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59% VAN DE 
NEDERLANDERS STAAT 
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VROUWEN VINDEN BIJ DE AANSCHAF VAN
ELEKTRONICA DE MENING VAN BEKENDEN
ERG BELANGRIJK

Het aantal elektrische apparaten in de Nederlandse huishoudens is 
sterk toegenomen. Ook worden deze apparaten steeds vaker ver-

vangen. Mannen en vrouwen oriënteren zich op een andere manier en 
verschillen in de manier waarop zij een product aanschaffen. Eén ding 
is echter nooit veranderd: mannen hebben meer interesse in elektroni-
ca dan vrouwen.

Uit ons onderzoek blijkt dat mannen vaker inspiratie en informatie uit 
online bronnen halen, terwijl vrouwen zich voor inspiratie vaker tot  
offline bronnen wenden. De mening van bekenden is daarbij voor vrou-
wen erg belangrijk. De meeste mannen (78%) ervaren enig tot veel 
verschil tussen de producten van verschillende aanbieders van elektro-
nica & gadgets. Onder vrouwen is dit percentage met 59% een stuk la-
ger. De keuze voor een bepaalde aanbieder wordt zowel door mannen 
als door vrouwen vooral op basis van verstand gemaakt. 

De mening van bekenden (28%) en een bezoek aan de winkel (28%) 
zijn voor vrouwen de belangrijkste bronnen voor het inwinnen van in-
formatie.

Vrouwen laten de prijs het zwaarst wegen bij het maken van een keuze 
voor een product. Voor mannen geldt juist dat kwaliteit de doorslagge-
vende factor is. 

Nederlanders blijken weinig merktrouw. Wellicht is dit te verklaren door 
de snelle technologische ontwikkelingen binnen de elektronicabran-
che. In een mum van tijd zijn apparaten alweer verouderd.

ONDERZOEK ONDER 2.000 MENSEN

Sanoma/SBS houdt elke vijf jaar een breed doelgroep onderzoek  
onder ruim 2.000 consumenten. Het gaat om een representatieve stu-
die onder Nederlanders in de leeftijd van 18 tot 65 jaar, uitgevoerd 
door onderzoeks bureau Ipsos. 

Sanoma/SBS Whitepaper Elektronica & Gadgets • 2015



3
Sanoma/SBS Whitepaper Elektronica & Gadgets • 2015

HOE MANNEN EN VROUWEN ZICH LATEN
INSPIREREN EN ZICH ORIËNTEREN

Mannen en vrouwen laten zich bij het zoeken naar 
elektronica & gadgets via verschillende kanalen 
inspireren. Mannen doen vooral online inspiratie op. 
Zij gebruiken daarbij zoekmachines (39%), websites 
van winkels (35%) en websites van fabrikanten en/
of producten (34%). Vrouwen kiezen liever voor 
offline bronnen. Vrienden, familie en kennissen  
vormen de belangrijkste inspiratiebron (32%), 
gevolgd door online zoekmachines (27%) en een 
bezoek aan de winkel (26%).

Ook bij het gericht zoeken naar informatie op het 
gebied van elektronica & gadgets oriënteren man-
nen zich vooral online: zoekmachines (38%), online 
prijs- en productvergelijkers (37%) en websites van 
winkels (32%) zijn voor hen de belangrijkste bron-
nen. De online prijsvergelijker wordt voor mannen 
belangrijker in deze oriëntatiefase: mannen zoeken 
gericht naar een aanbod voor de beste prijs. 

DE BESLISSING TOT AANKOOP

Op de vraag hoe Nederlanders beslissingen nemen 
als het gaat om elektronica & gadgets, komt een 
duidelijk antwoord naar voren. De meeste Nederlan-
ders nemen de aankoopbeslissing op verstand. Dit 
is bij mannen nog sterker dan bij vrouwen het geval 
(71% versus 57%). Mannen en vrouwen kiezen 
ongeveer even vaak op gevoel (20% versus 21%). 
Meer vrouwen dan mannen (23% versus 8%) kun-
nen niet precies aangeven op basis waarvan zij een 
aankoopbeslissing nemen.

Online zoekmachines

Online prijs- en productvergelijkers

Websites van winkels

Websites van fabrikanten / producten

Bezoek aan winkel

Reclamefolders (aanbiedingen)

Vrienden / familie / kennissen

Een verkoper in een fysieke winkel

Informatie van consumentenorganisatie(s)

Forums

Man

Vrouw

38%
29%

37%
24%

24%
25%

20%
28%

15%
16%

14%
10%

12%
5%

32%
25%

31%
20%

26%
28%

% maakt gebruik van bron

Vraag: Welke van de onderstaande bronnen raadpleeg je doorgaans als je je 
oriënteert op een aankoop in de categorie elektronica & gadgets (top 10)

OOK IN DE ORIËNTATIEFASE WORDEN ONLINE BRONNEN BIJ MANNEN MEER
GEBRUIKT DAN BIJ VROUWEN (DIE VAKER VRIENDEN / FAMILIE RAADPLEGEN)
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VROUWEN HEBBEN ONVOLDOENDE KENNIS
VAN ELEKTRONICA & GADGETS

De helft van de mannen is erg geïnteresseerd in 
elektronica & gadgets. Bij vrouwen is deze interesse 
met 24% een stuk minder groot.

Vooral vrouwen lijken over onvoldoende informatie 
te beschikken om anderen te kunnen adviseren 
op het gebied van elektronica & gadgets en zien 
zichzelf absoluut niet als ‘kenner’. Mannen worden 
vaker door anderen geraadpleegd dan vrouwen 
(31% versus 12%) voor hun mening of advies. 

Slechts 12% van de bevolking is een trendvormer. 
Zij kunnen anderen informeren en adviseren over 
de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied 
van elektronica & gadgets. Anderen vragen hen dan 
ook vaak om een mening.

VROUWEN EN 
MANNEN NEMEN 

AANKOOPBESLISSING 
OP VERSCHILLENDE 

MANIER

31% VAN 
DE MANNEN EN 

VROUWEN NEEMT 
UITEINDELIJK SAMEN 

DE BESLISSING 38% VAN DE 
MANNEN NEEMT 

DE BESLISSING ZELF 
TEGENOVER SLECHTS 

15% VAN DE 
VROUWEN

71% VAN DE 
MANNEN BESLIST 

OP BASIS VAN 
VERSTAND TEGEN-
OVER 57% VAN DE 

VROUWEN 
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57%60%
52%

57%

39%40%
30%32%

Oriëntatiefase 

Beslissingsfase 

Smartphone pc Laptop Tablet

Het merendeel van de Nederlanders vindt mobiel 
internet een uitkomst. Dat geldt in 2015 zelfs voor 

ruim twee keer zoveel vrouwen als in 2010 het geval 
was. Hoewel veel mensen hun smartphone of tablet 
gebruiken om toegang te krijgen tot internet, blijft de 
pc nog steeds het belangrijkste device. Ruim de helft 
van de ondervraagden gaf aan dat zij toch nog meer 
gebruik maken van de pc dan van de smartphone of 
tablet om toegang te krijgen tot internet.

VROUWEN FAN VAN TABLET

Jonge vrouwen (< 35 jaar) hanteren steeds meer de 
tablet om zich toegang te verschaffen tot internet. 
Ruim een kwart van deze vrouwen verkiest de tablet 
boven de pc. Bij mannen geeft juist de groep tussen 
35 en 54 jaar aan de tablet meer te gebruiken dan de 
pc (21%). 

BETALEN MET DE SMARTPHONE

Er komen steeds meer nieuwe nuttige applicaties, 
bijvoorbeeld om te betalen met de smartphone. In 
hoeverre staat de Nederlandse vrouw ervoor open 
deze apps nu of in de toekomst te gaan gebruiken? 
Iets minder dan de helft van de vrouwen geeft aan in 
de toekomst waarschijnlijk of zeker met de smartpho-
ne te gaan betalen. 47% verwacht dit waarschijnlijk 
niet te gaan doen. ‘Zeker niet’ zegt 23% daarvan zelfs 
heel stellig. 

Jongeren (<35 jaar) staan het meest open voor nieu-
we technologische toepassingen. Ruim 60% van hen 
ziet betalen met de smartphone als iets wat ze binnen 
nu en vijf jaar zullen gaan doen. Niet onlogisch, want 
deze generatie is opgegroeid met en soms zelfs na 
de digitale revolutie.

NIEUWE TECHNOLOGIEËN

Nederlanders lijken de komende 5 jaar nog niet 
klaar voor het gebruik van nieuwe technologieën. 
Voor de Google Glass zijn de verwachtingen het 
laagst. Slechts 15% van de Nederlanders verwacht 
deze in de komende vijf jaar te zullen gebruiken. 
Ook het aantal mensen dat een smartwatch (22%) 
of fitness/activity tracker (20%) denkt te gaan ge-
bruiken, is laag.
Mannen verwachten significant vaker gebruik te gaan 
maken van vernieuwende technologie. Binnen de 
jongste leeftijdsdoelgroep (18-34) zijn de verwach-
tingen voor het gebruik van de Google Glass, de 
smartwatch en fitness/activity tracker het hoogst. 

Voor het gebruik van virtual reality (13%) zijn de ver-
wachtingen laag. Voor 3D-printers zien we met 26% 
al meer potentie. 54% van de Nederlanders verwacht 
over vijf jaar met de smartphone te betalen.

% mannen maakt gebruik van device

Vraag: Van welke devices maakt u voornamelijk gebruik bij uw online oriëntatie binnen het gebied van elektronica & gadgets?
Vraag: Van welke devices maakt u voornamelijk gebruik bij uw online beslissing/aankoop binnen het gebied van elektronica & gadgets?

DE LAPTOP EN DESKTOP PC ZIJN DE MEEST GEBRUIKTE DEVICES IN DE ORIËNTATIEFASE EN IN DE AANSCHAFFASE

Vrouwen scoren over het algemeen hoger op negatie-
ve statements over nieuwe technologieën. Zij zijn het 
bijvoorbeeld vaker eens met het statement ‘Ik word er 
onrustig van om continu bereikbaar te zijn’. Mannen 
zijn daarentegen meer overtuigd van de mogelijkheden 
van nieuwe technologieën (61% versus 38% van de 
vrouwen). Zij zijn bijvoorbeeld enthousiaster over mo-
biel internet (65% vindt mobiel internet een uitkomst, 
tegenover 58% van de vrouwen) en zeggen dankzij het 
internet minder miskopen te doen (44% versus 27% van 
de vrouwen).

VROUWEN WILLEN ZICHZELF BESCHERMEN

We zien dat vrouwen hoger scoren op statements die te 
maken hebben met het beschermen van zichzelf. Vrou-
wen lezen bijvoorbeeld vaker de voorwaarden voordat 
ze hun persoonlijke gegevens achterlaten (48% versus 
38% van de mannen) en voegen vaker alleen hun echte 
vrienden toe aan hun privé sociale netwerk (50% van de 
vrouwen versus 44% van de mannen). 
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LAPTOP, PC, TABLET OF SMARTPHONE

Hoe worden de apparaten in de verschillende fases 
van de aankoopfunnel gebruikt?  Met name voor het 
zoeken naar informatie over elektronica & gadgets 
en voor het maken van een beslissing gebruiken 
mannen de pc en laptop het vaakst. Tablet en 
smartphone worden in mindere mate gebruikt dan 
de pc en laptop. 

Wanneer we kijken naar het gebruik van devices 
door vrouwen in verschillende fases, zien we 
dat voor vrouwen de laptop het belangrijkst is 
in zowel de oriëntatie- als in de beslissingsfase. 
Voor mannen is dit in beide fases de pc. Verder 
gebruiken vrouwen in de oriëntatiefase de tablet iets 
vaker, terwijl in de aankoopfase juist voor hen de pc 
belangrijker wordt. 
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CONSUMENT IS NIET MERKTROUW

Op het gebied van elektronica & gadgets is de 
Nederlander niet erg merktrouw. 40% van de 
Nederlanders geeft aan niet trouw te zijn aan een 
favoriete aanbieder van elektronica & gadgets. Meer 
dan de helft van de Nederlanders (59%) zegt dan 
ook open te staan voor een ander merk of andere 
aanbieder. Slechts 11% van de Nederlanders geeft 
aan hier niet voor open te staan. 35% raadt weleens 
een merk of aanbieder aan anderen aan, terwijl een 
even groot deel zegt dit nauwelijks te doen. 

In bredere zin – dus als het gaat om alle branches 
– is de Nederlandse vrouw wél merktrouw. Het 
merendeel geeft aan dat wanneer ze eenmaal een 
merk heeft gevonden dat goed bij haar past, ze 
dat ook blijft gebruiken. In 2010 waren jongeren 
meer merktrouw dan ouderen, maar anno 2015 
is het percentage meer naar elkaar toe gegroeid: 
tweederde van de jongeren (<35) en ook tweederde 
van de ouderen (55+) is merktrouw.

59% VAN DE 
NEDERLANDERS STAAT 

OPEN VOOR EEN NIEUWE 
AANBIEDER VAN 
ELEKTRONICA & 

GADGETS

% dat aspect belangrijkste vindt voor keuze (eerste keuze)

Vraag: Wat zijn voor u belangrijke aspecten bij de keuze voor aankopen op 
gebied van elektronica & gadgets?

VROUWEN VINDEN PRIJS BELANGRIJKER DAN MANNEN,
TERWIJL MANNEN KWALITEIT BELANGRIJKER VINDEN

Prijs / kosten

Kwaliteit

Gebruiksgemak

Specifieke producteigenschappen / functies

Actie / aanbieding

Online reviews en ervaringen

Vertrouwdheid met het merk / de aanbieder

Uiterlijk / design

Merk / aanbieder past bij mij

Man

Vrouw

17%
20%

18%
14%

7%
9%

8%
3%

7%
4%

6%
6%

3%
4%

13%
13%

10%
9%
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Het adoptiemodel van Rogers onderscheidt  
vijf verschillende typen kopers. Daarbij wordt 

gekeken naar de eerste kopers: zij dienen als  
voorbeeldmodel voor de volgende kopers. 

Op het gebied van consumentenelektronica & gadgets 
zijn er verschillende typen kopers te onderscheiden. 
De grootste groep consumenten valt onder de late 
majority: deze mensen - vooral vrouwen - kopen pas 
een nieuw product als het wat langer op de markt is 

Het model ziet er als volgt uit:

1.  Innovators 
(voorlopers, mensen die de trend als eersten 
signaleren en oppakken)

2.  Early adopters 
(de groep die de trend overneemt en verder 
verspreidt)

3.  Early majority 
(grote groep, deze accepteert de trend en 
geeft hem massa) 

4.  Late majority 
(late aanpassers, zij nemen de trend over als 
deze al een tijd bestaat) 

5.  Laggards 
(de laatste groep die de trend volgt)

en goedkoper is geworden. Daarnaast valt een groot 
deel van de consumenten onder de early majority. 
Deze kopers wachten tot een nieuw product echt een 
succes is geworden voordat ze het zelf proberen. Bijna 
16% valt te typeren als laggard. Deze groep is niet 
geïnteresseerd in nieuwe trends en kopen doorgaans 
alleen dezelfde producten.

JONGE MANNEN ZIJN VOORLOPERS

Vrouwen zijn achterblijvers op het gebied van 
elektronica & gadgets (65%). Er behoren nauwelijks 
vrouwen, in welke leeftijdscategorie dan ook, tot de 
innovators. Wel zien we dat vrouwen onder de 55 jaar 
vaker tot de early adopters en early majority behoren 
dan vrouwen boven de leeftijd van 55. Het grootste 
deel van de vrouwen is te typeren als late majority 
en laggard. Binnen de groep vrouwen met de leeftijd 
55+ is de groep achterblijvers het grootst (78%). Bij 
vrouwen met de leeftijd 18-34 (56%) of 35-54 (66%) 
ligt dit percentage een stuk lager.

Bij de Nederlandse mannen zien we met name in 
de leeftijd onder de 35 jaar koplopers op het gebied 
van elektronica & gadgets (49%). In vergelijking met 
mannen ouder dan 35, vallen mannen onder de 35 jaar 
het vaakst binnen de categorie innovators (12%) en 
early adopters (36%). Daarentegen vallen 55-plussers 
vooral binnen de categorie achterblijvers (51%). 

NEDERLANDERS WETEN VAN TEVOREN AL
WAT ZE WILLEN KOPEN

Slechts 28% van de mannen onder de 35 en 44% van de 
55-plussers valt in de categorie achterblijvers. Binnen de 
early majority is de variatie tussen de leeftijdsgroepen niet 
erg groot. 

24% van de Nederlanders is koploper op het gebied van 
elektronica & gadgets. Het grootste deel van de koplopers 
bestaat uit early adopters. Zij kopen een nieuw product 
wel redelijk snel, maar zijn niet één van de eersten die 
het product zullen kopen. 4% van de koplopers bestaat 
uit innovators. Zij zijn meestal één van de eersten die een 
nieuw product of nieuwe dienst afnemen. 

24% van de Nederlanders valt te typeren als early majority. 
Deze groep wacht meestal tot een nieuw product echt een 
bewezen succes is alvorens het zelf uit te proberen. 
Het grootste deel van de Nederlanders (37%) behoort tot 
de late majority. Deze consumenten kopen pas een nieuw 
product als het wat langer op de markt is en het meestal 
goedkoper is geworden. 16% van de Nederlanders valt 
te classificeren als laggards. Zij zijn niet geïnteresseerd 
in nieuwe producten en kopen doorgaans alleen dezelfde 
producten.

De groep koplopers op gebied van elektronica & gadgets is 
groter onder mannen dan onder vrouwen. We zien ook dat 
de groep achterblijvers groter is onder vrouwen (65% versus 
40% van de mannen). Mannen zijn dus iets innovatiever op 
gebied van elektronica & gadgets dan vrouwen.
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4% 

7%

2% 

20% 

27% 

12% 

24% 
26% 

21% 

37% 

29% 

44% 

16% 

11% 

21% 

Innovators Early adopters Early majority Late majority Laggards 

Totaal 

Man 

Vrouw 

24% IS KOPLOPER OP HET GEBIED VAN ELEKTRONICA & GADGETS

% per categorie

4 TYPEN KOPERS

Er zijn verschillende typen kopers te onderscheiden 
op het gebied van elektronica & gadgets, waarbij 
er geen grote verschillen zijn tussen mannen 
en vrouwen. Slechts 10% geeft niet om merken 
en vindt het ook niet leuk om zich uitgebreid te 
oriënteren. De rest van de Nederlanders is te 
verdelen in de overige vier typen kopers:

•  23% vindt het belangrijk om goede kwaliteit te 
vinden tegen de best mogelijke prijs.

•  22% informeert zich goed over de prijs en neemt 
de tijd om de beste koop te vinden. Dit geeft hen 
het gevoel slim bezig te zijn.  

•  16% vindt het leuk om zich uitgebreid te oriënte-
ren en om meer te weten te komen.

•  28% weet vaak al van tevoren wat hij of zij wil 
aanschaffen en wil de producten zo snel en ge-
makkelijk mogelijk vinden. 

KOPLOPERS VERSUS ACHTERBLIJVERS

Wanneer we de koplopers (innovators en early 
adopters) en de achterblijvers vergelijken (late 
majority en laggards) valt op dat onder de groep 
koplopers zich meer jongeren bevinden.

44% van de koplopers is jonger dan 35 jaar. Dit 
geldt voor 26% van de achterblijvers. Verder valt op 
dat koplopers vaker hoogopgeleid zijn (52%) dan 
achterblijvers (31%). Tussen het al dan niet hebben 
van een partner of kinderen is geen verschil te 
zien tussen de twee groepen.

Wanneer we kijken naar wat de koplopers en 
achterblijvers gelukkig maakt, zien we dat de 
koplopers gelukkiger worden van hobby’s, vrienden 
en familie, vakantie en muziek. Het zijn echte 
levensgenieters.

Daarnaast worden koplopers een stuk gelukkiger 
van hun mobiele telefoon (52% versus 28% van de 
achterblijvers) en sms/Whatsapp (44% versus  
27% van de achterblijvers). 

Vraag: Welke van de onderstaande beschrijvingen past het beste bij u?
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Sanoma/SBS heeft direct contact met lezers, 
kijkers, gebruikers en bezoekers. Door dit continue 
contact en onderzoek hebben we veel kennis in 
huis. We weten als geen ander wat er leeft onder 
onze doelgroepen. Deze kennis delen we graag 
met onze zakelijke partners. 

Dit jaar zal er een vierde deel aan het onderzoek 
worden toegevoegd, waarbij we de aankoopfunnel 
van de elektronica branche nog meer onder de loep 
gaan nemen. Informatie gemist of geen antwoord 
gekregen op je vraag? We nemen het graag mee in 
het volgende deel van ons onderzoek.

Voor meer informatie 
of vragen kun je
contact opnemen met:

Annelies van Riel
Sr. B2B Marketeer  
Annelies.vanriel@sanoma.com

DE CONSUMENT IS CONTINU
IN BEWEGING


