


Kids & Telecom

- 89% bezit al een telefoon

- ouders betalen

- 1/3 kan niet leven zonder mobiel

- papa’s?



Kids & Telecom
Onderzoek onder 10-14 jarigen ism IPM KidsWise

Bruno Michieli
Orange Nederland



het onderzoek
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waarom hebben ze een 
mobieltje?
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wat doen ze met
hun mobiel?

top 3:

� sms’en: 49%

� bellen: 35%

� spelletjes: 25%

top 3:

� mijn moeder (37%)

� beste vriend of 
vriendin (31%)

� mijn vader (11%)

naar wie bellen ze?



waarom bellen ze?

� om te zeggen waar ik

ben

� over een afspraak

� om zomaar te kletsen

� “Om te zeggen dat ze me                                         

even terug moeten bellen.”



ringtones,
voicemails
& sms’en
wat is het gebruik?

ringtones

� standaard ringtone (41%)

� liedje van internet (33%)

voicemail

� geen voicemail (23%)

� wel voicemail (29%)

sms’en ☺☺☺☺, w8 ff

� geen SMS-afkortingen (38%)

� wel SMS-afkortingen (45%)



wie betaalt?
u raadt het al…..

� mijn ouders (49%)

� ik (36%)

� samen (13%)



normen en waarden
wat kan echt niet?

je mobieltje zet je uit:

� ‘s nachts (49%) 

� in de klas (25%)

� in de bioscoop (12%)

� “Roddelen of je verkering uitmaken.”

� “Sekslijnen en bejaarden stalken.”

�“Dreig-smsjes”



� “Niemand mag mij wakker bellen.”

� “Alleen in nood.”

� “Ik denk dat ik ‘s nachts een beetje chago
ben…midden in de nacht, maar Beyonce of 
Jennifer Lopez, Britney Spears mogen wel 
bellen.”

� “Mijn vriendje, ik heb hem nog niet, maar dat zal 
binnenkort wel gebeuren!”

� “Mijn moeder, waarom maakt niet zoveel uit.”

wie mag jou wakker bellen?



nog een paar feiten
� 75% heeft later meerdere telefoons

� 20% heeft later geen vaste lijn

� 10% ziet de telefoon als beste vriend

� 41% van de jongens verliest liever z’n portemonnee

� 40% van de meisjes geeft liever zakgeld op

� 32% kan zich geen leven zonder mobiel voorstellen

� “mijn mobiel is gezellig en rustig”



conclusie
deze jongeren komen er wel…..



the future’s bright...
the future’s Orange


