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OnderzOeksverslag NJR paNel

/// JONGeReN OVeR ReClaMe 
Op SOCIale NeTWeRKSITeS

Commerciële uitingen via groepen, 
spelletjes en privéberichten: hoe denken 
jongeren hierover?
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Inleiding

Definitie sociale netwerksite:

een sociale netwerksite is een website die gebruikers een profiel laat aanmaken, die ze vervolgens 

kunnen koppelen aan de profielen van anderen binnen hun sociale netwerk. veel sociale netwerksites 

richten zich op vermaak en het in contact blijven met vrienden. deelnemers kunnen berichten sturen 

naar contacten, en bijvoorbeeld foto's, video's en internetlinks delen. sociale netwerksites maken 

gebruik van inhoud die door gebruikers wordt aangeleverd, zogenaamde user-generated content.1

[noot 1] Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/sociale_netwerksite, geraadpleegd op 25 augustus 2010

Sociale netwerksites als Hyves en Facebook nemen in het dagelijks leven van 

veel jongeren een belangrijke plaats in. Veel bedrijven zijn zich hiervan bewust en 

proberen via dit medium jongeren op allerlei manieren te bereiken en beïnvloeden. 

Zo zijn er op sociale netwerksites ‘groepen’ die worden beheerd door bedrijven, 

spelletjes met commerciële doeleinden en kunnen gebruikers ‘privéberichten’ 

met aanbiedingen ontvangen. Maar zijn jongeren zich wel bewust van deze 

commerciële uitingen, en wat vinden ze ervan? Worden zij gewaarschuwd voor 

misleidende reclame? Weten zij welke rechten zij als consument hebben? Omdat 

onbekend is hoe jongeren commercie op sociale netwerksites ervaren, hebben 

de Consumentenautoriteit en NJR besloten dit samen te onderzoeken. Tevens 

wordt in dit onderzoek gekeken naar de rol die de (digitale) omgeving van jongeren 

speelt en kan spelen met betrekking tot voorlichting over commercie op sociale 

netwerksites. 

de Consumentenautoriteit is de toezichthouder op consumentenrecht en eerlijke handel. Consumentenautoriteit 

bevordert eerlijke handel tussen bedrijven en consumenten, met als uitgangspunt de economische belangen van 

consumenten. Het aanpakken van collectieve inbreuken en het vergroten van kennis over rechten en plichten zijn daarbij 

de belangrijkste taken. de Consumentenautoriteit is een dienst van het Ministerie van economische zaken, landbouw en 

Innovatie. 

nJr geeft jongeren de kans te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen. Bij hun in de buurt, op school en tot aan de vn. Bij 

nJr werken jongeren samen met elkaar aan projecten en campagnes voor alle jongeren in nederland. daarnaast is nJr 

de schakel tussen jongeren, overheden en verschillende organisaties die zich met jeugd- en jongerenbeleid bezig houden. 

nJr is een vereniging die als non-profit en landelijke koepelorganisatie fungeert met als primaire focus het opkomen voor 

de belangen van jongeren. de leden van nJr zijn landelijke jongerenorganisaties.  
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Kenmerken van de onderzochte 
groep jongeren
Aan het onderzoek hebben 830 jongeren meegedaan. De gemiddelde leeftijd 
van de deelnemers is 15 jaar. De onderzochte groep bestaat uit 431 (52%) 
meisjes en 391 (47%) jongens. 1% van de respondenten heeft niet ingevuld 
of hij of zij een jongen of meisje is. Van de onderzochte jongeren volgt 49% 
het vmbo, 12% het mbo, 23% het havo en 16% het vwo. 

In deze rapportage worden jongeren die het vmbo of mbo volgen aangeduid als laagopgeleid en jongeren 
die het havo en vwo volgen met hoogopgeleid. Meer dan driekwart van de jongeren (77%) heeft ouders 
die beide in nederland zijn geboren. 23% van de respondenten heeft één of twee ouders die in het 
buitenland zijn geboren. de meeste jongeren uit die groep hebben één of twee ouders welke afkomstig 
zijn uit een niet-westers land2. van deze groep is de meerderheid laagopgeleid. Wanneer op grond van 
deze achtergrondkenmerken er sprake is van een significant verschil wordt dit in de tekst vermeld. 
Omwille van de leesbaarheid van de rapportage worden hier niet altijd de percentages bij vermeld. 

[noot 2]  Het CBs rekent personen tot de allochtonen als ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Tot de categorie 'niet-westers' 
behoren allochtonen uit Turkije, afrika, latijns-amerika (inclusief de nederlandse antillen en aruba) en azië, met uitzondering van Indonesië en 
Japan. Op grond van hun sociaaleconomische- en culturele positie worden allochtonen uit de laatste twee landen tot de westerse allochtonen 
gerekend. Het gaat vooral om mensen die in voormalig nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin. 
(bron: http://www.cbs.nl) een westerse allochtone jongere heeft bijvoorbeeld een ouder die in België geboren is. en een jongere met vier 
Marokkaanse grootouders kan autochtoon zijn, als de ouders van die jongere in nederland geboren zijn.

Jij en sociale netwerksites
voor de basis van dit onderzoek zijn eerst enkele algemene vragen gesteld over het gebruik van sociale 
netwerksites. veruit de meerderheid van de ondervraagde jongeren (97%) is lid van een netwerksite. 
Hyves en Msn zijn de populairste sociale netwerksites onder jongeren (tabel 1). negen op de tien 
jongeren die lid zijn, hebben een profiel op Hyves en/of op Msn. 42% van de respondenten heeft 
een profiel op Facebook en 27% op Twitter. enkele jongeren geven aan actief te zijn op de sociale 
netwerksites Tumblr en Tagged. 

Tabel 1. Van welke sociale netwerksites ben je lid?
 (meerdere antwoorden waren mogelijk)

Hyves 91% 
MSN 90% 
Facebook  42% 
Twitter  27% 
MySpace  7% 
Netlog   6% 
partyflock 4% 
partypeeps2000 4% 
Flickr  2% 
Hi5 2% 
Sugababes/Superdudes   2% 
linkedIn  1% 
anders 5% 
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gemiddeld maken jongeren meer dan twee uur per dag (137 minuten) gebruik van een sociale 
netwerksite. de meeste jongeren (24%) zijn tussen de dertig en zestig minuten per dag actief op 
hun site(s) (tabel 2). 22% besteed meer dan 3 uur per dag aan een sociale netwerksite en 10% 
tussen de 5 en 10 uur per dag. laagopgeleide jongeren maken per dag gemiddeld langer gebruik 
van sociale netwerksites dan hoogopgeleide jongeren.

Thuis wordt het meest gebruik gemaakt van sociale netwerksites (84%) (tabel 3). 14% zegt 
het meest via hun mobiele telefoon actief te zijn. dit geldt vooral voor jongeren van 12 tot 15 
jaar en jongeren met niet-nederlandse ouders. Ook laagopgeleide respondenten bezoeken hun 
netwerksite vaker via hun mobiele telefoon dan dat hoogopgeleiden dat doen. de jongeren met 
een hogere opleiding bezoeken de site(s) vaker vanuit huis. verder valt op dat jongeren die 
met hun mobiele telefoon op sociale netwerksites actief zijn gemiddeld meer tijd op deze sites 
doorbrengen.

Tabel 3. Op welke plek zit je het meest op sociale   
 netwerksite(s)? 

Thuis 84% 
Op mijn mobiele telefoon 14% 
Op school 1% 
Bij familie thuis 0% 
Bij vrienden 0% 
In het internetcafé 0% 
anders 1% 

Tabel 4. Wat vind je het leukst aan jouw sociale netwerksite(s)? 

In contact blijven met mijn vrienden 63%
Gewoon wat surfen 14%
Ik weet het eigenlijk niet 6%
anderen vertellen wat ik allemaal doe 5%
Nieuwe vrienden maken 5%
Iedereen heeft het, dus ik ook 3%
anders 4% 

Tabel 2. Hoeveel uur per dag zit jij gemiddeld op sociale   
 netwerksites?

0.01 - 0.30 16% 
0.30 - 1.00 24% 
1.00 - 1.30 6% 
1.30 - 2.00 17% 
2.00 - 3.00 16% 
3.00 - 5.00 11% 
5.00 - 10.00 10%

Meer dan zes op de tien jongeren (63%) die lid zijn van een sociale netwerksite doen dit om 
in contact te blijven met hun vrienden (tabel 4). 14% van de respondenten geeft aan ‘gewoon 
wat surfen’ het leukste te vinden. Meisjes gebruiken hun site vaker om contact met vrienden 
te onderhouden dan jongens. Jongens zeggen vaker ‘gewoon wat te surfen’. Hoogopgeleide 
jongeren maken meer gebruik van sociale netwerksites om in contact te blijven met vrienden 
dan laagopgeleide jongeren. verder geven een aantal jongeren aan vooral actief te zijn op sociale 
netwerksites om andere mensen te volgen, foto’s te bekijken of omdat het gezellig is.
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Groepen
Op veel sociale netwerksites, zoals Hyves, kunnen mensen die een gedeelde 
interesse hebben lid worden van een zogenaamde ‘groep’. Ook bepaalde 
bedrijven en/of merken hebben een groep waar mensen lid van kunnen 
worden. 

Bijna negen op de tien jongeren (88%) die lid zijn van een sociale netwerksite weten dat bedrijven 
reclame maken door middel van dergelijke groepen (tabel 5). Hoogopgeleide jongeren zijn zich hier vaker 
bewust van dan laagopgeleide jongeren (92% ten opzichte van 86%). Tevens zijn jongeren met ouders 
van nederlandse afkomst hier meer van op de hoogte dan jongeren met ouders van niet-westerse 
afkomst (90% ten opzichte van 81%). 

63% van de respondenten die zich ervan bewust zijn dat bedrijven reclame maken op groepen zijn 
ook lid van een dergelijke groep (tabel 6). vooral meisjes zijn vaak aangesloten bij een groep met een 
commercieel oogmerk.

veel jongeren geven aan lid te zijn van een dergelijke groep omdat ze het leuk vinden, het bedrijf of 
merk hen aanspreekt en ze zo op de hoogte blijven over het bedrijf of merk. Ook zijn een behoorlijk 
aantal jongeren lid geworden omdat ze het merk zelf gebruiken. een kleiner aantal jongeren zegt lid te 
zijn geworden omdat ze voor de groep zijn uitgenodigd of om aan anderen te kunnen laten zien dat ze 
lid zijn. enkele jongeren geven als reden dat ze zich identificeren met het bedrijf of merk of dat ze lid 
zijn geworden om aanbiedingen te krijgen. 

Spelletjes 
Sommige bedrijven maken reclame door middel van spelletjes die speciaal 
zijn ontwikkeld voor sociale netwerksites. 

Meer dan negen op de tien jongeren (91%) die lid zijn van een sociale netwerksite zijn zich hiervan 
bewust (tabel 7). Jongeren met nederlandse ouders weten dit vaker (92%) dan jongeren met ouders 
van niet-westerse afkomst (85%). Ook zijn laagopgeleide jongeren hier minder van op de hoogte dan 
hoogopgeleiden (88% ten opzichte van 95%).

Tabel 5. Wist jij dat bedrijven via groepen reclame maken?

Ja 88%
Nee 12%

Tabel 6. Ben jij op jouw netwerksite lid van een groep die 
 verbonden is aan een bepaald merk of bedrijf?

Ja 63%
Nee 37%

Tabel 7. Wist je dat bedrijven via spelletjes op sociale netwerk 
 sites reclame maken?

Ja 91%
Nee 9%

ruim zes op de tien jongeren (63%) die lid zijn van een groep ontvangen aanbiedingen via 
de groep waar ze lid van zijn. laagopgeleide jongeren zeggen vaker aanbiedingen te krijgen 
dan hoogopgeleide jongeren. Meer dan twee op de tien jongeren (22%) die aangeven 
aanbiedingen te krijgen via groepen zeggen weleens wat te hebben gekocht. laagopgeleide 
jongeren hebben daarbij vaker wat gekocht dan hoogopgeleide jongeren. 78% van de 
respondenten die iets gekocht hebben naar aanleiding van een aanbieding heeft zich toen 
niet misleid gevoeld.

© Jeroen Thoolen
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Bijna de helft van de jongeren (49%) speelt weleens een dergelijk spelletje (tabel 8). Jongeren 
tot 15 jaar doen dit vaker dan jongeren van 16 jaar en ouder. Tevens spelen jongens vaker een 
spelletje dan meisjes. 

Tabel 8. Speel jij weleens zo'n spelletje?

Ja 49%
Nee 51%

© alpha leak

Privéberichten
Sommige bedrijven proberen hun product op sociale netwerksites door 
middel van zogenaamde ‘privéberichten’ te verkopen. In deze berichten 
wordt de consument op een persoonlijke manier benaderd met het doel een 
dienst of product te verkopen.

Meer dan acht op de tien jongeren (81%) weten dat bedrijven weleens ongevraagd privéberichten met 
aanbiedingen versturen (tabel 9). 

Bijna de helft van de jongeren (46%) heeft weleens ongevraagd een privébericht van een commerciële 
aanbieder ontvangen op hun sociale netwerksite (tabel 10). dit is vaker het geval bij jongeren tot 15 
jaar dan bij jongeren van 16 jaar en ouder. Tevens geven hoogopgeleide jongeren vaker aan ongevraagd 
privéberichten te ontvangen van bedrijven dan laagopgeleide jongeren. 

Tabel 9. Wist je dat bedrijven weleens ongevraagd privé-
 berichten met aanbiedingen versturen?

Ja 81%
Nee 19%

Tabel 10. Krijg je soms ongevraagd een privébericht van een 
 bedrijf met een aanbieding?

Ja 46%
Nee 54%

veel respondenten geven aan grote aantallen privéberichten te ontvangen. een aantal 
jongeren zegt deze berichten te negeren en weg te gooien. eén op de twintig jongeren (5%) 

heeft weleens wat gekocht na het ontvangen van een privébericht met een aanbieding. eén 
op de tien jongeren die naar aanleiding van een privébericht wat kocht, zegt zich toen misleid 

te hebben gevoeld.

na het spelen van een spelletje met een commercieel oogmerk krijgt meer dan 
de helft van de jongeren (53%) een aanbieding via e-mail gestuurd. 86% van 
deze jongeren geeft aan deze e-mail ongevraagd te hebben ontvangen. Minder 
dan één op de tien jongeren (8%) heeft naar aanleiding van een dergelijke 
aanbieding iets gekocht. 38% van de respondenten die tot een koop overgingen, 
heeft zich toen misleid gevoeld.
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Recht en Voorlichting
Bijna zes op de tien jongeren (59%) die lid zijn van een sociale netwerksite 
zijn weleens gewaarschuwd voor misleidende reclames op netwerksites 
(tabel 11). Dit is vaker het geval bij jongeren tot 15 jaar dan bij jongeren 
van 16 jaar en ouder. Tevens geven meisjes vaker aan gewaarschuwd te zijn 
dan jongens. 

Meestal werden de respondenten gewaarschuwd door hun ouders, maar ook door vrienden en 
docenten op school (tabel 12). een aantal jongeren geven aan via verschillende mediakanalen, zoals 
televisie, krant of internet, gewaarschuwd te zijn. 

van de jongeren die lid zijn van een sociale netwerksite heeft een klein deel (7%) op internet informatie 
gevonden over zijn of haar rechten als consument, 2% is wel op zoek gegaan maar heeft niets 
gevonden en 91% heeft hier geen poging toe ondernomen. laagopgeleide jongeren hebben vaker 
informatie proberen te vinden dan hoogopgeleide jongeren. Bijna één op de tien jongeren die lid 
zijn van een sociale netwerksite (9,2%) kent ConsuWijzer. vooral oudere jongeren geven aan dit te 
kennen. van de jongeren die ConsuWijzer kennen weet 62% dat ConsuWijzer kan helpen wanneer een 
consument problemen heeft met een bedrijf. 

38% van de respondenten wil door middel van een website door ConsuWijzer worden geïnformeerd 
over hun rechten als consument (tabel 13). Bijna een kwart (23%) zou graag via mail worden 
geïnformeerd en nagenoeg 3 op de tien jongeren (28%) hebben geen ideeën over de wijze waarop ze 
meer informatie zouden willen krijgen. een klein aantal jongeren geeft aan niet geïnformeerd te willen 
worden. als ConsuWijzer een profiel zou hebben op sociale netwerksites waar de jongeren actief zijn, 
dan zou 7% van hen deze zeker bezoeken. 37% van de jongeren twijfelt over het bezoeken van dit 
profiel en een even groot percentage geeft aan dit profiel waarschijnlijk niet te bezoeken. 19% van de 
jongeren weet het niet of heeft hier geen mening over. 

In dit onderzoek is ook gevraagd of jongeren het goed vinden dat bedrijven reclame maken via sociale 
netwerksites. Bijna de helft van de jongeren (47%) geeft aan een neutrale houding te hebben ten 
aanzien hiervan en een kwart van de jongeren heeft hier geen probleem mee (tabel 14).

Tabel 11. Heeft iemand jou weleens gewaarschuwd over 
 misleidende reclames op sociale netwerksites?

Ja 59%
Nee 41%

Tabel 12. Zo ja, wie heeft jou erover gewaarschuwd? 
 (meerdere antwoorden waren mogelijk) 

Tabel 14. Ik vind het prima dat bedrijven reclame maken via  
 sociale netwerksites. 

Ouders 70%
School  35%
Vrienden 31%
anders 7% 

Mee eens  25%
Neutraal 47%
Mee oneens 15%
Geen mening 13%

Tabel 13. Hoe zou jij op het internet door ConsuWijzer 
 geïnformeerd willen worden over je rechten als 
 consument? (meerdere antwoorden waren mogelijk)

Website  38%
Geen idee 28%
Mail 23%
Filmpjes 15%
Sociale netwerksite 12%
Chat 12%
Vraagbaak 4%
Gadgets 4%
anders 3%
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Conclusies en aanbevelingen  
Zoals uit de data van dit onderzoek blijkt, zijn bijna alle jongeren lid van 
een sociale netwerksite. Jongeren spenderen gemiddeld meer dan twee 
uur per dag op sociale netwerksites waarvan Hyves en MSN verreweg de 
populairste zijn. Veel bedrijven proberen dan ook via deze sites jongeren te 
bereiken en te beïnvloeden. De vraag die in dit onderzoek centraal staat is 
hoe jongeren commercie op netwerksites ervaren en welke rol de (digitale) 
omgeving van jongeren speelt en kan spelen met betrekking tot de voor-
lichting over commercie op deze sites. 

Meeste jongeren ongevoelig voor reclame
In dit onderzoek is gekeken naar drie manieren waarop jongeren in aanraking kunnen komen met 
commercie op sociale netwerksites, namelijk: groepen, spelletjes en privéberichten. Hieruit blijkt 
dat bijna alle jongeren weten dat bedrijven door middel van deze drie strategieën reclame maken. 
veel jongeren krijgen aanbiedingen via sociale netwerksites maar laten zich niet snel overhalen 
iets te kopen. Hieruit kunnen we opmaken dat jongeren zich bewust zijn van reclame en aanbie-
dingen op netwerksites maar hier niet gevoelig voor zijn. 

Het lijkt er op dat jongeren de strategieën van bedrijven op sociale netwerksites doorzien en deze 
gebruiken of negeren. daarbij is een onderscheid te maken tussen de verschillende strategieën. 
Wanneer jongeren lid worden van een groep met een commercieel oogmerk is dit een bewuste 
keuze. Jongeren willen dan op de hoogte worden gehouden van een product of merk. Jongeren die 
lid zijn van een dergelijke groep gaan het meest vaak in op een aanbieding in vergelijking met jon-
geren die via de andere twee strategieën worden benaderd. Bij spelletjes gaan jongeren minder 
snel over tot het kopen van een product na het krijgen van een aanbieding. vaak krijgen jongeren 
na het spelen van een dergelijk spel ongevraagd een aanbieding naar hun mailadres gestuurd. 
Bij privéberichten, die jongeren in de meeste gevallen ook ongevraagd ontvangen, is maar een 
zeer klein percentage van de jongeren geneigd in te gaan op een aanbieding. Jongeren maken ten 
aanzien van commercie op sociale netwerksites dus bewuste keuzes en laten zich nauwelijks beïn-
vloeden door ongevraagde aanbiedingen. dat bedrijven reclame maken op netwerksites vinden de 
meeste jongeren geen probleem. 

Aanzienlijke groep is wel kwetsbaar
er zijn ook jongeren die zich minder bewust zijn van het feit dat bedrijven reclame maken 
via sociale netwerksites. vooral lageropgeleide jongeren en jongeren van niet-westerse 
ouders hebben minder vaak door dat bedrijven via groepen en spelletjes allerlei commerciële 
aanbiedingen doen. Bovendien gaan lageropgeleide jongeren sneller op een aanbieding in dan 
andere leeftijdsgenoten. een deel van degenen die op een aanbieding ingaat, voelt zich misleid. 

Jongeren zijn gewaarschuwd
de meeste jongeren die lid zijn van één of meerdere sociale netwerksites zijn weleens gewaar-
schuwd over misleidende reclames op deze sites. Het zijn vooral meisjes en jongeren onder de 
15 jaar die vaak worden gezegd oplettend te zijn voor misleiding. deze waarschuwingen zijn niet 
nutteloos, want vooral jongeren onder de 15 jaar zeggen vaker privéberichten te ontvangen van 
commerciële aanbieders. Jongeren worden vooral door hun ouders gewaarschuwd maar ook door 
docenten op school en door vrienden. 

Jongeren zoeken weinig naar informatie
een klein deel van de respondenten heeft weleens op het internet gezocht naar informatie over 
consumentenrechten. Opvallend is dat degenen die aangeven zich misleid te hebben gevoeld, op 
uitzondering van een paar respondenten, tot deze groep behoren. Bijna één op de tien jongeren 
die lid zijn van een sociale netwerksite kent ConsuWijzer. van deze jongeren weten vooral de 
oudere jongeren waar ConsuWijzer voor staat. Jongeren willen door ConsuWijzer het liefst door 
middel van een website worden geïnformeerd over hun rechten als consument. voorlichting door 
middel van een e-mail is voor velen ook een optie. een groot deel van de onderzochte groep staat 
niet negatief tegenover een profiel van ConsuWijzer op hun sociale netwerksite. 

Aanbevelingen
de meeste jongeren zijn zich bewust van reclame en aanbiedingen op sociale netwerksites. van 
de jongeren die zich bij een groep van een commerciële aanbieder hebben aangesloten, heeft 
twee op de tien wel eens wat gekocht naar aanleiding van een aanbieding via deze groep. Op 
aanbiedingen via spelletjes en privéberichten wordt minder ingegaan door de jongeren (respectie-
velijk 8% en 5%). Toch voelt een aanzienlijk deel van de jongeren die ooit iets heeft gekocht naar 
aanleiding van een aanbieding zich misleid. voorlichting voor deze jongeren over hun rechten als 
consument en de werking van reclame en aanbiedingen op sociale netwerksites is zeer gewenst. 
daarnaast is het niet overbodig om ook de niet gedupeerde jonge kopers te informeren over hun 
rechten als consument en de risico’s van reclame en aanbiedingen op sociale netwerksites. voor-
lichting kan het beste via de ouders plaatsvinden. Wanneer ConsuWijzer jongeren op het internet 
wil informeren over hun rechten als consument kan dit het beste plaatsvinden door middel van de 
bestaande website. een profiel op sociale netwerksite(s) behoort tot de mogelijkheden. 

Hoewel maar een klein percentage (10%) van de respondenten gevoelig blijkt te zijn 
voor commercie op sociale netwerksites blijft het aantrekkelijk voor bedrijven om 

jongeren via deze sites te benaderen en beïnvloeden. Wanneer we dit ogenschijnlijk 
kleine percentage tegen het totaal aantal jongeren in nederland afzetten, blijft er 

namelijk een groot marktpotentieel over. 
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BIJLAGE ///EnquêtE
JOngeren Over reClaMe OP 
sOCIale neTWerksITes
 
Deze vragenlijst gaat over reclame en aanbiedingen op sociale netwerksites. In Nederland zijn er 
veel verschillende sociale netwerksites, de bekendste zijn Hyves, Facebook en Twitter. Op deze 
sociale netwerksites zijn veel bedrijven en organisaties op allerlei manieren actief. Wij willen jou 
graag een aantal vragen stellen over reclame en aanbiedingen van deze bedrijven op jouw sociale 
netwerksite(s). 

Achtergrond
eerst willen wij je een paar vragen stellen over jouw achtergrond. 

1. Je bent:  een meisje  een jongen

2. Jouw leeftijd is 

3. Je volgt:
  vmbo basis  vmbo kader  vmbo gemengde leerweg
  vmbo theoretische leerweg  mbo beroepsbegeleidende leerweg
  mbo beroepsopleidende leerweg  havo  vwo 
  anders, namelijk 

 4. In welk land is jouw vader geboren? 
  

5. In welk land is jouw moeder geboren?     

Jij en Sociale Netwerksites
De vragen hieronder gaan over sociale netwerksites. er zijn veel verschillende sociale netwerksites, 
de bekendste zijn Hyves, Facebook en Twitter. Wij willen graag weten of jij actief bent op sociale 
netwerksites. 

6. Ben je lid van een sociale netwerksite? 
  Ja 
  nee (ga door naar deel 7)  

7. van welke sociale netwerksite(s) ben je lid? (meerdere antwoorden mogelijk)
  Hyves 
  Facebook
  netlog
  Twitter
  linkedIn
  Hi5
  sugababes/dudes
  Partyflock
  Partypeeps2000
  Myspace
  Windows live
  Msn
  Flickr
  anders namelijk: 1.

   2. 

8. Hoeveel uur per dag zit jij gemiddeld op sociale netwerksites?
 
 gemiddeld uur per dag.

9. Op welke plek zit je het meest op sociale netwerksite(s)? (één antwoord mogelijk)
  Thuis
  Op school
  Bij vrienden
  Op mijn mobiele telefoon
  Bij familie thuis 
  In de bibliotheek
  In het internetcafé
  anders namelijk: 

10. Wat vind je het leukst aan jouw sociale netwerksite(s)? lees de antwoorden door en 
 kies het antwoord dat het meest bij jouw situatie past. (één antwoord mogelijk)
  In contact blijven met mijn vrienden
  anderen vertellen wat ik allemaal doe
  nieuwe vrienden maken
  gewoon wat surfen
  Iedereen heeft het, dus ik ook
  Ik weet het eigenlijk niet
  anders namelijk: 

© Tjebbe venema
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Groepen
De volgende vragen gaan over verschillende manieren waarop bedrijven op sociale netwerksites 
producten aanbieden.

Op veel sociale netwerksites kan je lid of fan worden van een bepaald merk of bedrijf, zogenaamde 

groepen of groups. Hieronder zie je een voorbeeld van een groep op Hyves.

11.  Wist jij dat bedrijven via groepen reclame maken?  
  ja
  nee (ga door naar games en gadgets)

12. Ben jij op jouw netwerksite lid van een groep die verbonden is aan bepaald merk 
 of bedrijf?  
  ja
  nee (ga door naar games en gadgets)

13. Waarom ben jij lid geworden van een groep?

14.  krijg je soms aanbiedingen omdat je lid bent van een groep?  
  ja
  nee (ga door naar games en gadgets)

15.  Heb je weleens wat gekocht na het krijgen van zo’n aanbieding?  
  ja
  nee (ga door naar games en gadgets)

16.  Heb jij je toen misleid gevoeld? (Je wordt misleid wanneer een bedrijf je expres iets 
laat geloven dat niet klopt) 

  ja
  nee

17. Wat is de naam van dat bedrijf?

Games en Gadgets (‘Spelletjes’)
Sommige bedrijven maken een ‘spelletje’ speciaal voor sociale netwerksites, deze worden ook wel 

gadgets, widgets, games of quizzes genoemd. Hieronder zie je een voorbeeld van aXe.

18.  Wist je dat bedrijven via ‘spelletjes’ op sociale netwerksites reclame maken?  
  ja
  nee 

19. speel jij weleens zo’n ‘spelletje’? 
  ja
  nee (ga door naar Privébericht)

20.  krijg je na het spelen zo’n ‘spelletje’ soms een aanbieding naar je e-mail gestuurd?
  ja
  nee (ga door naar Privébericht)

21.  krijg je na het spelen zo’n ‘spelletje’ soms ongevraagd een aanbieding naar je e-mail 
gestuurd? 

  ja
  nee

22.  Heb je weleens wat gekocht na het krijgen van zo’n aanbieding? 
  ja
  nee (ga door naar Privébericht)

23.  Heb jij je toen misleid gevoeld? (Je wordt misleid wanneer een bedrijf je expres iets 
laat geloven dat niet klopt). 

  ja
  nee

24. Wat is de naam van dat bedrijf?
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  Privébericht
Bedrijven hebben graag persoonlijk contact met mensen om een product te promoten. Soms sturen 
ze een persoonlijk bericht, oftewel privébericht. In het voorbeeld zie je een persoonlijk bericht dat 
sommigen Hyvesleden ongevraagd kregen.

25.  Wist je dat bedrijven weleens ongevraagd privéberichten met aanbiedingen versturen?
  Ja
  nee 

26. krijg je soms ongevraagd een privébericht van een bedrijf met een aanbieding? 
  Ja
  nee (ga door naar recht en voorlichting)

27. van welk bedrijf kreeg jij ongevraagd een privébericht?

28. Heb je weleens wat gekocht na het krijgen van een privébericht met een aanbieding?
  Ja
  nee (ga door naar recht en voorlichting)

29. Heb jij je toen misleid gevoeld? (Je wordt misleid wanneer een bedrijf je expres iets 
 laat geloven dat niet klopt).
  Ja
  nee

Recht en Voorlichting

30. Heeft iemand jou weleens gewaarschuwd over misleidende reclames op sociale 
 netwerksites?
  ja
  nee (ga door naar vraag 32)

31. zo ja, wie heeft jou erover gewaarschuwd? 
  Ouders (of voogd) 
  school 
  vrienden 
  anders namelijk: 

32. Heb jij op internet weleens informatie proberen te krijgen over jouw rechten als 
 consument?
  Ja, maar niets gevonden 
  Ja, ik heb informatie gevonden op de volgende website: 
  nee

33. ken jij ConsuWijzer?
  Ja
  nee (ga door naar vraag 35)

34. Wist je dat ConsuWijzer je kan helpen als je een probleem hebt met een bedrijf?
  Ja
  nee
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Tot besluit
37. stelling: 1. Ik vind het prima dat bedrijven reclame maken via sociale netwerksites. 
  Mee eens 
  neutraal 
  Mee oneens 
  geen mening

38. Wil je nog iets kwijt over deze vragenlijst?   

35. ConsuWijzer is een helpdesk van de overheid die consumenten praktisch advies geeft 
 over hun rechten. Je kunt ook een klacht over een bedrijf indienen bij ConsuWijzer. Hoe 
 zou jij op het internet door ConsuWijzer geïnformeerd willen worden over je rechten als 
 consument?
  Website  vraagbaak  Mail   
  sociale netwerksite   Filmpjes  anders namelijk: 
  Chat   gadgets  geen idee

36. stelling: als ConsuWijzer een profiel heeft op mijn sociale netwerksite(s) dan ga ik het 
 zeker bezoeken.
  Jazeker 
  Misschien wel, misschien niet 
  Waarschijnlijk niet  
  Weet niet/geen mening
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