
ATTITUDE TEN AANZIEN VAN TECHNOLOGIE
Sterke interesse in technologie

Stijging in zelfregulering smartphonegebruik
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ATTITUDE TEN OPZICHTE VAN TECHNOLOGIE 
Sterke interesse en geloof in technologie, laag wantrouwen

DIGITALE VAARDIGHEDEN
Jongeren schatten hun vaardigheden hoger in

SMARTPHONEAFHANKELIJKHEID
Vlamingen vinden dat ze teveel tijd spenderen op hun smartphone
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ATTITUDE TEN OPZICHTE VAN DE SMARTPHONE
Vlamingen vinden dat ze teveel tijd spenderen op hun smartphone

Ik ben geïnteresseerd in 
digitale technologieën

Omgaan met digitale 
technologieën is 

gemakkelijk voor mij

SMARTPHONEGEBRUIK BEHEREN
Duidelijke stijging van maatregelen om controle te behouden over smartphonegebruik 

In het algemeen 
vertrouw ik technologie 

niet

Digitale technologieën 
gebruiken is leuk

Digitale technologieën 
maken ons leven 

gemakkelijker
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Tijdens een gesprek, vergadering of les 
bewust mijn smartphone wegstoppen 
om niet afgeleid te zijn

Notificaties/meldingen op mijn 
smartphone uitschakelen

Tijdens het rijden bewust mijn 
smartphone wegstoppen om niet 
afgeleid te zijn
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22%
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Vlak voor het slapen gaan geen 
smartphone meer gebruiken

Ik houd smartphones uit 
de slaapkamer

Ik zet mijn smartphone soms 
in 'vliegtuigstand'
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Ik heb er vertrouwen in dat ik in staat ben om 
digitale vaardigheden te leren

16-24 65+ ALLE LEEFTIJDEN

80%78%

67%
72%

80%

55%

Ik heb digitale toepassingen vermeden omdat 
ik er niet vertrouwd mee ben

16-24 65+ ALLE LEEFTIJDEN

15%13%

35%
26% 22%

41%

Ik twijfel om digitale toepassingen te gebruiken omdat 
ik vrees fouten te maken die ik niet kan rechtzetten

16-24 65+ ALLE LEEFTIJDEN
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Termen gelinkt aan digitale toepassingen 
vind ik verwarrend

16-24 65+ ALLE LEEFTIJDEN
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18%

Ik voel me verslaafd 
aan mijn smartphone

26%

Ik vind van mezelf 
dat ik te veel tijd spendeer 

op mijn smartphone

31%
VINDT ZICHZELF

SMARTPHONE-AFHANKELIJK

Een kloof tussen de jongste en oudste generaties

Ik vind het vervelend 
als een vriend(in) 
vaak op zijn/haar 

smartphone bezig is 
als we in gesprek zijn

84%

Ik ben bezorgd om de 
impact van smartphones 
op de gezondheid door 
de stralingen die hierbij 

vrijkomen

32%

Anderen zeggen me 
dat ik te vaak bezig 

ben op mijn 
smartphone

14%

Het gebruik van de 
smartphone zorgt 

ervoor dat ik tijd win

43%

Meer trends over mediabezit en -gebruik in Vlaanderen vind je op imec.be/digimeter


