
Sociale netwerksites vormen een belangrijk onderdeel van mijn sociale leven

Millennials

Gen Z
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Invloed

Invloed van tech- en
mediagebruik

HOOFDSTUK 2

Gezelligheid

Waar Gen Z vooral samen online tijd met elkaar besteedt, doen
Millennials dit liever alleen. De verwachting is dan ook dat de
invloed van mediagebruik en technologie op het begrip
‘gezelligheid’ groter is bij Millennials dan bij Gen Z. Dat zou
bijvoorbeeld kunnen komen doordat Millennials nog weten hoe
‘ouderwetse gezelligheid’ was, voor de intrede van technologie,
en Gen Z niet. We zochten het uit.
We zien dat de traditionele aspecten van gezelligheid (familie,
vrienden, samenzijn) bij zowel Gen Z als Millennials het meest
worden getypeerd als gezellig. Technologie en mediagebruik
heeft in eerste oogopslag dus weinig veranderd. Toch associeert
17 procent van Gen Z gezelligheid wel met technologie en
mediagebruik (van gamen tot Netflix) versus 6 procent van de
Millennials.
Online vs offline
Beide doelgroepen zien gezelligheid als iets wat je samen doet
met anderen en waarin je aandacht hebt voor elkaar. Het grootste
verschil tussen de doelgroepen zit hem in het feit of gezelligheid
zich voor hen online of offline afspeelt.
We hebben voor de zekerheid ook maar even gecheckt of beide
doelgroepen liever online of offline vrienden hebben. En gelukkig
geeft in beide gevallen 91 procent aan liever hechte offline
vriendschappen te hebben dan veel online ‘vrienden’.

METRO, SEPTEMBER 2018

GEZELLIGHEID: ONLINE VS. OFFLINE
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Online gezelligheid

“VERANDEREN
ONZE VRIENDSCHAPPEN
DOOR DIGITALISERING?”

Gezelligheid vs online
16%
41%

Gezelligheid vindt ook online plaats
22%
31%

Gezelligheid vindt plaats op social media

Millennials

Gen Z

Combinatie technologie & gezelligheid

“HET IS
ONDERZOCHT:
IEDEREEN LIEGT
EN HAAT
GEZELLIGHEID.”

GEZELLIGHEID
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NPO 3FM, DECEMBER 2018

Zijn we door de opkomst van technologie dan
echt minder gezellig geworden?
54 procent van Millennials vindt van wel. Bij
Gen Z is dit maar 41 procent. Dit kan te
verklaren zijn door het feit dat Gen Z
technologie vaker associeert met gezelligheid
dan Millennials.

74 procent van de Millennials geeft aan het
gezelliger te vinden als vrienden niet op hun
telefoon zitten. Ook vinden Millennials (57
procent) zichzelf gezelliger zonder telefoon.
Van Gen Z denkt slecht 39 procent daar zo
over.

30 procent van beide doelgroepen geeft aan
dat wat ze verstaan onder gezelligheid in de
afgelopen jaren erg veranderd is. Toch denkt
47 procent van Gen Z dat hun definitie van
gezelligheid verschilt met die van hun ouders.
Maar 35 procent procent van de Millennials
denkt daar zo over.
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