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Gebruik vormen nieuws volgen
Bijna negen op de tien Nederlanders volgt nieuws weleens via sites/apps

Gebruik vormen nieuws volgen

A3: Hoe vaak maakt u gebruik van onderstaande vormen van lezen? Basis: alle respondenten (n=1311) 

Achtergrond
▪ Mannen en 

65-plussers lezen 

vaker (vrijwel) 

dagelijks papieren 

dagbladen. 

▪ Mannen en hoger 

opgeleiden volgen 

vaker (vrijwel) iedere 

dag nieuws via 

nieuwssites en/of 

nieuwsapps.

▪ Mannen volgen vaker 

het nieuws via digitale 

kopieën van 

dagbladen/kranten. 

87%

63%

49%

Nieuwssites/

nieuwsapps

Papieren

dagbladen/

kranten

Digitale kopie van

dagbladen/

kranten
Gebruikt weleens
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Profiel
Nieuws volgen

Profiel – Nieuws volgen Basis: leest weleens nieuws via genoemde vormen

Index: Nederlanders van 13 jaar en ouder = 100 
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Digitale kopie dagblad (n=614
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Digitale kopie van krant op smartphone; 32

Digitale kopie van krant op laptop/PC; 37

Nieuws via website/app op tablet; 49

Nieuws via website op laptop/PC; 61

Digitale kopie van krant op tablet; 61

Nieuws op social media; 63

Nieuws via website/app op smartphone; 81

Nieuws op radio; 99

Dagbladen op papier; 153

Nieuws op TV; 165

(n=1060)
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Gebruiksduur nieuwsplatformen 
Nieuws op TV en in dagbladen hebben langste gebruikstijd per week 

D2: Kunt u van onderstaande vormen aangeven hoeveel tijd u hier in uren en minuten per week gebruik van maakt om nieuws te volgen? Basis: gebruikt platform, gebruiksduur in minuten

(n=1311)

(n=791)

(n=1311)

(n=1069)

(n=1176)

(n=442)

(n=780)

(n=582)

(n=580)

Gemiddelde gebruiksduur per week in minuten
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5%

68%

26%

10%

74%

16%

9%

82%

10%

Ik ben hier minder gebruik van gaan

maken

Ik maak hier net zoveel gebruik van Ik ben hier meer gebruik van gaan

maken

Nieuwssites/nieuwsapps (n=1120)

Digitale kopie van dagbladen/kranten (n=614)

Papieren dagbladen/kranten (n=791)
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Invloed coronavirus op nieuws volgen
Gebruik nieuwssites/apps meest toegenomen sinds uitbraak corona

D6: In hoeverre heeft de situatie sinds de uitbraak van het coronavirus invloed gehad op uw gebruik van onderstaande vormen van nieuws volgen? Basis: leest weleens nieuws
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Gebruik luistervormen
Bijna één derde van de Nederlanders luistert weleens podcasts

Gebruik luistervormen

A4: Hoe vaak maakt u gebruik van onderstaande vormen van luisteren? Basis: alle respondenten (n=1311) 

Achtergrond
▪ Mannen en 35-

plussers luisteren 

vaker (vrijwel) 

dagelijks live radio

▪ 18-34 jarigen en hoger 

opgeleiden luisteren 

vaker podcasts en 

muziekstreaming.

88%

65%
60%

32%

Live Radio Eigen muziek/audio Muziek streamen Podcasts

Gebruikt weleens
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23%

20%

16%

16%

15%

15%

13%

11%

9%

6%

12%

Nieuws en actualiteiten

Kunst , cultuur en muziek

Gezondheid

Wetenschap

Lifestyle

Sport

Maatschappij

Opinie

Media

Zakelijk

Anders, namelijk
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Beluisterde podcast thema(‘s)

Thema(‘s) podcast

Basis: gebruikt weleens spotify

G7: Naar welk(e) thema(‘s) podcast luistert u het vaakst? Basis: luistert weleens podcasts (n=468)
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Gebruik kijkplatformen
Top-10 gebruik platformen

Korte video's kijken

66%

36%

23%

18%

13%

12%

10%

10%

8%

7%

45%

17%

5%

3%

2%

1%

3%

1%

1%

1%

YouTube

Facebook

Instagram

NOS

Nu.nl

Dumpert

TikTok

RTL Nieuws

AD

Snapchat
Gebruikt

Meest gebruikt

C1: Welke platformen gebruikt u wel eens voor onderstaande vormen van kijken? :

C1a: Welke van onderstaande platformen gebruikt u het meest?

n=1101
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Onderzoeksverantwoording

Onderzoek naar Trends in Digitale Media

n=1.311 (GfK Online Panel)

Extra respondenten in leeftijdscategorie 13-17 jaar geworven voor een sterker fundament voor uitspraken m.b.t. jongeren

Weging: representatief voor 14.085.960 internetters (toegang tot internet) 13+ (96% van totale populatie 13+ – 14.668.000 Nederlanders) 

Veldwerk: week 48/49 2020

Eerdere rapporten: 

juni 2011, dec 2011, juni 2012, dec 2012, juni 2013, dec 2013, juni 2014, dec 2014, juni 2015, dec 2015, dec 2016, dec 2017, dec 2018, dec 2019

Additionele informatie uit GfK Online Panel (nov 2020)


