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SOCIALE MEDIA

Technologiegeneraties en hun 
sociale mediagebruik in Nederland
EUGÈNE LOOS

Impact van nieuwe technologie op 
het leven van alle dag
Op een terrasje, in de bus en de trein, op de 
fiets en in de auto … Waar je ook kijkt, zie je 
tegenwoordig mensen staren naar een scherm-
pje van een paar vierkante centimeter en daar-
tegen praten, naar kijken, luisteren of het aan-
raken. De smartphone is niet meer weg te 
denken uit onze maatschappij. Jonge mensen 
kunnen zich niet voorstellen dat nog niet zo 
lang geleden brieven, telegrammen, faxen en 
de vaste telefoon werden gebruikt om met ie-
mand te communiceren. Draadloos internet 
is anno 2018 niet met meer weg te denken uit 
onze samenleving. Via de PC, laptop, tablet 
en sinds niet al te lange tijd ook de smartpho-
ne bellen we elkaar, sturen we Sms’jes, 
WhatsApp berichten, delen we foto’s via Fa-
cebook en kijken we TV en films. Maar dat is 
niet alles, deze sociale media stellen ons in 
staat ook zelf dingen te maken zoals foto’s en 
filmpjes van bijvoorbeeld onze vakantie, die 
we dan met wie we maar willen via Facebook 
delen. En als we op zoek zijn naar een nieuwe 
baan, dan maken we op LinkedIn reclame 
voor onszelf. Veel mensen zijn enthousiast 
over sociale media als nieuwe technologie die 

ons altijd en overal met elkaar verbindt. An-
deren zijn kritischer en waarschuwen voor 
hoofdpijn, nekklachten, concentratieproble-
men, verslavingsverschijnselen en de versprei-
ding van nepnieuws. Dit artikel gaat niet over 
de vraag of sociale media een zegen of een 
vloek zijn, maar of 65-plussers tot andere 
technologiegeneraties behoren dan jongeren, 
waardoor het gebruik wellicht een minder 
prominente rol speelt in hun dagelijks leven.

ICT gebruik door ouderen
Voordat we ingaan op het sociale mediage-
bruik van Nederlandse 65-plussers, is het van 
belang te achterhalen of ze eigenlijk wel van 
ICT gebruik kunnen en willen maken. In ‘De 
oudere: een digitale immigrant in eigen land? 
Een verkenning naar toegankelijke informatie-
voorziening’ dat ik in 2010 publiceerde, liet ik 
destijds zien dat het een mythe is dat ouderen 
niet zouden kunnen leren omgaan met ICT. 
Bij digitale immigranten zou het volgens au-
teurs als Prensky (2001) gaan om ouderen die 
zich het gebruik van digitale media alleen met 
zeer veel moeite nog tot op zekere hoogte 
kunnen eigen maken. Ik stelde toen dat hier-
voor geen empirisch bewijs te vinden is, inte-

Het is bekend dat veel jonge mensen met hun smartphone 
dag en nacht van sociale media gebruik maken. Maar wat 
valt er te zeggen over het sociale mediagebruik door 65-plus-
sers in ons land? Behoren zij tot een andere technologiege-
neratie waardoor het gebruik van sociale media een minder 
prominente rol speelt in hun dagelijks leven?
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A gendeel: we zijn nooit te oud om te leren. Cij-
fers van het CBS (http://statline.cbs.nl) tonen 
dit inmiddels duidelijk aan. In 2009 had van 
de 65- tot 75-jarigen 43% nog nooit internet 
gebruikt, tegenover 16% van de 55- tot 65- 
jarigen. In 2017 had van de 65- tot 75- jari-
gen slechts 11,7% nog nooit internet ge-
bruikt, tegenover 1% van de 55- tot 65- jarigen. 
CBS leverde tot voor kort geen cijfers voor de 
leeftijdsgroep boven 75 jaar, maar de trend 
voor de 65- tot 75-jarigen is duidelijk: deze 
statistische gegevens tonen aan dat de zoge-
naamde digitale kloof met betrekking tot de 
rol van leeftijd voor ICT gebruik in Neder-
land inmiddels vrijwel gedicht is. Nieuwe co-
horten ouderen zijn op het werk al in aanra-
king gekomen met ICT, en de nieuwe 
technologie is ook veel gebruiksvriendelijker 
geworden – denk daarbij bijvoorbeeld aan ta-
blets. Het is de vraag of de digitale kloof als 
het gaat om sociale media ook vrijwel verdwe-
nen is.

Technologiegeneraties
De socialisatietheorie stelt dat de periode 
waarin mensen opgroeien hen socialiseert. 
Sociaaleconomische en politieke omstandig-
heden en de beschikbare technologie in hun 
formatieve jaren (15-25 jaar) drukken als het 
ware een stempel op hun gedrag. Er wordt 
wel gesteld dat er sprake is van technologie-
generaties, een term die geïntroduceerd is 
door Sackman & Weymann (1994, p. 41-
43). Sackmann & Winkler (2013, p. 493) 
lichten toe dat het daarbij gaat om groepen 
van geboortejaargangen (cohorten) waarbij 
er een relatie is tussen gezamenlijke ervarin-
gen met de technologie waarmee ze opgroei-
en en maatschappelijke veranderingen. Snel-
le technologische veranderingen vergroten 
volgens hen de kans dat er generationele ver-
schillen ontstaan tussen cohorten. Na de in-
troductie van een nieuwe technologie bestaat 
de kans dat deze in de maatschappij een vaste 
plek vindt doordat steeds meer mensen er 
voor hun dagelijkse activiteiten gebruik van 
maken. Een actueel voorbeeld is de vaste te-
lefoon die in Frankrijk op het punt staat te 
verdwijnen, verdrongen door mobiele telefo-

nie. Frankrijk maakt een einde aan ‘ouder-
wets’ bellen. Over twee maanden is het niet 
meer mogelijk om een vaste telefoonlijn aan 
te vragen, daarna volgt een geleidelijke af-
bouw. Over vijf jaar wordt het landelijke vas-
te telefonienetwerk in zijn geheel ontman-
teld. Frankrijk neemt daarmee na 140 jaar 
afscheid van de klassieke vaste telefoon. Het 
apparaat, soms zelfs nog met een aparte 
hoorn en een speciale telefoonstekker die in 
de muur verdwijnt, is dan verleden tijd. “Dit 
is het einde van een tijdperk”, schrijft dag-
blad Le Parisien over het besluit. Vast bellen 
moet in de toekomst via internet. Parijs 
kreeg met de Wereldtentoonstelling van 
1878 een eerste (beperkt) telefoonnetwerk. 
Een jaar later volgde de commerciële exploi-
tatie en meldden zich de eerste telefoon- 
abonnees. Dat netwerk werd verzorgd door 
de Franse PTT en later France Télécom. De 
opvolger van dat staatsbedrijf, Orange, heeft 
nu besloten definitief de stekker uit de vaste 
telefoon te trekken. De reden ligt voor de 
hand. Steeds meer Fransen bellen mobiel of 
via hun modem. In twintig jaar is het aantal 
minuten dat Fransen aan de vaste telefoon 
hangen, gehalveerd. Het aantal minuten dat 
ze mobiel bellen is in diezelfde periode met 
een factor 16 toegenomen. In Nederland is 
‘ouderwets’ bellen ook op zijn retour. KPN 
stopt volgend jaar met de traditionele analo-
ge telefonie en met bepaalde ISDN-dien-
sten. Het bedrijf zegt dat het aantal gebrui-
kers van die telefoondiensten terugloopt en 
dat de diensten daarom worden gemoderni-
seerd of vervangen door “toekomstvaste al-
ternatieven” zoals bellen via internet (https://
nos.nl/artikel/2247640-frankrijk-stopt-na-140-
jaar-met-klassieke-vaste- telefonie.html).

Er zijn in de technologiegeschiedenis tal 
van vergelijkbare voorbeelden: het telegram 
werd vervangen door de fax en de fax later in 
veel gevallen weer door de e-mail.  

Zoals we van Rogers (1962) kunnen leren, 
gaan bij succesvolle innovaties eerst de vroege 
gebruikers, dan de vroege meerderheid, ver-
volgens de late meerderheid, gevolgd door de 
late gebruikers en ten slotte zelfs de achterblij-
vers overstag. Mensen die niet met een speci-
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fieke technologie in hun formatieve jaren zijn 
opgegroeid, zijn dus vaak al wat ouder en ve-
len (maar niet allen!) behoren tot de achter-
blijvers. De vraag is of als achterblijvers de 
nieuwe technologie uiteindelijk gebruiken, ze 
zich die nog echt eigen kunnen maken of dat 
die een minder prominente rol speelt in hun 
dagelijks leven dan bij de jongere technologie-
generaties die er wel tijdens de formatieve ja-
ren mee zijn opgegroeid. Huysmans, De Haan 
& Van den Broek (2004, p. 20) merken daar-
over op: “Opeenvolgende geboortejaargangen 
groeien elk op met een specifieke constellatie 
van media-aanbod, mediacompetentie en me-
diavoorkeuren. Die vroegere ervaringen met 
media zouden later tot gedeelde gedragspatro-
nen leiden.” 

Om te onderzoeken of technologiegenera-
ties inderdaad kunnen ontstaan, deden Sack-
mann & Winkler (2013, p. 493-494) in 2004 
en 2009 een onderzoek naar het ICT gebruik 
in Duitsland. Ze onderscheiden daarbij de 
volgende technologiegeneraties:

Tabel 1. Verschillende technologie
generaties in Duitsland

Technologiegeneratie Cohort, 
geboren:

Internet >1980

Computer 19641980

Technologieverspreiding 19491963

Huishoudrevolutie 19391948

Mechanisch <1938

Bron: Sackmann & Winkler, 2013.

Uit hun onderzoek bleek dat internetgebruik 
inderdaad afnam per technologiegeneratie: 
van zeer intensief bij de internettechnologie-
generatie naar tamelijk gering bij de mecha-
nische techniekgeneratie. Ook bleek dat jon-
gere technologiegeneraties veel meer gebruik 
maken van sociale media dan oudere tech-
niekgeneraties. Dit laat zien dat er inderdaad 
sprake is van technologiegeneraties qua in-

ternetgebruik in het Duitsland van enkele 
jaren geleden. Maar spelen technologiegene-
raties ook op dit moment in Nederland een 
rol als het gaat om het gebruik van sociale 
media?

Hoe technologiegeneraties in 
Nederland sociale netwerken 
gebruiken
Wat is er bekend over het gebruik van sociale 
netwerken door Nederlandse ouderen? Een in 
2017 verschenen publicatie van het CBS laat 
zien dat ouderen steeds actiever zijn op socia-
le netwerken. Zo gebruikt inmiddels 34% van 
de 65- tot 75-jarigen sociale netwerken, zoals 
Facebook. Dat was vijf jaar eerder nog 12%. 
Bij de oudste leeftijdsgroep (75-plus) nam het 
aandeel dat actief is op  sociale netwerken toe 
van 2% in 2012 tot 17,3% in 2017. Gemid-
deld was 63% van de Nederlanders van 12 jaar 
of ouder in de drie maanden voor het onder-
zoek actief op sociale netwerken (https://www.
cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/52/steeds-meer- 
ouderen-op-sociale-media).

Volgens het Nationale Sociale Media On-
derzoek zou in 2017 zelfs 68% van de 65-tot 
79-jarigen en 61% van de 80+ers wel eens Face-
book gebruikt hebben (https://Newcom.nl). 

Dat de percentages hoger liggen dan bij 
het CBS zou er mee te maken kunnen hebben 
dat het CBS vroeg naar activiteiten op sociale 
netwerken in de drie maanden voor het onder-
zoek, terwijl Newcom vroeg of iemand wel 
eens op een sociaal netwerk actief is geweest. 
Het is duidelijk dat het gebruik van sociale 
media onder 65-plussers al redelijk wijdver-
spreid is.

Om te kunnen bepalen of er ook sprake is 
van verschillende techniekgeneraties onder 
65-plussers maken we gebruik van het onder-
zoek dat in 2016 werd uitgevoerd door Loos 
(e.a., 2018), waarin aan Nederlandse ouderen 
werd gevraagd welke media ze de vorige dag 
gebruikt hadden. Dit gaf onder andere het 
volgende beeld:
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Tabel 2. Mediagebruik bij Nederlandse technologiegeneraties, in %

Technologiegeneratie E-mailen Chatten Gebruik Social 
Network Sites

Technologieverspreiding (19491963) 79,6     56, 5 59,5

Huishoudrevolutie (19391948) 82,8    39,8 47,6

Mechanisch (<1938) 81,9     30,6  29,3

Bron: Loos, Nimrod & FernándesArdèvol, 2018.

Uit tabel 2 blijkt dat er binnen de Nederland-
se groep 65-plussers duidelijk sprake is van 
grote verschillen tussen techniekgeneraties als 
het gaat om relatief nieuwe media als chatten 
en het gebruik van Social Network Sites. Er 
wordt wel gebruik van gemaakt, maar wel 
steeds minder naarmate een technologiegene-
ratie een ouder cohort betreft. Minstens net 
zo interessant is dat als het gaat om het ge-
bruik van een medium dat inmiddels al wat 
ouder is, bijvoorbeeld e-mail, alle techniekge-
neraties er frequent gebruik van maken en dat 
hun onderlinge verschillen minimaal zijn. Als 
een medium al wat langer bestaat, gaan tech-
nologiegeneraties die er tijdens hun formatie-
ve jaren niet mee opgegroeid zijn, dus ook 
leren om het te gebruiken, zodat het voor hen 
een integraal onderdeel gaat vormen van het 
alledaagse leven. Een mens is nooit te oud om 
te leren. En dat zullen we waarschijnlijk ook 
gaan zien bij het gebruik van sociale media 
door toekomstige 65-plussers.

Dit artikel is mede gebaseerd op onderzoek 
dat wordt gefinancierd door Ageing, Com-
munication, Technology (ACT), een Cana-
dees internationaal onderzoeksnetwerk 
(http://actproject.ca/). De data-verzameling is 
uitgevoerd in het kader van “Being Connec-
ted at Home – Making use of digital devices 
in later life”, een onderzoeksproject van het 
Joint Programme Initiative More Years Better 
Lives (MYBL) (https://www.zonmw.nl/nl/
over-zonmw/internationaal/programmas/ pro-
gramma-detail/eu-jpi-more-years-better-lives-j-
age-2/).
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