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Inleiding 

Welkom bij ons Maatschappelijk vraagstuk. Het onderwerp waar we ons mee bezig 

gaan houden in de komende periode is sociale media en polarisatie. Onze 

hoofdvraag is dan ook: Wat is de invloed van sociale media op polarisatie in de 

Nederlandse samenleving? In onze aanleiding gaan we vertellen hoe we bij dit 

onderwerp zijn gekomen en waarom we uiteindelijk ook besloten hebben om voor dit 

onderwerp te kiezen. Daarna komt onze eerste deelvraag. Hierin gaan we u 

uitleggen wat polarisatie en sociale media inhoud. In onze tweede deelvraag gaan 

we u uitleggen hoe sociale media zich heeft ontwikkeld door de tijd heen. Hoe begon 

het en hoe ziet het er nu uit? Als laatste gaan we u uitleggen wat de gevolgen van 

de ontwikkeling van sociale media voor polarisatie zijn.  

Veel leesplezier! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Inhoud 
 
❑ Aanleiding: 
❑ Hoe zijn we op dit onderwerp gekomen? 
❑ Waarom vinden wij dit onderwerp belangrijk? 
❑ Wat houdt een maatschappelijk probleem in? 
❑ Waarom is dit een maatschappelijk probleem? 

 
❑ Hoofdvraag; Wat is de invloed van sociale media op polarisatie in 

de Nederlandse samenleving? 
❑ Deelvraag 1; Wat wordt er verstaan onder polarisatie en sociale 

media? 
❑ Deelvraag 2; Hoe heeft sociale media zich door de tijd ontwikkeld, 

in vergelijking van vroeger met nu? 
❑ Deelvraag 3; Welke gevolgen heeft deze ontwikkeling voor de 

polarisatie in de Nederlandse samenleving? 
❑ Bronvermelding 
❑ Conclusie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aanleiding 

Hoe zijn we op dit onderwerp gekomen? 
Wat zal ons maatschappelijk probleem zijn? Dat is de eerste vraag die we ons zelf 
moesten stellen toen we te horen kregen dat we een maatschappelijk probleem 
moesten gaan uitwerken. Dit is een vraag waar we lang mee bezig zijn geweest. Het 
ene probleem was te uitgebreid en het andere juist veel te klein. Omdat het 
bedenken van een maatschappelijk probleem echt een ding werd voor ons hadden 
we besloten om aan meneer Gruijthuijzen (onze Maatschappijleer docent) te vragen 
of hij tips voor ons had. We zijn met zijn allen aan tafel gaan zitten. We gingen 
brainstormen. Het eerste wat meneer Gruijthuijzen ons vroeg was: ‘Wat vinden jullie 
belangrijk in het leven, of waar hebben jullie het regelmatig over, bijvoorbeeld thuis 
aan tafel?’ Best een makkelijke vraag zou je denken, maar op dat moment wisten we 
niet wat het antwoord daarop was. We vinden heel veel dingen belangrijk in het 
leven en dat maakt het nou zo lastig. Want wat is nou echt een goed probleem om 
over te schrijven? We moesten denken aan het nieuws. En even later kwam iemand 
met de zwarte pietendiscussie. Dit was te klein dus door naar het volgende 
onderwerp. We kwamen steeds op problemen waarbij er twee groepen zijn die 
tegenover elkaar staan. Die twee groepen hebben verschillende meningen en er is 
dan ook geen middenweg waar ze hun genoegen mee nemen. Dit wordt ook wel 
polarisatie genoemd. Maar wat doen wij dagelijks wat niet te missen valt? We zitten 
op onze telefoon, oftewel op sociale media. Daarmee kwamen we op het idee om 
deze twee dingen te combineren en te gaan onderzoeken hoe polarisatie invloed 
heeft op sociale media. En dat in de tijd van vroeger en nu.  
 
Waarom vinden wij dit onderwerp belangrijk? 
Dit probleem is wereldwijd actief, en het lijkt steeds erger te worden. Dat de 
polarisatie in de samenleving stijgt komt mede door sociale media. Hoe dit precies 
zit weten we niet en daarom gaan we dit onderzoeken. Zonder polarisatie zou onze 
samenleving het met elkaar eens zijn en daarom willen wij dit gaan onderzoeken 
zodat we er mogelijk een oplossing voor kunnen vinden.  
 
Wat houdt een maatschappelijk probleem in? 
Een probleem waar iedereen in de samenleving mee te maken heeft. Iedereen moet 
er dus ook een eigen mening over vormen. Dit probleem is vaak zo groot dat de 
overheid zich er mee moet gaan bemoeien.  
 
Waarom is dit een maatschappelijk probleem? 
Zoals we al zeiden is dit een wereldwijd probleem. Iedereen heeft er dus mee te 
maken, want je moet een ‘kant’ kiezen en een mening vormen. De overheid moet 
zich er duidelijk mee bemoeien en speelt er ook in mee. Neem als voorbeeld de 
politiek, daar moeten wij kiezen wie wij aan de macht willen hebben. Daar ontstaan 
dan ook linkse of rechtse kiezers. En zo komt polarisatie daaruit voort. 
 
 
 
 
 
 
 



Deelvraag 1: Wat wordt er verstaan onder polarisatie en sociale 

media? 

Wat is polarisatie? 
Polarisatie is een proces waarbij de tegenstellingen tussen twee groepen sterker 

worden waardoor deze groepen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. De 

groepen zijn als tegengestelde polen, denk hierbij aan een batterij, de min- en 

pluspool zijn ook tegenovergesteld. De ene groep is voor, de andere groep is tegen. 

Maar tussen deze twee groepen zit nog een groep, deze wordt ook wel het ‘stille 

midden’ genoemd. Hierbij behoren de mensen die geen mening hebben, niet 

geïnteresseerd zijn of gewoon geen kant willen kiezen. Deze groep is vaak het 

grootst. De tegengestelde polen proberen de mensen uit deze middengroep mee te 

krijgen. Op een gegeven moment laten de twee uiterste groepen zo fel van zich 

horen, dat de stille middengroep zich gedwongen voelt om een kant te kiezen.   

Er zijn verschillende oorzaken waardoor polarisatie kan ontstaan, het kan namelijk 

onbedoeld ontstaan doordat je iets ongelukkig formuleert. Het kan ook opzettelijk 

worden veroorzaakt, zo kan er opzettelijk angst worden veroorzaakt om zo steun te 

krijgen van mensen. Dit laatste gebeurt vaak door radicale politieke leiders. Ook is 

de werking van negatieve berichten groter dan die van positieve berichten. Wanneer 

iemand dus iets fout formuleert in een bericht op sociale media kan het al snel tot 

polarisatie leiden. Polarisatie heeft sneller effect als het al een ‘voedingsbodem’ 

heeft. Je kunt hierbij denken aan historisch gegroeide tegenstellingen, nationale 

frustraties om het een of ander, of een slechte economische situatie. 

Maatschappelijke polarisatie kan ernstige gevolgen hebben. Het kan namelijk leiden 

tot escalatie en dat beide partijen zich achter radicale leiders scharen. Door het 

optreden en de uitspraken van de radicale leider wordt het wantrouwen bevestigd. 

Door dit wantrouwen zijn mensen in staat om veel te doen en het kan dan ook tot 

terrorisme leiden of uiteindelijk zelfs een burgeroorlog. 

 

 

 
 
 
 



Wat is sociale media? 
Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers 

ervan zorgen dat het blijft lopen. Dit doen ze door middel van foto’s of video’s te 

delen, berichten te liken en te reageren op een andere ‘post’ (Engelse vertaling voor 

een nieuwe verschijning op je account). Maar niet alleen platformen voor het 

plaatsen van foto’s en video’s zijn sociale media. Ook platformen waar je teksten op 

kan schrijven zijn sociale media. Dit zijn bijvoorbeeld forums, hier kan je met elkaar 

praten over je interesses. Een ander voorbeeld is Wikipedia. Hierop kan je informatie 

overbrengen aan anderen. Dit is dus ook weer een vorm van sociale media.  

Op platformen als Instagram en YouTube zitten influencers. Zij posten, net als wij, 

foto’s op sociale media. Ze hebben veel volgers, hierdoor kunnen ze snel veel 

mensen bereiken. Bedrijven maken hier gebruik van, ze geven influencers geld om 

foto’s met hun producten te maken. De influencers krijgen hier soms zoveel geld 

voor, dat dit hun vaste baan kan worden. Dit is dus een win-win situatie, bedrijven 

kunnen veel mensen bereiken en mensen kunnen van foto’s posten en hiermee 

reclame maken hun vaste baan maken. Bedrijven bereiken op een snelle manier 

veel mensen en influencers verdienen hier wat aan. Hoe meer volgers de influencers 

hebben, hoe meer geld ze krijgen met reclame maken voor de producten. 

Celebraties doen dit ook, soms onbewust maar vaak ook wel bewust.  

Wij zitten zelf ook dagelijks op sociale media. Vaak om te kijken wat onze 

vriendinnen/vrienden meemaken of om zelf iets leuks te delen. Maar door dit te doen 

komen er ook weer meningen in het spel. Stel dat iemand een post maakt waarin die 

iemand een beetje belachelijk maakt, maar dit wel doet op een grappige manier. De 

ene vindt dat niet kunnen terwijl de ander dat best grappig en gewoon normaal vindt. 

Ook krijg je te maken met reclame, die niet door influencers zijn geplaatst. Deze 

reclame komt tussen de posts door voorbij. Die reclame komt niet zomaar voorbij. Je 

volgt veel mensen op je account en hierdoor kunnen bedrijven hun reclame alleen 

naar mensen sturen die hier hoogstwaarschijnlijk interesse in tonen. Als je 

bijvoorbeeld veel accounts volgt waar mode in voorkomt, zal je sneller reclame 

krijgen over kledingmerken. Volg je veel accounts waarin ze eten bereiden, dan zal 

je hoogstwaarschijnlijk veel reclame krijgen over etenswaren. Op deze manier heeft 

reclame maken voor bedrijven het meeste nut.  

 

 



Deelvraag 2: Hoe heeft sociale media zich door de tijd ontwikkeld, 

in vergelijking van vroeger met nu? 

Om een duidelijk uitleg te geven van hoe sociale media zich in de tijd heeft 

ontwikkeld, is er een tijdlijn gemaakt. Er staat in deze tijdlijn een beschrijving van de 

belangrijkste gebeurtenissen van het internet van 1979 tot en met nu. Bij een paar 

jaartallen zijn geen relevante gebeurtenissen gevonden dus deze hebben we 

weggelaten.  

1979: In 1971 werd de eerste email verstuurd, deze mail werd door Ray 

Tomlinson verzonden. Het was toen voor nog maar heel weinig mensen 

toegankelijk. Internet werd in de eerste jaren sowieso vaak gezien als iets voor 

wetenschappers en nerds. Pas in 1995 werden er e-mails verzonden door steeds 

meer mensen, omdat het internet toen voor steeds meer mensen beschikbaar 

was. In 1978 werd de eerste vorm van sociale media gepresenteerd. Dit was 

bulletin board. Dit was een computersysteem waarbij je informatie, afspraken of 

aankondigen kon delen met bijvoorbeeld vrienden of familie. In 1979 werd 

bulletin board groter. Usenet kwam in beeld. Hier kon je je bestanden uitwisselen. 

Dit was eigenlijk de eerste echte vorm van sociale media.  

1989:  was het begin van WWW, oftewel World Wide Web. Dit werd bedacht 

door Tim Berners-Lee. WWW is een netwerk waarop veel tekst en beeld te 

vinden is. Het doel van Tim Berners-Lee was om het simpeler te maken om 

informatie uit te wisselen tussen wetenschappers.  

1990: In dit jaar ging de eerste website ooit online. Op deze website werd 

uitgelegd hoe je andermans documenten kon raadplegen. Ook werd hierop 

uitgelegd wat het web was. In 1990 was de website nog niet openbaar, dit werd 

het pas in 1991.  

1993: vanaf hier ging het hard met de ontwikkelingen van internet. WWW wordt 

nu openbaar gemaakt voor de hele wereld. Iedereen kan nu dus in principe 

gebruik maken van WWW en informatie opzoeken. Buiten dat WWW nu 

openbaar is geworden, wordt is er ook een mijlpaal bereikt voor Nederland. 

XS4ALL komt op de wereld. Het is de eerste Nederlandse publieke 

internetprovider. Een internetprovider is een persoon of organisatie die diensten 

aanbiedt, op of via het internet.   

 

1994: Er start een nieuwe site genaamd Geocities. Hierop kon je gratis 

persoonlijke homepages maken. Nu bestaat de site niet meer, omdat die offline is 

gehaald door Yahoo. Dan komen we meteen bij de tweede ontwikkeling van 

1994, namelijk Yahoo. Yahoo is een zoekmachine.  



 

1995: In 1995 starten een paar bekende sociale media sites. Zo komt EBay op 

de markt. EBay is een handel site en bedacht door Pierre Omidyar. Mensen 

kunnen hun product verkopen voor een vaste prijs of er kan op worden geboden 

door andere mensen. Tegenwoordig is Ebay de grootste veilingsite ter wereld. 

Ook werd er in 1995 een ander platform, genaamd Classmates.com gestart. Dit 

was de eerste site waarop je een profiel kon aanmaken. En dus ook een deel van 

hoe wij sociale media nu kennen.  

1997: Er staan nu al ruim 1 miljoen websites online. Ook begon in dit jaar het 

bloggen, mensen hebben een eigen site waarin ze hun interesses en meningen 

delen. Als laatste hoogtepunt komt er in dit jaar de eerste video online. Het gaat 

over een man die op zijn kantoor zit en boos is op zijn computer en die kapot 

maakt. De video heet bad day, is 27 seconden lang en heeft 327.000 views.  

 

1998: Eindelijk is het dan zo ver, het miljardenbedrijf Google is ontstaan. Het 

bedrijf is opgericht door Larry page en Sergey Brin. Ze werkten op de Stanford 

Universiteit.  

1999: MSN Messenger ontstaat. Je kan hiermee berichtjes sturen naar elkaar.  

2000: ondertussen zijn er zo’n 70 miljoen mensen die een PC hebben. Dit lijkt 

veel, maar om te bedenken dat er toen ongeveer 6,5 miljard mensen op aarde 

wonen, zijn die 70 miljoen mensen helemaal niet zoveel. Het waren dus alleen de 

relatief rijke mensen die een PC hadden.  

2001: In dit jaar wordt de iPod uitgegeven door Apple 

2002: Friendster wordt gelanceerd. Dit is een sociale media platform dat op een 

gegeven moment maar liefst 1 miljoen profielen heeft.   

 

2003: 2003 is het jaar waarin een groot bedrijf is opgestart die na 3 maanden al 3 

miljoen profielen heeft, namelijk MySpace. Ook start Linkedin en heeft het 

internet intussen al zo’n 3 miljard websites.  



2004: in 2004 worden er veel nieuwe bekende sociale media platvormen gestart. 

Zo openen Facebook en Hyves hun deuren. Ook ontstaan in dit jaar Flickr en 

Digg. 

2005: YouTube staat online en in een paar maanden tijd hebben zo’n 79% van 

de Nederlanders er gebruik van gemaakt.  

 

2006: Er zijn ondertussen 25 miljard websites en 1 miljard mensen van de hele 

wereldbevolking gebruikt internet. 

2007: Apple lanceert de IPhone. Microsoft koopt aandelen in Facebook. 

2008: In 2008 komt Apple met iets nieuw, namelijk de App store. Op het moment 

dat de app store online komt, staan er 552 apps op. 

2009: Facebook is op dit moment al de nummer 1 van alle sociale netwerken. 

Facebook heeft in 2009 maar liefst 200 miljoen gebruikers.  

2010: In 2010 starten er 2 hele grote sociale media bedrijven, namelijk Instagram 

en Pinterest. 

  

2011: Google plus en snapchat worden hierin gelanceerd. 

2012: In 2012 wordt 4G mogelijk gemaakt, hiermee kun je nog sneller bellen en 

internetten dan voorheen mogelijk was. 

2013: Netflix ontstaat en Hyves stopt ermee. Ook MSN Messenger stopt en dit is 

nu Skype.  

2014: Heel Nederland kan nu gebruik maken van 4G, dankzij KPN. 

Zoals te zien is in deze tijdlijn zijn de ontwikkelingen van sociale media heel hard 

gegaan in een paar jaar tijd. Zo zijn er veel sociale media platformen bijgekomen, 

maar er zijn er ook weer veel verdwenen, zoals Hyves en MSN Messenger. 

Vroeger was het internet nog veel minder snel en had je veel minder keus. Vooral 

vanaf de jaren ‘00 zijn er heel veel mensen internet gaan gebruiken.   

 

 



Enquête 
Om de deelvraag nog beter te kunnen beantwoorden, hebben we een enquête 

gemaakt. Deze enquête was bedoeld voor mensen tussen de 21 en 70. We hebben 

voor deze leeftijd gekozen, omdat het gaat over het verschil tussen vroeger en nu. 

Als mensen bijvoorbeeld 15 jaar zijn, kunnen ze sommige vragen dus nog niet 

beantwoorden, omdat we specifiek vragen naar welke sociale media mensen 

gebruikten toen ze ongeveer 16 waren en welke vormen ze nu gebruiken. Voor de 

jeugd van nu is dat dus voor beide hetzelfde, omdat ze nu die leeftijd hebben. Eerst 

laten we u zien welke enquête we hebben gemaakt en daarna laten we u de uitslag 

van de enquête zien. Om duidelijkheid over het onderwerp te geven aan de mensen 

die deze enquête hebben gemaakt, hebben we op sommige plaatsen een korte 

uitleg gegeven over wat sommige onderwerpen nou precies inhouden.  

Onze enquête  

1. Wat is uw leeftijd? 

❑ 21-25 
❑ 26-30 
❑ 31-35 
❑ 36-40 
❑ 41-45 
❑ 46-50 
❑ 51-55 
❑ 56-60 
❑ 61-65 
❑ 66-70 

2. Wat is uw geslacht? 

❑ Man 
❑ Vrouw 
❑ Interseks 
❑ Wil ik niet zeggen 

 

De betekenis van Sociale Media: 

Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers 

ervan zorgen dat het blijft lopen. Dit doen ze door middel van foto’s of video’s te 

delen, berichten te liken en te reageren op een andere ‘post’ (Engelse vertaling voor 

een nieuwe verschijning op je account). Maar niet alleen platformen voor het 

plaatsen van foto’s en video’s zijn sociale media. Ook platformen waar je teksten op 

kan schrijven zijn sociale media. Dit zijn bijvoorbeeld fors, hier kan je met elkaar 

praten over je interesses. Een ander voorbeeld is Wikipedia. Hierop kan je informatie 

overbrengen aan anderen. Dit is dus ook weer een vorm van sociale media. 

 

 



3. Maakte u in uw jeugd gebruik van sociale media? (Toen u ongeveer 16 jaar 

was) 

❑ Ja 
❑ Nee (ga door naar vraag 6) 

 

4. Welke platformen van sociale media gebruikte u in uw jeugd? (Toen u 

ongeveer 16 jaar was) 
 

❑ Facebook 
❑ Hyves 
❑ CU2 
❑ MSN 
❑ Partyflock 
❑ Friendster 
❑ Myspace 
❑ LinkedIn 
❑ Flickr 
❑ Digg 
❑ Instagram 
❑ Twitter 
❑ Snapchat 
❑ Anders, namelijk 

5. Hoe vaak gebruikte u in uw jeugd sociale media? 

❑ Ik gebruik geen sociale media 
❑ Minder dan 1 keer per week 
❑ 1 tot 2 keer per week 
❑ 3 tot 4 keer per week 
❑ 5 tot 6 keer per week 
❑ 1 tot 3 uur per dag 
❑ 4 tot 7 uur per dag 
❑ Meer dan 7 uur per dag 

 

6. Welke platformen van sociale media gebruikt u nu? 

❑ Facebook 

❑ Instagram 

❑ Twitter 

❑ Snapchat 

❑ Tik Tok 

❑ Pinterest 



❑ YouTube 

❑ LinkedIn 

❑ Whatsapp 

❑ Wikipedia 

❑ Ik gebruik geen sociale media 

❑ Anders, namelijk 

7. Hoe vaak maakt u nu gebruik van sociale media? 

❑ Ik gebruik geen sociale media 
❑ Minder dan 1 keer per week 
❑ 1 tot 2 keer per week 
❑ 3 tot 4 keer per week 
❑ 5 tot 6 keer per week 
❑ 1 tot 3 uur per dag 
❑ 4 tot 7 uur per dag 
❑ Meer dan 7 uur per dag 

 

De volgende vragen gaan over gepersonaliseerde reclames, hier is een uitleg 

van wat gepersonaliseerde reclames inhouden: 

Gepersonaliseerd reclame maken is een vorm van adverteren waarbij reclames 

worden geplaatst die specifiek gericht zijn op bepaalde groepen consumenten. 

Bedrijven die reclames willen maken werken vaak samen met mediabedrijven. Zo 

kunnen ze, met behulp van de gegevens die mediabedrijven over hun gebruikers 

hebben, ervoor zorgen dat de gebruikers van de media reclames krijgen die bij hun 

interesses passen. Bedrijven hopen hiermee doelgerichter en beter reclame te 

kunnen maken. 

8. Waren er vroeger (vanaf de jaren 90) net zoveel gepersonaliseerde reclames 

als nu, denkt u? 

❑ Ja 
❑ Nee, meer 
❑ Nee, minder 

9. In hoeverre heeft u het gevoel dat u beïnvloed wordt door gepersonaliseerde 

reclames? (om bijvoorbeeld eerder een product te kopen) 

1 ster= je voelt je niet beïnvloedt 

9 sterren= je voelt je erg beïnvloedt 

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

 



10. In hoeverre heeft u het gevoel dat de gemiddelde mens wordt beïnvloed 

door gepersonaliseerde reclames? 

1 ster= de gemiddelde mens wordt niet beïnvloedt 

9 sterren= de gemiddelde mens wordt erg beïnvloedt 

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

11. Welke platformen van sociale media maken/maakten het meest gebruik van 

gepersonaliseerde reclames, denkt u? 

❑ Facebook 

❑ Hyves 

❑ CU2 

❑ MSN 

❑ PartyFlock 

❑ Friendster 

❑ Myspace 

❑ LinkedIn 

❑ Flickr 

❑ Digg 

❑ Instagram 

❑ Twitter 

❑ Snapchat 

❑ Tik Tok 

❑ Pinterest 

❑ YouTube 

❑ Whatsapp 

❑ Wikipedia 

❑ Ik gebruik/gebruikte geen sociale media 

 

 

 

 



De uitslag van de enquête 

 

 

Zoals u hierboven kunt zien is de grootste groep mensen die onze enquête heeft 

ingevuld tussen de 26-30 jaar oud. Ook is er een grote groep tussen de 21-25 jaar 

oud die onze enquête hebben ingevuld. Voor de rest zijn het allemaal kleine 

groepjes die ongeveer even groot zijn. Het is voor ons positief dat veel jonge 

mensen de enquête hebben ingevuld, zodat we bij de vragen over sociale media 

gebruik tijdens de jeugd meer resultaten krijgen.  

 

 



De meeste mensen die onze enquête hebben ingevuld zijn vrouw. We verwachten 

niet dat vrouwen de enquête erg anders zullen invullen dan mannen, maar het kan 

natuurlijk wel, dus om dit te onderzoeken hebben we de vraag erin gehouden.  

 

 

Iets meer dan de helft van de mensen maakten in hun jeugd gebruik van sociale 

media. Als u kijkt naar vraag 1 is dit een logisch resultaat. We denken dat de 

mensen van leeftijden 21-25, 26-30 en 31-35 bij deze vraag ‘ja’ hebben geantwoord. 

Want toen zij ongeveer 16 jaar waren bestonden er al meer vormen van sociale 

media dan toen iemand die nu 60 is 16 was. 

 

 

 



 

 

Het platform waar door mensen het meeste gebruik van werd gemaakt in hun jeugd 

was Hyves. Ook populair was MSN. De andere platformen werden opvallend minder 

gebruikt. Dit is ook redelijk logisch. Hyves en Facebook werden namelijk allebei in 

2004 op de markt gebracht, maar Hyves werd eerder populair en is ook alweer 

gestopt. Facebook daarentegen werd pas een aantal jaren later erg populair, en is 

nu nog steeds een van de populairste sociale media platformen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De meeste mensen maakten in hun jeugd tussen de 1 en 3 uur per dag gebruik van 

sociale media. Ook een groot deel maakte 5 tot 6 keer per dag gebruik van sociale 

media. Dit is meer dan wij hadden verwacht, want wij dachten dat Hyves, het meest 

gebruikte platform, maar zo’n 3-4 keer per week gebruikt zou worden.  

Een ander reflectiepunt dat opvalt bij deze vraag is de antwoordmogelijkheid ‘Ik 

gebruik geen sociale media’. Bij vraag 3 vroegen we namelijk: maakte u in uw jeugd 

gebruik van sociale media? Als mensen hierbij ‘nee’ antwoordden, stond daarachter: 

ga door naar vraag 6. Het is dus onze fout dat we bij vraag 5 die hierboven staat de 

optie ‘ik gebruik geen sociale media’ erbij hebben gezet. Maar de mensen die onze 

enquête hebben ingevuld hebben hier dus ook een fout gemaakt, want als ze bij 

vraag 3 aangaven dat ze geen sociale media gebruikten en goed hadden gelezen, 

dan zouden ze vraag 5 niet hebben ingevuld. Bij deze vraag zou de optie ‘ik gebruik 

geen sociale media’ dus eigenlijk nul keer moeten zijn ingevuld, maar toch is dit een 

paar keer gedaan.  

 

 

 

 

 

 



 

De platformen die tegenwoordig het meest gebruikt worden verschillen erg met de 

platformen die vroeger gebruikt werden. Zoals te zien is wordt Whatsapp het meest 

gebruikt, daarna Youtube en Facebook. Een opvallend resultaat van deze vraag is 

dat er niemand heeft ingevuld ‘ik gebruik geen sociale media’, dat betekent dat 

iedereen die onze enquête heeft ingevuld een vorm van sociale media gebruikt. 

Mensen kunnen niet meer zonder, dit is erg anders dan vroeger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hoeveel gebruik er nu gemaakt wordt van sociale media is wel wat meer in 

vergelijking met vroeger, maar het verschil is kleiner dan wij hadden verwacht.  Het 

grootste deel is nog steeds 1-3 uur per dag, het deel van 3-4 uur per week dat bij 

vraag 5 was beantwoord is nu ongeveer vervangen door de antwoorden 4 tot 7 uur 

per dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De meeste mensen denken dat er vroeger minder gepersonaliseerde reclames 

waren als nu. Dat lijkt ons ook het beste antwoord, want vroeger waren er minder 

sociale media platformen, dus zou het ook logisch zijn dat er minder 

gepersonaliseerde reclames waren.  

 

 

Er is een duidelijk verschil te zien tussen de resultaten van vraag 9 en 10. De 

meeste mensen worden voor hun gevoel zelf niet zo erg beïnvloedt door 

gepersonaliseerde reclames. Ze denken dat ze bijvoorbeeld niet veel sneller een 

bepaald product gaan kopen omdat ze er reclames van krijgen. Opvallend is dat de 



mensen die onze enquête hebben ingevuld het gevoel hebben dat andere mensen 

meer beïnvloed worden door gepersonaliseerde reclames dan zijzelf. Onbewust 

worden mensen toch vaak wel beïnvloedt door gepersonaliseerde reclames. Wij 

hebben in onze enquête het voorbeeld gepersonaliseerde reclames gebruikt, maar 

ook andere dingen die mensen voorbij zien komen op hun sociale media 

beïnvloeden mensen dus onbewust om een bepaalde mening te vormen. Hierbij 

komt het aspect van polarisatie in de sociale media kijken.  

 

De meeste mensen die onze enquête hebben ingevuld zijn het erover eens dat 

Facebook het meeste gebruik maakt van gepersonaliseerde reclames.  Op plek twee 

staat Youtube en ook op instagram komen een aantal gepersonaliseerde reclames 

voorbij volgens de mensen die onze enquête hebben ingevuld.  

 

 

 

 

 

 

 



Deelvraag 3: Welke gevolgen heeft deze ontwikkeling voor de 

polarisatie in de Nederlandse samenleving? 

Burgers zijn tegenwoordig niet alleen meer consumenten van de informatie maar 

ook producenten. De informatie die bij ze komt hebben ze zelf geselecteerd en de 

informatie verspreid zich over het web sneller naar mensen die het ook interessant 

vinden. Dit leidt niet tot een betere evenwichtige meningsvorm, er zijn namelijk veel 

discussies met 2 groepen het ene is links en de ander is rechts, niemand is midden. 

Mensen volgen namelijk anderen met dezelfde mening of politieke voorkeur, 

hierdoor krijg je alleen maar informatie, meningen en nieuws die bij jouw voorkeur 

passen. Hierdoor krijg je in relatief grote netwerken meningsvormen die zichzelf 

verstreken in een bepaalde richting wat nauwelijks meer te stoppen is. In de andere 

partij vindt hetzelfde plaats waardoor je twee heel verschillende groepen krijgt die 

onafhankelijk van elkaar er hun eigen gelijk op na houden.  

De onderliggende gedachte hierbij lijkt erop dat mensen op zoek zijn naar een 

bevestiging van hun eigen ideeën. Het is dan ook erg eenvoudig om via sociale 

media mensen te volgen die dezelfde mening hebben om je eigen mening te 

bevestigen. Binnen een groep leidt dit tot een soort inteelt die in grotere groepen 

wordt versterkt door een hoger aantal verbindingen met anderen. Hierdoor krijg je al 

gauw twee groepen die lijnrecht tegenover elkaar komen te staan en niet meer 

redelijk naar elkaars meningen kunnen luisteren. 

Dit is niet hoe het zou moeten gaan in een democratie. In een democratie moet het 

eigenlijk zo zijn dat mensen een divers aanbod aan informatie kunnen kiezen, 

meerdere informatiebronnen leiden tot een evenwichtigere meningsvorming. Dit 

zorgt voor een betere representatie van de maatschappij in de politiek en het zou 

moeten zorgen voor minder gepolariseerde discussies. Op het moment zorgen 

nieuwe informatiebronnen juist vaak tot het tegenovergestelde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie 



In de conclusie gaan we de hoofdvraag beantwoorden: Wat is de invloed van sociale 

media op polarisatie?  

Gepersonaliseerde reclames op sociale media zorgen ervoor dat de samenleving 

nog meer gepolariseerd wordt dan het al is. Door sociale media en 

gepersonaliseerde reclames krijg je alleen dingen te zien die jouzelf interesseren. 

Hierdoor zie je geen dingen die jou niet interesseren. Je mening blijft dus dezelfde 

mening die jij hebt en jij leert geen dingen van de ‘andere kant’. Je mening wordt ook 

bevestigd omdat je op sociale media alleen maar mensen volgt/krijgt te zien met 

dezelfde mening, hierdoor worden jouw ideeën bevestigd. Je krijgt hierdoor mensen 

die het ene denken en mensen die het andere denken, hiermee heb je een ‘witte’ 

groep en een ‘zwarte’ groep. En dus geen ‘grijze’ groep die de middenmoot is. 

Door sociale media wordt de polarisatie versterkt. 
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marketing/waarom-krijg-ik-gepersonaliseerde-reclame-te-zien-op 

• https://esb.nu/blog/20012544/de-polariserende-werking-van-sociale-media 

• De respondenten van onze enquête 
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