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“Apple! Het is wel dat je weet dat het fijn werkt en dat het goed is.” Julia, 

14 jaar. 
 
 
 
 

 

JONG GELEERD, IS OUD GEDAAN 



 

‘DAY IN THE LIFE’ JOOST 17 JAAR 

Zoals af-gesproken 
fietst hij na school 
samen met Sofie 
naar de Mac om er 
een ijsje te halen. 
Rond half 6 gaat hij 
weer richting huis. 

Slapen 

Om 8 uur gaat de 
wekker-app van 
Joost af, omdat hij 
naar school moet. 
 
Voordat hij uit bed 
stapt checkt hij z’n 
WhatsApp en 
spreekt hij met Sjors 
af om samen naar 
school te fietsen. 
 
Na een snelle 
douche, werkt hij 
snel een boterham 
naar binnen en 
stapt op zijn fiets. 

09:00 13:00 16:00 19:00 23:00 
OPSTAAN SCHOOL 

In de grote pauze 
gaat Joost met 
klasgenoten de stad 
in om een hamburger 
te scoren. 
 
Ondertussen appt hij 
met Sofie om na 
school met haar af te 
spreken. Hij stuurt 
haar nog een Snap-
chat toe van hem en 
zijn vrienden. 
 
Sjors en Luuk maken 
er een paar grapjes 
over. 

LUNCH AFSPRAAKJE 

Tijdens het eten 
vertelt Joost over zijn 
dag en start een 
discussie met zijn 
broer Tom over die 
gele kaart van de 
wk-wedstrijd van 
gisteren. 

Na het eten kijkt hij 
zijn favoriete serie 
via Netflix op zijn 
laptop. 
 
Tijdens het kijken 
appt hij met Sofie 
over de aflevering en 
vraagt hij of zij 
volgende week 
woensdag weer wilt 
afspreken. 
 
Voordat hij zijn bed 
in-duikt videochat hij 
nog met Sjors om de 
plannen voor 
zaterdag te 
bespreken. 
 
 

NETFLIX 
Liggend in bed met 
zijn mobiel in zijn 
handen liked Joost 
nog een aantal posts 
die in zijn Facebook 
Newsfeed staan. 
 
Hij bekijkt nog een 
aantal Vines en 
hoopt dat het mooi 
weer wordt tijdens 
zijn voetbal-training 
zondagochtend. 

RELAX 

06:00 – 09:00 09:00 – 12:00 12:00 – 15:00 15:00 – 18:00 18:00 – 21:00 21:00 – 00:00 

Op school 
aangekomen laat hij 
nog even die 
grappige Vine aan 
Sjors zien. 

08:00 

ETEN 
18:00 

11:00 
SOCIALIZEN 
Tijdens de korte 
pauze speelt hij 
een spelletje op 
zijn mobiel, terwijl 
hij aan het 
socializen is met 
klas-genoten en 
drinkt nog snel zijn 
blikje fris op. 



 

“Niemand kijkt meer series op de TV. Ja, ‘Wie is de Mol’ en ‘Expeditie 
Robinson’. Maar verder?” Lisa, 14 jaar. 

 
 
 

‘EEN DAG NIET GELIKED, IS EEN DAG NIET 
GELEEFD’ 



 

  
CARAT CCS PLANNER 



 

CCS CASE: VERHOOG BRAND ACTION  
JONGE VROUWEN  

Bron CCS Planner 

Mediagebruik meisjes 13 – 19 jaar 
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JONGEREN AAN HET WOORD … 
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  Ethnographics  



 

  Moodboards  



 

Differentiatie 



 

Beleef de doelgroep 



 

BELEEF DE DOELGROEP 

Beleef de doelgroep 



 

   

Kwalitatieve verdieping 



 

   

Kwalitatief onderzoek 



 

   

10 home visits met 40 jongeren 



 

   

Doelgroep 13 tot en met 18 jaar  



 

UITKOMSTEN ONDERZOEK 

   

Gespreid over Nederland en afkomst   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constant in contact 



 

UITKOMSTEN ONDERZOEK Multi-screening 



 

UITKOMSTEN ONDERZOEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De hele dag online 



 

UITKOMSTEN ONDERZOEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Whatsapp 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snapchat 



 

UITKOMSTEN ONDERZOEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook en Twitter 



 

CONCLUSIES Instagram en blogs 



 

CONCLUSIES Nieuws - social media apps 



 

Overige social media apps 



 

Overige social media apps 



 

Overige social media apps 



 

Overige social media apps 



 

CONCLUSIES 

Games 

Games 



 

CONCLUSIES 

Televisie kijken 

Televisie 



 

CONCLUSIES 

Muziek 

Muziek 



 

CONCLUSIES 

Nieuws 

Reclame 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SMALL kinderen en jongeren onderzoek & advies  
www.smallwebsite.nl  
post@smallwebsite.nl  
@smallpraat 

Contact 

http://www.twitter.com/smallpraat
http://www.twitter.com/smallpraat


 

JONGEREN AAN HET WOORD … 
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