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Merendeel Nederlanders vindt dat
sociale mediaplatformen meer moeten
doen tegen asociaal gedrag online
Hilversum, 11 november 2022 - Meer dan de helft (54.9%) van de digitale
mediagebruikers tussen de 16 en 80 jaar is van mening dat sociale
mediaplatformen meer moeten doen om sociaal gedrag aan te moedigen en
asociaal gedrag online tegen te gaan. Dit blijkt uit representatief onderzoek van
Netwerk Mediawijsheid, de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en de
Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) dat deze week werd gepubliceerd in het
kader van de Week van de Mediawijsheid, van 4 t/m 11 november 2022.

Generatie Z meest positief over sociale media
Uit het onderzoek blijkt dat meer dan zestig procent van de respondenten vindt dat
sociale media een negatieve impact hebben op de samenleving. Slechts elf procent
staat positief tegenover sociale media en vindt dat platformen de samenleving beter
maken. Dat markeert een kentering ten opzichte van vorig jaar, toen het merendeel
van de Nederlanders sociale media juist beoordeelden als een verrijking voor de
samenleving. Generatie Z (16 - 24 jaar) is het meest positief: bijna een kwart is van
mening dat sociale media een positieve impact hebben op de samenleving.
Rol voor sociale mediaplatformen in stimuleren van prosociaal gedrag
Bij de start van de jaarlijkse campagne deze week maakte Netwerk Mediawijsheid al
bekend dat meer dan zeventig procent van de Nederlanders vindt dat we anders met
elkaar om moeten gaan online. “We weten dat omstanders een belangrijke rol kunnen
spelen in het tegengaan van kwetsend gedrag online, door actief in actie te komen”,

aldus Esther Rozendaal, onderzoeker en universitair hoofddocent Digitale
weerbaarheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Uit ons onderzoek blijkt dat
niet alleen de sociale omgeving een belangrijke rol kan spelen in het aanmoedigen
van upstandergedrag, maar ook de fysieke omgeving: het platform waarop het gedrag
plaatsvindt”.
Digitale mediagebruikers ervaren echter dat ze op dit moment niet voldoende worden
aangemoedigd door sociale mediaplatformen en berichtenapps om upstandergedrag
te vertonen.“Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de mate waarin de eigenschappen van
een platform prosociaal gedrag stimuleren. Zoals het aanbieden van een functie om
online ongewenst gedrag op een makkelijke en veilige manier te melden,” aldus
Rozendaal.
Netwerk Mediawijsheid roept op: #houhetsociaal
Sociale mediaplatformen hebben de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet om de
online omgeving een veiligere plek te maken, zoals in het tegengaan van de
verspreiding van nepnieuws. Ook treedt in 2024 de Digital Services Act (DSA) in
werking, een nieuwe Europese wet die online platformen dwingt om strenger op te
treden tegen schadelijke content. “We zien positieve ontwikkelingen en moedigen de
platformen dan ook aan om ook vóór 2024 maatregelen te nemen in het tegengaan
van online kwetsend gedrag en het gebruikers makkelijker te maken voor elkaar op te
komen. Ons onderzoek bewijst de urgentie hiervan,” aldus Mary Berkhout-Nio,
programmadirecteur van Netwerk Mediawijsheid.
“Het is belangrijk dat we in onze digitale samenleving weten hoe we moeten handelen
bij ongewenst gedrag op sociale media. Tijdens de Week van de Mediawijsheid
bieden we handvatten en handige tips voor mediagebruikers en professionals om
upstandergedrag te vertonen en online kwetsend gedrag tegen te gaan. Als we dit
probleem samen aanpakken, kunnen we de online wereld voor iedereen een veiligere
plek maken.”
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Over het onderzoek
Gegevens voor het onderzoek zijn door onderzoeksbureau No Ties verzameld met
een online survey onder Nederlandse sociale media-gebruikers tussen de 16 en 80
jaar. Ook is er een observatiestudie gedaan naar sociaal gedrag online onder
scholieren aan de hand van de interactieve theatervoorstelling Block or Bless,
ontwikkeld door Theaterhart. Het onderzoek is georganiseerd door Netwerk
Mediawijsheid en de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) in samenwerking met de
Erasmus Universiteit Rotterdam. In het gecombineerde onderzoeksrapport zijn de
bevindingen uit de survey en de observatiestudie te lezen.

Over de Week van de Mediawijsheid: ‘Like en Cancel’
Van 4 t/m 11 november 2022 vindt de Week van de Mediawijsheid plaats, de jaarlijkse
bewustwordingscampagne over het kritisch en actief omgaan met media. Het thema
van dit jaar is ‘Like en Cancel’. Netwerk Mediawijsheid deelt tips voor een sociale
online cultuur en roept op om actief voor elkaar op te komen bij online ongewenst
gedrag. Ambassadeurs van de Week van de Mediawijsheid zijn
(mediawijsheid)activist en schrijfster Milou Deelen en TikTok-influencer Quinn
Bezemer. Naast het delen van concrete tips uit het onderzoek organiseren
netwerkpartners zo’n 200 activiteiten om het thema en mediawijsheid onder de
aandacht te brengen.
Over Netwerk Mediawijsheid
Netwerk Mediawijsheid heeft de missie: ‘Iedereen mediawijs’. Met meer dan 1000
aangesloten organisaties werkt het netwerk aan een Nederland waarin iedereen
mediawijs is – of bezig is dat te worden. Want wie mediawijs is, kan zich
gemakkelijker en zekerder bewegen in een wereld vol media. Netwerk Mediawijsheid
is in 2008 als programma opgericht op initiatief van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Het wordt aangestuurd door vijf organisaties uit het netwerk:
Beeld en Geluid, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, Omroep Human,
Kennisnet en de Koninklijke Bibliotheek.
Contact & interview verzoeken
Voor meer informatie of interview verzoeken, kunt u contact opnemen met Emma
Postma via mediawijsheid@issuemakers.nl of 020-3455088.
Voor woordvoering beschikbaar:
Mary Berkhout-Nio, programmadirecteur Netwerk Mediawijsheid
Esther Rozendaal, universitair hoofddocent Digitale Weerbaarheid Erasmus
Universiteit Rotterdam
Ambassadeurs: (mediawijsheid)activist, schrijver en journalist Milou Deelen en
influencer Quinn Bezemer
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